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Про визначення видів робіт
викладачів, які забезпечують
навчальний процес за
дистанційною формою навчання та
норм їх оплати

З метою підвищення якості роботи викладачів по супроводженню
навчального процесу з дистанційної форми навчання, систематизації й
впорядкування видів робіт в рамках педагогічного експерименту згідно
наказу МОН № 525 від 12.06.2008 «Про запровадження педагогічного
експерименту з дистанційного навчання у Сумському державному
університеті»,
НАКАЗУЮ:
1. Організувати забезпечення навчального процесу за дистанційною
формою шляхом супровождення дистанційних курсів засобами
автоматизованої системи дистанційного навчання та проведення за
необхідності лабораторних занять, контрольних заходів, консультацій і
практичної підготовки в очній формі.
2. Завідуючим кафедрами призначати відповідальними за супроводження
дистанційних курсів, як правило, викладачів-розробників цих курсів,
або, за необхідністю, інших викладачів, які вільно володіють
дистанційними технологіями, у тому числі методами організації
самостійної роботи студентів за допомогою технічних засобів
навчання.
3. Для розрахунку і обліку навчальної роботи викладачів за проведення в
очній формі консультацій за розкладом, лабораторних робіт, прийом
іспитів, заліків, а також керівництво дипломним проектуванням,
практикою зі студентами дистанційної форми навчання застосовувати
затверджені в СумДУ норми часу для розрахунку і обліку навчальної
роботи викладачів за заочною формою навчання.

4. За мотивованим поданням кафедри на етапі розроблення дистанційного
курсу встановлювати за рішенням першого проректора норматив
проведення очних консультацій в обсязі до 12% годин від загального
обсягу дисципліни.
5. Нарахування зарплати викладачам за проведену роботу згідно п.3-4
виконувати в установленому порядку.
6. Наказ № 490-І від 11.09.2008 вважати таким, що втратив чинність.
7. Супроводження дистанційних курсів викладачами здійснювати за
рахунок другої половини робочого дня. Передбачити при цьому
застосування преміальної системи за якісне його виконання. Директору
РЦДН Зубаню Ю.О. до 1.06.2011 надати проет наказу щодо визначення
розрахункового механізму преміювання.
8. РЦДН засобами автоматизованої системи дистанційного навчання
інформувати кожного викладача про облікові обсяги виконаних ним
робіт за місяць.
9. Начальнику загального відділу довести цей наказ через деканів
факультетів до відома кафедр, що забезпечують навчальний процес за
дистанційною формою.
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