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1 Informacje ogólne
Zgodnie z Zarzπdzaniem nr 16/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 11 marca 2020 r.

zajÍcia z przedmiotu APRO2 (wyk≥ad i laboratorium) bÍdÍ prowadzone w trybie pracy na odleg≥oúÊ

— zajÍcia zdalne. ZajÍcia zdalne rozpocznπ siÍ 23 marca 2020 r. i koÒczπ siÍ 14 kwietnia 2020 r.

Testowanie rozwiπzaÒ zdalnych zostanie przeprowadzone na laboratorium które odbÍdzie siÍ 19 i

20 marca. WiÍcej informacji bÍdzie dostÍpnych na Serwerze Studia.

ZajÍcia zdalne sπ prowadzone w terminach przewidzianych planem zajÍÊ. Oznacza to, øe prowa-

dzπcy zajÍcia jest dostÍpny dla studentów za pomocπ kana≥ów komunikacji zdalnej (patrz punkt

Komunikacja).

Konsultacje zdalne sπ prowadzone przez prowadzπcych przedmiot w terminach konsultacji i sπ

prowadzone za pomocπ kana≥ów komunikacji zdalnej (patrz punkt Komunikacja).

(19.04.2020 ) Zgodnie z Zarzπdzaniem nr 23/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 8 kwiet-

nia 2020 r. termin prowadzenia zajÍÊ zdalnych zosta≥ przesuniÍty na 15 maja 2020 r.

2 NarzÍdzia pracy zdalnej
• Wszystkie materia≥y do przedmiotu (prezentacje wyk≥adowe, zadania i instrukcje laboratoryj-
ne oraz informacje o przedmiocie) bÍdπ dostÍpne na Serwerze Studia (https://studia3.elka.pw.edu.pl/).

• Do zajÍÊ zdalnych bÍdzie wykorzystywana aplikacja Microsoft Teams. Aplikacja jest dostÍpna
dla kaødego studenta Politechniki Warszawskiej w ramach pakietu Microsoft OÖce 365.

• Do zamieszczania rozwiπzaÒ zadaÒ laboratoryjnych bÍdzie wykorzystywany dydaktyczny ser-
wer Gitlab (https://gitlab-stud.elka.pw.edu.pl/)

3 Wyk≥ad
Wyk≥ad z przedmiotu APRO2 moøe byÊ prowadzony w nastÍpujπcych formach:

• Prezentacja do danego wyk≥adu wraz z dodatkowymi komentarzami, jest udostÍpniana stu-
dentom na poczπtku wyk≥adu zgodnie z terminem przewidzianym planem zajÍÊ. Studenci

samodzielnie zdobywajπ wiedzπ, korzystajπc z udostÍpnionych materia≥ów oraz innych do-

stÍpnych zasobów (tj. strony internetowe czy rozdzia≥y w ksiπøkach).

• Korzystajπc z aplikacji Teams wyk≥ad jest prowadzony w wersji on-line. Wyk≥ad rozpoczyna
siÍ w terminie zgodnym z planem zajÍÊ.

Informacja o formie prowadzonego wyk≥adu zostanie przekazana na poczπtku wyk≥adu w terminie

zgodnym z planem zajÍÊ.
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4 Laboratorium
Laboratorium z przedmiotu APRO2 jest prowadzone w nastÍpujπcej formie:

• Instrukcja do Êwiczenia laboratoryjnego jest zamieszczana na Serwerze Studia.

• Jedno z zadaÒ danego Êwiczenia laboratoryjnego moøe zostaÊ zamieszczone na poczπtku zajÍÊ
laboratoryjnych w terminie przewidzianym planem zajÍÊ.

• ∆wiczenie laboratoryjne rozpoczyna siÍ i koÒczy w terminie przewidzianym planem zajÍÊ.

• Kaøde Êwiczenie laboratoryjne jest poprzedzone krótkim wstÍpem prowadzπcego z uøyciem
aplikacji Teams.

• Student realizuje Êwiczenie laboratoryjne zgodnie z instrukcjπ.

• Student moøe zadawaÊ pytania prowadzπcemu w czasie laboratorium wykorzystujπc czat w
aplikacji Teams.

• Rozwiπzania zadaÒ student przesy≥a na serwer Gitlab.

• Oceniane bÍdπ tylko zadania przes≥ane na serwer Gitlab nie póüniej niø 15 minut po terminie
przewidzianym planem zajÍÊ.

• Oceny z laboratoriów bÍdπ umieszczane w USOSWeb.

5 Projekt
(19.04.2020 )

• Omówienie szczegó≥owych zasad realizacji zadaÒ projektowych odbÍdzie siÍ 7 i 8 maja w
godzinach przewidzianych planem zajÍÊ. Informacja o tematach projektowych oraz informacje

organizacyjne zostanπ przes≥ane przed spotkaniem.

• W terminach przewidzianych planem zajÍÊ na projekt odbywaÊ siÍ bÍdπ cotygodniowe spo-
tkania z prowadzπcymi z wykorzystaniem aplikacji Teams.

