
 

Karta realizacji przedmiotu w formie zdalnej   - aneks do karty przedmiotu 

 (uzupełnienie warunkowe, w związku z realizacją zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, w zakresie 

szczegółowym definiowanym i realizowanym zgodnie z Zarządzeniem nr ROP-0101- 101/20 Rektora 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) 

Nazwisko i imię pracownika: Dąbkowska Anna 

Nazwa przedmiotu, rodzaj 
zajęć, liczba godzin 

Mikroekonomia, ćwiczenia, 

Od 12 marca 2020 r. 

Kierunek studiów, stopień, rok Ekonomia, I stopień, I rok, semestr II, 2019/2020 

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

Od dnia 12 marca 2020 roku ćwiczenia z mikroekonomii odbywają 

się wyłącznie  w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia, które są rekomendowane przez Uczelnię (Platforma 

Moodle, poczta elektroniczna KUL). Zgodnie z prośbą studentów 

zajęcia (część teoretyczna, zadania praktyczne do rozwiązania wraz z 

rozwiązaniami i komentarzem) przesyłane są za pośrednictwem 

poczty elektronicznej i umieszczane na Platformie Moodle. Ze 

względu na ograniczone możliwości komunikacyjne studentów, 

poszczególne grupy ćwiczeniowe stwierdziły, że przyjęta forma zajęć 

będzie najbardziej satysfakcjonująca dla wszystkich studentów, mimo 

próby prowadzącego wprowadzenia innych narzędzi 

komunikacyjnych, tj. Microsoft Office365.  

Metodami weryfikacji efektów kształcenia są cotygodniowe prace 

domowe wysyłane przez każdego studenta indywidualnie. Oprócz 

tego przewidziano kolokwium sprawdzające nabytą wiedzę na 

Platformie Moodle oraz zadanie do rozwiązania dla każdego studenta 

indywidualnie za przesłanego za pomocą Microsoft Office365. 

Warunki zaliczenia zajęć 
dostosowane do zdalnej formy 
nauczania 

Warunki zaliczenia ćwiczeń nie ulegają zmianie.  

Informacje dodatkowe 
dotyczące realizacji 
przedmiotu w formie zdalnej  

 

Do realizacji ćwiczeń w formie zdalnej wykorzystywane są 

następujące narzędzia: 

Platforma Moodle – służy do przekazywania materiałów 

dydaktycznych, do których należą: prezentacja z opisem zagadnień 

teoretycznych wykorzystywanych do realizacji zadań problemowych 

+ plik z zadaniami + rozwiązanie zadań wraz z komentarzem + praca 

domowa do rozwiązania indywidualnie i przesłana do prowadzącego 

w ustalonym terminie; 

Poczta elektroniczna –  służy do przekazywania materiałów 

dydaktycznych, do których należą: prezentacja z opisem zagadnień 

teoretycznych wykorzystywanych do realizacji zadań problemowych 

+ plik z zadaniami + rozwiązanie zadań wraz z komentarzem + praca 

domowa do rozwiązania indywidualnie i przesłana do prowadzącego 

w ustalonym terminie. 

 

 

 


