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Sposób zrealizowania 
efektów kształcenia/uczenia 
się przewidzianych do 
realizacji w okresie 

 
A. Elektroniczne 

udostępnienie 
prezentacji 
wykładu z 

 
A. Elektroniczne 

udostępnienie 
prezentacji i/lub 
innych materiałów 

 
A. Elektroniczne 

udostępnienie 
prezentacji i/lub 
innych materiałów 

 

 
 

 
 



zawieszenia zajęć zaleceniem 
samokształceni
a w zakresie 
tematyki  

wykładu. 
 
B. Ewentualne 

przeniesienie 
wykładów na 
koniec 2 
semestru, a 
nawet na 
semestr 3 nie 
zaburzy 
procesu 
dydaktycznego 

niezbędnych do 
realizacji seminarium 
z zaleceniem 
samokształcenia w 

zakresie tematyki 
seminarium w tym 
do wyboru:   
- wskazanej przez 
prowadzącego 
literatury,  
- odniesień do 
seminaryjnych 
linków 
tematycznych,  
- edytowalnych 
plików edukacyjnych 

 
B. Potwierdzenie 

zrealizowania efektów 
kształcenia/uczenia 
się w postaci 
krótkiego pisemnego  
raportu złożonego 
przez studenta w 
zakresie zagadnień 
zleconych przez 
prowadzącego (w 
przypadku braku 
przedmiotowego 
dziennika ćwiczeń)  
 

C. Zgodnie z 
harmonogramem 
pierwsze seminarium 
wypada dopiero w 
połowie kwietnia.  

niezbędnych do 
realizacji ćwiczeń z 
zaleceniem 
samokształcenia w 

zakresie tematyki 
ćwiczeń w tym do 
wyboru:   
- skanów 
preparatów do opisu 
w dzienniku ćwiczeń 
- odniesień do 
tematycznych linków 
ćwiczeniowych,  
- edytowalnych 
plików edukacyjnych 
- wskazanej przez 
prowadzącego 
literatury 

 
B. Potwierdzenie 

zrealizowania 
efektów 
kształcenia/uczenia 
się w postaci opisu 
zagadnień zleconych 
przez prowadzącego 
w przedmiotowym 
dzienniku ćwiczeń 
(jeżeli przedmiotowy 
dziennik obejmuje 
ćwiczenia) 

 

 

 


