Kwalifikacyjny kurs zawodowy
BD.18 i B.22: Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Harmonogram wykładów on-line: październik - grudzień 2018r., wersja 02-poprawiona

Systemy energetyki odnawialnej (SEO)
Systemy energetyki odnawialnej (SEO)

Pokój wykładów BD.18 i B.22:
Link bezpośredni >
Link alternatywny >
Wykłady on-line rozpoczynają się o godzinie 19:00.
Informacje o temacie danego wykładu będą umieszczane ok. 7 dni wcześniej w zakładce: Harmonogram zajęć >
Obecność na wykładach on-line nie jest wymagana.
Wykłady są nagrywane, a linki do nagrań umieszczane w: Archiwum wykładów 2018-2019 >
Wykładowcy przedmiotów teoretycznych:
Przedmiot: SEO:

Przedmiot: Przygotowanie do egzaminów

Przedmiot: Dokumentacja
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UWAGA. Harmonogram zajęć może ulec zmianie

Uwagi do zajęć teoretycznych dla słuchacza
Ze względów organizacyjnych w harmonogramie mogą nastąpić zmiany, o czym poinformujemy.
Zajęcia odbywają się z godnie z harmonogramem od godziny 19.00
1. Obecność na zajęciach nie jest wymagana, ale jest sprawdzana i odnotowywana.
2. Proszę logować się zawsze wpisując swoje imię i email, jaki słuchacz podał do kontaktu z Akademią.
Netetykieta
Netetykieta określa dobre obyczaje i sposób zachowywania się w serwisie internetowym.
Aby nasza Netetykieta nie była długa i nudna, opracowaliśmy 9 przykazań Platformy Edukacyjnej, których należy przestrzegać podczas korzystania
z naszego serwisu (w szczególności z czatu):
 Nie wykorzystuj czatu do prywatnych rozmów
 Nie obrażaj innych, nie prowokuj kłótni.
 Nie podszywaj się pod nicki innych osób.
 Nie zaśmiecaj czata (nie flooduj).
 Nie pisz wielkimi literami – oznaczają one krzyk.
 Nie wykorzystuj serwisu do reklamy.
 W bardzo złym tonie jest zwracanie dyskutantom uwagi na literówki, błędy ortograficzne i gramatyczne.
 Zwracaj szczególną uwagę na słownictwo którego używasz. Pamiętaj, że słowo pisane ma zupełnie inną siłę wyrazu niż słowo mówi one.
 Aby zasygnalizować humorystyczne intencje wypowiedzi używaj „uśmiechów”, takich jak „:-)”. Żart i sarkazm mogą być błędnie zrozumiane
w swojej elektronicznej postaci.
 Użytkownik musi przestrzegać poleceń prowadzącego zajęcia.

Ewentualne pytania i uwagi prosimy kierować do Opiekuna kursu:
Krzysztof Gnyra
tel. 602 231 407
e-mail: kgnyra@gmail.com