• ZakoÒczenie realizacji projektu, prezentacja wyników oraz wystawienie punktów odbÍdzie siÍ
4 i 5 czerwca.

6 Kolokwia wyk≥adowe
(19.04.2020 )

• Zawieszony zostaje punkt 5 podpunkt 1 Regulaminu przedmiotu APRO2 z dnia 24.02.2020 r.

• Ustala siÍ nastÍpujπcy terminy kolokwium kolokwium nr 1 – 29 kwietnia 4 maja, godzina 1615
(termin dodatkowy).

• Kolokwium nr 1 zostanie przeprowadzone w formie zdalnej, z wykorzystaniem aplikacji umoø-
liwiajπcej rozwiπzanie testu (np. Moodle lub równowaønej) lub/i z wykorzystaniem innej me-

tody, o której zostanπ powiadomieni studenci z wyprzedzeniem.

• Test bÍdzie sk≥ada≥ siÍ z pytaÒ róønych typów, np. moøliwa jedna odpowiedü z wielu, moøliwe
wiele odpowiedzi z wielu, moøliwe pytania otwarte.

• Zostanie przeprowadzony test próbny, majπcy na celu zapoznanie studentów z aplikacjπ do
rozwiπzywania testów. Test próbny nie jest obowiπzkowy a otrzymane punkty nie wliczajπ siÍ

do sumy punktów z przedmiotu.
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• W czasie trwania testu student, moøe korzystaÊ z materia≥ów wyk≥adowych, ksiπøek, mate-
ria≥ów dostÍpnych w sieci internet.

• Student rozwiπzuje test samodzielnie, bez pomocy innych osób.

• Na zakoÒczenie testu student wype≥nia Oúwiadczenie wpisujπc swoje imiÍ, nazwisko oraz
numer albumu, gdzie oúwiadcza, øe przes≥ane rozwiπzanie jest jego autorstwa i wykona≥ je

samodzielnie bez pomocy innych osób.

• W przypadku nieobecnoúci na kolokwium nr 1 (lub brak przes≥anej pracy), kolokwium bÍdzie
moøna napisaÊ w terminie poprawkowym.

• Wszelkich zg≥oszeÒ dotyczπcych kolokwium nr 1 moøna dokonaÊ do koordynatora przedmiotu
w terminie do dwóch dni przed dniem, w którym odbÍdzie siÍ kolokwium.

7 Komunikacja
W ramach przedmiotu APRO2 przewiduje siÍ uøycie nastÍpujπcych kana≥ów komunikacji zdalnej:

• Komunikaty bÍdπ wysy≥ane do studentów pocztπ email na skrzynki poczty uczelniane z uøy-
ciem wysy≥ki masowej przez USOSWeb.

• Komunikaty bÍdπ równieø zamieszczane na Serwerze Studia.

• W terminach przewidzianych planem zajÍÊ oraz w terminach konsultacji komunikacja odbywa
siÍ za pomocπ czata w aplikacji Teams.

• Pytania do prowadzπcych mogπ byÊ kierowane na skrzynki pocztowe prowadzπcych. Tytu≥
wiadomoúci proszÍ rozpoczynaÊ od: [APRO2].

8 Uwagi koÒcowe
• Student jest zobowiπzany do regularnego zapoznawania siÍ z informacjami dostÍpnymi na
stronie Uczelni, Wydzia≥u i Serwerze Studia.

• Student jest zobowiπzany do regularnego sprawdzenia skrzynki pocztowej.

• Student jest zobowiπzany do postÍpowania zgodnie z przes≥anymi informacjami.

• Student powinien przygotowaÊ sobie stanowisko do pracy zdalnej, w tym: komputer z do-
stÍpem do sieci Internet, klient poczty elektronicznej, aplikacjÍ Microsoft Teams, aplikacjÍ

IntelliJ Idea, dostÍp do GitLab i Serwera Studia i inne aplikacje wskazane w komunikatach.

• Punkty otrzymane w wyniku realizacji zajÍÊ zdalnych sπ równowaøne punktom przewidzianym
w Regulaminie przedmiotu.

• W przypadku prowadzenia zajÍÊ ”on-line” student nie moøe nagrywaÊ prowadzonej transmisji
audio-wideo bez wyraünej zgodny prowadzπcego.

• W przypadku uzyskania zgody od prowadzπcego na nagrywanie transmisji audio-wideo, otrzy-
mane nagranie jest przeznaczone do uøytku w≥asnego. Zabronione jest udostÍpnianie nagra-

nego materia≥u wszelkimi kana≥ami elektronicznymi
1
.

• Wszelkie problemy zwiπzane z dostÍpem do sieci Internet bÍdπ rozwiπzywane indywidualnie.
1Regulamin studiów PW, par. 11 pkt. 8 ”Na rejestrowanie düwiÍku i obrazu przez s≥uchaczy w trakcie zajÍÊ naleøy

uzyskaÊ zgodÍ prowadzπcego zajÍcia. W przypadku uzyskania takiej zgody zarejestrowane materia≥y nie mogπ byÊ
udostÍpniane publicznie.”
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