
filmu testowego,
dzięki której otrzymasz 
szczegółową pomoc i opinię na 
temat jakości obrazu i dźwięku. 
Dzięki temu będziesz mieć 
pewność, że Twój sprzęt do 
rejestracji dźwięku / obrazu działa 
prawidłowo. Dowiedz się więcej o 
typowych problemach z
dźwiękiem i obrazem.

Wysyłając film testowy 
lub kurs do recenzji, 
otrzymasz szczegółową 
opinię na jego temat.

Szczególnie zalecamy 
korzystanie z naszej usługi 

Lista kontrolna 
dla kursu
Jeżeli chcesz opublikować 
kurs w serwisie Udemy, musisz 
dopilnować, aby spełniał on 
minimalne wymagania.
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Kompletny kurs powinien zawierać:

Kompletna strona docelowa kursu 
powinna zawierać:

Lista minimalnych wymagań
Na Udemy obowiązują minimalne i 
zalecane standardy dotyczące kursów 
rejestrowanych w platformie. Nasz 
zespół ds. kontroli jakości pomoże 
Ci przygotować kurs w formie, która 
zadowoli jego uczestników. 

Bardzo chętnie pomożemy Ci przekazać wartościową wiedzę milionom 
odbiorców na całym świecie. Poświęć proszę kilka minut, aby przejrzeć nasze 
wytyczne dotyczące zaufania i bezpieczeństwa.

Co najmniej 30 minut materiału wideo
Co najmniej 5 osobnych wykładów
Cenny materiał edukacyjny (szczegółowe informacje)
Obraz w jakości HD (rozdzielczość 720p lub 1080p)*
Dźwięk, który dochodzi z obu kanałów i jest zsynchronizowany z obrazem.
Wysokiej jakości dźwięk, który nie rozprasza uwagi*

Wysokiej jakości obraz kursu zgodny ze standardami obrazów 
Udemy (co najmniej 2048 × 1152 pikseli)
Chwytliwą nazwę kursu i podtytuł zawierający właściwe słowa 
kluczowe
Krótki, komunikatywny i zgodny z prawdą opis kursu
Jasne cele kursu, docelowych odbiorców i zrozumiałe wymagania
Wiarygodną i pełną biografię instruktora oraz zdjęcie profilowe

*

https://support.udemy.com/hc/pl/articles/229604128-How-to-Create-and-Submit-a-Test-Video
https://support.udemy.com/hc/pl/articles/229232747-Audio-Quality-Common-Issues-and-Solutions
https://support.udemy.com/hc/pl/articles/229232427-Video-Quality-Standards
https://teach.udemy.com/pl/zaufanie-i-bezpieczenstwo/
https://teach.udemy.com/pl/materialy-kursowe/
https://support.udemy.com/hc/pl/articles/229232347-Course-Image-Quality-Standards
https://support.udemy.com/hc/pl/articles/229232347-Course-Image-Quality-Standards
https://teach.udemy.com/pl/zaufanie-i-bezpieczenstwo/strona-docelowa-kursu/


Lista kontrolna:
wrażenia 
uczestników
Twoi odbiorcy cenią przede wszystkim 
wysokiej jakości materiały. Aby 
opracować kurs spełniający wymagania 
uczestników, warto zapoznać się z 
najlepszymi praktykami tworzenia 
kursów w trzech kluczowych 
dziedzinach.

Profesjonalizm 
Przyswajanie wiedzy 
Przejrzyste i angażujące 
materiały marketingowe

Płacąc za materiały cyfrowe, odbiorcy 
spodziewają się pewnej dozy 
profesjonalizmu i dopracowania.
Zalecamy weryfikację jakości dźwięku, 
którą może przeprowadzić zespół ds. 
kontroli jakości Udemy. Przejdź do karty 
Film testowy w pulpicie instruktora, aby za 
darmo skorzystać z tej usługi. 

Cechy dźwięku wysokiej jakości:

Brak szumów lub zakłóceń w tle (zazwyczaj 
powodowanych przez urządzenia 
elektroniczne, hałas otoczenia, źle 
ustawione mikrofony)
Brak lub minimalne echo (zazwyczaj 
powodowane przez twarde powierzchnie w
niewyciszonym pomieszczeniu lub zbyt dużą 
przestrzeń)
Brak rozpraszających trzasków i zniekształceń 
na skutek wymowy spółgłosek „p” i „t” 
(problem ten nie występuje w przypadku 
wszystkich głosów i mikrofonów, można go 
rozwiązać za pomocą pop filtra)
Odpowiedni poziom głośności z obu 
kanałów audio

Obraz w jakości HD stał się standardem. 
Ponadto materiały wyświetlane na ekranie 
bezpośrednio wpływają na przyswajanie 
wiedzy.

Cechy obrazu wysokiej jakości:

Rozdzielczość HD, 720p lub 1080p, 
proporcje obrazu 16:9
Klarowny obraz bez rozmyć, dobrze 
widoczny instruktor i materiały edukacyjne
Stabilne kadry
Właściwe kadrowanie i przybliżenie, tak aby 
odbiorcy nadążali za materiałem
Dobrze oświetlony kadr bez elementów 
rozpraszających, na którym widać dbałość 
o porządek (umożliwia profesjonalną 
prezentację)

Uczestnicy kursu oczekują, że ton Twojego 
głosu będzie odzwierciedlał wiedzę na 
dany temat.

