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WYSZCZEGÓLNIENIE 

FORMA ZAJĘĆ  

Uwagi 
WYKŁADY SEMINARIA ĆWICZENIA 

LABORATORYJNE 

ĆWICZENIA 

SYMULACYJNE 

(WCSM) 

ĆWICZENIA 

KLINICZNE 

(SZPITALNE) 
 
Formy zajęć realizowane                           
w ramach przedmiotu wg 
planu studiów 
 

 

NIE 
 

TAK 
  

TAK 
 

NIE 
 

 
Formy zajęć przewidziane 
do realizacji w okresie 
zawieszenia zajęć 
 

 

NIE 
 

TAK 
  

TAK 
 

NIE 
 

 
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 

 
A. Elektroniczne 

udostępnienie 
prezentacji i/lub 
innych materiałów 
niezbędnych do 
realizacji ćwiczeń 
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)  
 

 

ćwiczeń w tym do 
wyboru:   
- standardu 
wykonywania 

określonej 
procedury/techniki 
medycznej 
- odniesień do 
ćwiczeniowych linków 
tematycznych,  
- edytowalnych plików 
edukacyjnych, 
- wskazanej przez 
prowadzącego 
literatury 
 

B. Potwierdzenie 
zrealizowania efektów 
kształcenia/uczenia się 
w postaci opisu 
określonej 
procedury/techniki 
medycznej  
dokonanego przez 
studenta  w 
przedmiotowym 
dzienniku ćwiczeń  
 

C. Potwierdzenie 

zrealizowania efektów 
kształcenia/uczenia się 
obejmujące 
wprowadzenie do 
zaliczenia przedmiotu 
części praktycznej 
obejmującej 
demonstrację 
procedury i 
indywidualny pokaz 
umiejętności jej 
odwzorowania w 
wykonaniu studenta 
na kolejnych 
ćwiczeniach 
symulacyjnych lub 
zaliczeniu końcowym 

 

ćwiczeń w tym do 
wyboru:   
- udostępnienie 
opisu przypadków 

klinicznych, 
- udostępnienie 
opisów jednostek 
chorobowych, 
- odniesień do 
ćwiczeniowych 
linków 
tematycznych,  
- edytowalnych 
plików 
edukacyjnych, 
- wskazanej przez 
prowadzącego 
literatury 

 
B. Potwierdzenie 

zrealizowania 
efektów 
kształcenia/uczeni
a się w postaci 
opisu 
postępowania w 
danych 
przepadkach, 
klinicznych 
dokonanego przez 
studenta  w 
przedmiotowym 
dzienniku ćwiczeń 

 
C. Potwierdzenie 

zrealizowania 
efektów 
kształcenia/uczeni
a się w postaci 
opisu 
postępowania w 
danych 
jednostkach 
chorobowych, 
dokonanego przez 
studenta  w 
przedmiotowym 
dzienniku ćwiczeń 

 

D. Zrealizowanie 



efektów 
kształcenia/uczeni
a się poprzez 
połączenie 

tematyki zajęć z 
kolejnymi 
ćwiczeniami 
 

E. Zrealizowanie 
efektów 
kształcenia/uczeni
a się w zajęciowej 
formie „mistrz – 
uczeń” (poza 
harmonogramem 
zajęć) 

 

 
 


