E-learning w SGH
Wirtualna przestrzeń nauczania: e-SGH
SGH wspomaga tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji.
Studenci SGH mogą brać udział w wykładach e-learningowych, podczas których
spotykają się z wykładowcą na platformie e-learningowej, studiują multimedialne
treści wzbogacone filmami edukacyjnymi, dyskutują na forum oraz czacie i tylko na
zakończenie semestru spotykają się w tradycyjny sposób – w sali dydaktycznej –
żeby zdać egzamin. Niektóre z internetowych wykładów prowadzone są we
współpracy z innymi uczelniami z Polski, a także ze Stanów Zjednoczonych.
Zajęcia online prowadzone są na platformach e-learningowych, z których korzysta
łącznie kilka tysięcy osób:

 www.e-sgh.pl – podstawowa platforma kształcenia przez internet
(dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej),
 www.econet.pl – wirtualna przestrzeń współpracy uczelni ekonomicznych.
Oferta dydaktyczna SGH w zakresie wykładów e-learningowych jest różnorodna –
to ponad 50 przedmiotów, które obejmują większość obszarów edukacji
ekonomicznej (więcej informacji na stronie www.e-sgh.pl). Student wybiera
przedmiot e-learningowy w trakcie deklaracji semestralnej przez Wirtualny
Dziekanat (zobacz: zapisy na e-wykłady). Studentom SGH udostępniane są
ponadto materiały e-learningowe uzupełniające tradycyjnie wykładane przedmioty
podstawowe oraz wybrane przedmioty kierunkowe.

Niezbędnik nauczyciela
Nauczyciele akademiccy SGH prowadzą również autorskie strony edukacyjne. Za
pomocą aplikacji Niezbędnik e-sgh wykładowcy wspierają indywidualnie
prowadzone zajęcia (w tym przedmioty podstawowe i kierunkowe) publikując
dodatkowe materiały dydaktyczne, prowadząc fora dyskusyjne, tablice ogłoszeń,
wirtualne dzienniki ocen. Aby uzyskać dostęp do materiałów, zapytaj swojego
wykładowcę czy prowadzi niezbędnik do wykładanego przedmiotu.

Jak wygląda e-wykład?
Moduły lekcyjne, z których składają się e-wykłady, udostępniane są zgodnie
z określonym harmonogramem w trakcie semestru. Materiały e-learningowe
przygotowywane są według specjalnych standardów metodycznych, dzięki czemu
treści wykładów są wzbogacane m.in. o interaktywne zadania i testy, a także studia
przypadków i pytania problemowe. Materiały te są podstawą realizacji wirtualnych

zajęć (m.in. poprzez forum dyskusyjne, blog czy wiki), a ocena aktywności online
stanowi, obok tradycyjnego egzaminu, istotny element oceny końcowej z danego
przedmiotu.

Kursy instruktażowe
Studenci mają dostęp nie tylko do wykładów, ale również do kursów
instruktażowych online. Każdy student I semestru ma obowiązek zrealizować
e-learningowe szkolenie BHP, biblioteczne oraz szkolenie z zakresu podstaw
ochrony własności intelektualnej. Kursy te kończą się testami zaliczeniowymi
(więcej informacji na platformie e-sgh).
Od semestru letniego 2014/2015 studenci I roku studiów otrzymują dostęp do
szkoleń na platformie e-sgh wraz z przyznaniem numeru albumu i adresu e-mail
w domenie sgh.waw.pl (aby zrealizować szkolenia, należy zalogować się na
platformę e-learningową www.e-sgh.pl wykorzystując login i hasło do sieci SGH (są
to te same dane, co do poczty elektronicznej SGH czy Wirtualnego Dziekanatu).

Studenci poprzednich lat muszą wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną
w Wirtualnym Dziekanacie.
Ze szkoleń zwolnieni są studenci kontynuujący naukę w SGH na studiach
magisterskich, którzy zrealizowali wymienione powyżej trzy szkolenia podczas
studiów licencjackich (jeśli student kontynuujący studia w SGH nie zrealizował
podczas studiów licencjackich któregokolwiek ze szkoleń jest zobowiązany do jego
realizacji na I semestrze studiów magisterskich).

Pierwsze kroki
Zanim skorzystasz z e-learningowej oferty SGH, możesz zapoznać się z tym, jak
wygląda studiowanie w wirtualnym środowisku, korzystając z multimedialnego
przewodnika po platformie.
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