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e-Learning – szansa, 
konieczność 

czy chwilowa moda?

22 października 2008
Międzynarodowe Targi Gdańskie

Technicon Innowacje

Panel dyskusyjny
Rozwój e-learningu jako element budowy 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 

opartej na wiedzy. 
Trwały proces czy chwilowa moda

Dr inż. Anna Grabowska,
kierownik ACSA PG (od 1995 roku), 

kierownik CEN PG (1997-2004), 
członek założyciel Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego,

emeryt PG



2

ACSA PG –
przykład dobrej praktyki 

(1)

TeleCAD –
przykład dobrej praktyki 

(2)
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Europa na wynos –
program Leonardo da 

Vinci
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AutoCAD w trybie NO

AutoCAD zaawansowany –
F2F + NO
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Bez komentarza (1)

Bez komentarza (2)
Szanowni Państwo,

Z przykrością informuję, że w dniu wczorajszym komputer obsługujący
wydziałowy serwis OKNO (www.okno.pg.gda.pl) uległ poważnej awarii.
Prawdopodobną przyczyną było przeciążenie związane z rozpoczęciem roku
akademickiego.

Uszkodzony został system plików na obu dyskach serwera (podstawowym i
zapasowym). W tej sytuacji nie jest możliwe sprawne odzyskanie struktury
serwisu oraz zawartości kursów.
Trwa odzyskiwanie danych, jednak część plików zmieniło swoje nazwy, co
mocno utrudni ich identyfikację.

Osoby, które nie posiadają kopii zamieszczonych materiałów, proszone są o
zgłoszenie mailem na adres: admins@wilis.pg.gda.pl w celu ich odzyskania
bezpośrednio z dysków serwera.

Usuwanie awarii oraz ponowne uruchomienie serwisu OKNO potrwa ok. 7 dni.

Za powstałe niedogodności przepraszam.
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Projekt EFS

Leonardo da Vinci 
2006-2008 
„Rural-eGov”
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Zapraszam do dyskusji (1)
Re: Przykłady dobrych praktyk
by Tester Tester - Thursday, 9 October 2008, 05:38 PM
Czy są takie projekty unijne, które nie kończą się wraz z datą finalną 

kontraktu? 

Re: Przykłady dobrych praktyk
by Marcin Dąbrowski - Sunday, 12 October 2008, 09:02 PM

I w tym problem. Zasadnicza aktywność - główne działanie finansowane w
ramach projektu UE kończy się zwykle wraz z funduszami. Może to
wynikać z faktu zbyt niskiej faktycznej wagi - przy ocenie konkursowej -
kryteriów dot. zdolności dalszej realizacji przedsięwzięcia (po zakończeniu 
finansowania). Druga kwestia to fakt zbyt niskiej wagi w ocenach 
konkursowych dla przedsięwzięć o możliwej trwałej (ciągłej) komercjalizacji 
wyników.
Oczywiście jest to spojrzenie na problem gdy za trwałość projektów 
uznajemy sposobność ich dalszej realizacji - w podobnej skali co przy 
finansowaniu unijnym.

pozdrawiam
Marcin Dąbrowski

Dalszy ciąg dyskusji 


