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Formy zajęć realizowane                           
w ramach przedmiotu wg 
planu studiów 
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Formy zajęć przewidziane 
do realizacji w okresie 
zawieszenia zajęć 
 

 

TAK 
 

TAK 
 

TAK 
   

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

 
A. Elektroniczne 

udostępnienie 
prezentacji 
wykładu z 
zaleceniem 
samokształceni
a w zakresie 
tematyki  
wykładu 

 
A. Elektroniczne 

udostępnienie 
prezentacji i/lub 
innych materiałów 
niezbędnych do 
realizacji seminarium 
z zaleceniem 
samokształcenia w 
zakresie tematyki 

 
A. Elektroniczne 

udostępnienie 
prezentacji i/lub 
innych materiałów 
niezbędnych do 
realizacji ćwiczeń z 
zaleceniem 
samokształcenia w 
zakresie tematyki 

  Dodatkowo, 
prowadzący 
Zakładu 
Histologii, 
pozostają do 
dyspozycji w 
celach 
konsultacyjnych 
do kontaktu ze 
studentami 



seminarium w tym:  
- wskazanej przez 
prowadzącego 
literatury,  

- podania pytań do 
opracowania przez 
studentów w formie 
pisemnej 

 
B. Potwierdzenie 

zrealizowania efektów 
kształcenia/uczenia 
się w postaci 
przesłania przez 
każdego studenta do 
prowadzącego 
pisemnego 
opracowania 
przesłanych pytań i 
zagadnień z 
wykorzystaniem 
podanej literatury  

ćwiczeń w tym:   
- skanów preparatów 
do opisu w dzienniku 
ćwiczeń (skany 

preparatów 
udostępnione będą 
studentom pod 
linkiem: 

http://histo.uni.
opole.pl/ 

oraz przekazane hasła 
i loginy dostępu za 
pośrednictwem 
starosty roku 
- odniesień do 

tematycznych linków 
ćwiczeniowych – 
stworzony zostanie 
spis przydatnych 
linków i przekazany 
staroście roku do 
dalszego 
rozdysponowania 
- wskazanej przez 
prowadzącego 
literatury – do 
każdego ćwiczenia 

 
B. Potwierdzenie 

zrealizowania efektów 
kształcenia/uczenia 
się w postaci opisu 
zagadnień zleconych 
przez prowadzącego w 
przedmiotowym 
dzienniku ćwiczeń 
oraz wykonania  
rysunków preparatów 
na podstawie skanów 

drogą mailową, 
którą będą 
odpowiadać na 
bieżąco na 

wszelkie pytania 
i wątpliwości. 
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