
  
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-

0101101/20 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) 

   
Nazwisko i imię pracownika:   Anna Spoz   

Nazwa przedmiotu, rodzaj 
zajęć, liczba godzin   

Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie- wykład (30h),  

Od 12 marca 2020 r.   

  

Kierunek studiów, stopień, 

rok   

  

Ekonomia, II stopień, I rok, 2 semestr, rok akadem. 

2019/2020   

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

1. Dopuszcza się realizację zajęć w formie zdalnej, z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

rekomendowanych i wspieranych przez Uczelnię – platformy 

elearningowej Moodle, narzędzi Microsoft Office365, poczty 

elektronicznej.    

2. W czasie realizacji zajęć w formie zdalnej intensyfikuje 

się komunikację wspierającą w trybie konsultacyjnym z 

wykorzystaniem wspomnianych metod i technik kształcenia na 

odległość rekomendowanych i wspieranych przez Uczelnię, 

dostosowanych do indywidualnych możliwości technicznych 

studentów. Kontakt wspierający inicjowany jest przez 

zainteresowanych studentów w postaci informacji mailowej 

oraz indywidualnych rozmów telefonicznych.   

3. Weryfikacja efektów kształcenia, w czasie realizacji 

zajęć w formie zdalnej, oparta jest na funkcjonalnościach 

definiowanych przez wspomniane metody i techniki kształcenia 

na odległość rekomendowane i wspierane przez Uczelnię – 

szczególnie dotyczy to modułu testów w platformie Moodle 

oraz zadań (wykorzystujących możliwości aplikacji Forms) 

narzędzi Microsoft Office365, ewentualnie uzupełnianych 

skanami i zdjęciami zawierającymi szczegółowe uzupełnienia 

testów i zadań.   

  

Warunki zaliczenia zajęć 

dostosowane do zdalnej  

formy nauczania   

  

Nie ulegają zmianie   



Informacje dodatkowe 

dotyczące realizacji 

przedmiotu w formie  

zdalnej    

Na wykładzie odbywanym w formie zdalnej dopuszczam 

możliwość wykorzystania w zależności od potrzeb różnych form 

kontaktów:  

Platformę Moodle - w celu przekazywania materiałów 

dydaktycznych i informacji o sposobach poszukiwania źródeł do 

pisania prac dyplomowych;  

Platformę Office 365 – do omówienia zagadnień zawartych w 

przesłanych materiałach dydaktycznych  

Pocztę  elektroniczną  –  do  przesłania  materiałów 

dydaktycznych  oraz materiałów pomocniczych do zrozumienia 
omawianych zagadnień; 

   

  