Dobra prezentacja to m.in.:

Dobra dykcja i minimalna liczba zająknięć
Energia i entuzjazm w głosie (w trakcie 
nagrywania umyka część energii 
prowadzącego, dlatego warto włożyć w nią 
nieco więcej entuzjazmu niż zazwyczaj)
Wyraźna wymowa i odpowiednie użycie 
pauz, które pozwalają podkreślić istotne 
punkty prezentacji
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JAKOŚCI DŹWIĘKU 

PROFESJONALIZM

JAKOŚCI OBRAZU JAKOŚCI PREZENTACJI

Wybierając dany kurs, uczestnicy oceniają jego profesjonalizm na podstawie:

Polecane
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When taking your course, students judge professionalism on:

www.udemy.com

Mają do dyspozycji wykład wprowadzający 
(o długości 2–5 minut), z którego 
dowiedzą się, czego mogą oczekiwać po 
poszczególnych sekcjach kursu

Uwzględniasz szybką korzyść w ramach 
3 pierwszych wykładów (lub w ciągu 
pierwszych 15 minut)

Wcześnie udostępniasz przydatne 
materiały, nie poświęcając zbyt dużo czasu 
drugorzędnym kwestiom

W każdej sekcji uwzględniono sprecyzowany 
cel lub główną umiejętność do nauczenia, 
a wszystkie wykłady pomagają w jego 
osiągnięciu lub jej opanowaniu

Każdy wykład opiera się na jednej głównej 
koncepcji i komunikacie (a nie np. pięciu)

Każda sekcja zawiera co najmniej jedną 
aktywność edukacyjną, np. ćwiczenie, projekt 
lub test, co pozwala uczestnikom kursu 
wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce

Wykłady trwają od 2 do 6 minut (wyjątki: 
joga, medytacja, kodowanie)

Wykłady mają zmienną formułę. Jeśli 
wszystkie mają formę screencastu lub 
prezentacji przeprowadzanej przez 
instruktora znajdującego się na pierwszym 
planie, uczestnicy szybko się znudzą.
Wybierz formę wykładu zależnie od wiedzy, 
którą przekazujesz. Wykłady tekstowe i 
zadania praktyczne również stanowią dobrą 
metodę nauczania.

Uczestnicy chcą czuć więź z instruktorem. 
Wykłady przeprowadzane przez instruktora 
znajdującego na pierwszym planie pozwalają 
ją nawiązać, co jest istotne zwłaszcza na 
początku kursu.

Wyszukiwanie materiałów jest łatwe. 
Udostępnij wszystkie niezbędne treści, 
pliki do pobrania i odnośniki do ćwiczeń 
praktycznych (np. arkusze kalkulacyjne, kod 
źródłowy, pliki do ćwiczeń itd.).

Wybierając dany kurs, uczestnicy 
szybciej się uczą, gdy:

PRZYSWAJANIE WIEDZY

Polecane

https://s3.amazonaws.com/udemy-images/support/PL-Quick+Win.pdf


Decydując się na Twój kurs, 
uczestnicy chcą wiedzieć:

PRZEJRZYSTE I ANGAŻUJĄCE MATERIAŁY MARKETINGOWE

Czego się nauczą z Twojego kursu
Przedstaw cele kursu, uzupełniając zdanie: 
„Po ukończeniu kursu będziesz mieć 
następujące umiejętności:”

Dla kogo jest przeznaczony Twój kurs
Podaj branżę, poziom zaawansowania i cele 
nauczania, aby określić docelowego odbiorcę. 
Jeżeli stwierdzisz, że kurs jest dla każdego, 
to tak naprawdę jest on dla nikogo. Myśl w 
kategoriach „początkujący nauczyciele” lub 
„właściciele małych firm szukający porad 
na temat...”, a nie „wszyscy zainteresowani 
tematem”.

Jak wygląda Twój styl nauczania
Film promocyjny (2–3 minuty długości) 
to okazja, aby poznać sposób, w jaki 
przekazujesz wiedzę. Spróbuj podsumować 

cele kursu i opisać, dlaczego jest on 
fascynujący i lepszy od pozostałych. Dzięki
temu uczestnicy chętniej podejmą decyzję o 
jego zakupie.

Dlaczego warto w niego zainwestować
Cena Twojego kursu powinna być 
porównywalna z innymi kursami o podobnej 
tematyce i długości oraz zbliżonym stylu 
nauczania. Jeżeli jego cena jest inna, wyjaśnij 
dlaczego.

Co obejmują kluczowe wykłady
Opis wykładów to dodatkowy element 
Twojego programu zajęć, dzięki któremu 
odbiorcy chętniej podejmą decyzję o zakupie.

4www.udemy.com

Polecane
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Centrum nauczania

Informacje o tworzeniu
kursów i ich promowaniu

Pulpit instruktora

Porady dotyczące
poszczególnych etapów
tworzenia kursu

Centrum pomocy technicznej

Rozwiązywanie problemów z
platformą oraz pomoc przy
konfiguracji audio / wideo

Studio U

Rozmawiaj z innymi
instruktorami i otrzymuj
wskazówki (grupa na Facebooku)

Film testowy

Uzyskaj darmową, spersonal-
izowaną opinię w pulpicie kursu, 
która pomoże Ci dostosować 
konfigurację audio / wideo przed 
rozpoczęciem nagrywania 
wykładów

Przydatne kursy dla
instruktorów Udemy

Poznaj podstawy tworzenia
kursów (za darmo)

Szczegółowe informacje znajdują się w 
poniższych zasobach:

https://www.udemy.com/teaching/pl/
https://www.udemy.com/home/teaching/onboarding/
https://support.udemy.com/hc/pl
https://www.facebook.com/groups/UdemyStudio/?fref=ts
https://support.udemy.com/hc/pl/articles/229604128-How-to-Create-and-Submit-a-Test-Video
https://www.udemy.com/user/udemymanager/
https://www.udemy.com/user/udemymanager/
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