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Metody realizacji i weryfikacji
efektów uczenia się
dostosowane do zdalnej formy
nauczania

Metodą realizacji efektów uczenia się jest zamieszczanie
materiałów na moodle i przesyłanie drogą mailową.
Ponadto metodą realizacji efektów uczenia się jest zadanie, które
dodawane jest do każdych zajęć i zastępuje aktywność studentów
na zajęciach w formie tradycyjnej.
Metodą weryfikacji efektów uczenia się są dwa kolokwia.
Pierwsze odbędzie się w maju po uzgodnieniu terminu ze
studentami w formie testu na moodle.
Drugie kolokwium, jeśli będzie taka możliwość to odbędzie się
w formie tradycyjnej. Jeśli nie, to zostanie przeprowadzone w
formie testu na moodle w czerwcu po uzgodnieniu terminu ze
studentami.
Metodą weryfikacji jest także punktacja zadań dodawanych do
każdych zajęć, które zastępują aktywność na zajęciach w formie
tradycyjnej.

Warunki zaliczenia zajęć
dostosowane do zdalnej formy
nauczania

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie odpowiedniej ilości
punktów, tak jak było to przewidziane w formie tradycyjnej.
Zasadniczo punkty sumowane są z dwóch kolokwiów.
Dodatkowo, za udzielenie poprawnej odpowiedzi na zadania na
moodle realizowane w czasie trwania semestru, studenci
otrzymują "+" czyli 0,5 punktu za każde, czyli tak jak
przewidziano za aktywność na zajęciach w formie tradycyjnego
konwersatorium. Są to dodatkowe punkty za bieżącą pracę,
które studenci mogą, ale nie muszą zdobyć. Jednak zdobyte
punkty podwyższają ocenę końcową (czyli wynikającą z dwóch
kolokwiów).
Ponadto studenci otrzymali temat do samodzielnego
opracowania, za który także mogą otrzymać dodatkowe punkty.
Do końcowej oceny dodane będą także punkty za aktywność
studentów na tradycyjnych zajęciach przed ich zawieszeniem.

Informacje dodatkowe
dotyczące realizacji
przedmiotu w formie zdalnej

Ewentualne problemy ze zrozumieniem zajęć studenci
mogą zgłaszać w formie pytań na adres e-mail
prowadzącego. Konsultacje odbywają się we czwartki w
godzinach 10.50-12.20 drogą mailową.

