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Nazwisko i imię pracownika: Jacek Bednarz 

Nazwa przedmiotu, rodzaj 
zajęć, liczba godzin 

Analiza wybranych indeksów giełd finansowych laboratorium  -
15 godzin 

Kierunek studiów, stopień, rok Ekonomia II stopień, 4 semestr, 2019/2020 

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

Do dnia 11 marca zajęcia odbywały się zgodnie z przyjętym planem 
zajęć na studiach dziennych dla danego kierunku. Od dnia 12 marca 
2020 roku zmienia się metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia 
się dostosowane do zdalnej formy nauczania w związku z pandemią: 
Zakłada się realizację zajęć wyłącznie w formie zdalnej, z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
rekomendowanych i wspieranych przez Uczelnię. Są to: narzędzia 
Microsoft Office365, platforma e-learningowa Moodle, poczta 
elektroniczna KUL. Komunikacja ze studentami odnośnie konsultacji 
ma miejsce „na żywo” za pośrednictwem komunikatora TEAMS w 
ramach usługi office 365, za także za pośrednictwem poczty 
elektronicznej KUL, z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych 
wynikającej z indywidualnych uwarunkowań i możliwości 
technicznych studentów. Kontakt inicjowany jest także przez 
zainteresowanych studentów w postaci informacji mailowej 
Weryfikacja efektów uczenia się, w czasie realizacji zajęć w formie 
zdalnej, oparta jest na funkcjonalnościach wyrażonych przez przyjęte 
metody i techniki kształcenia na odległość rekomendowane przez 
KUL.  

Warunki zaliczenia zajęć 
dostosowane do zdalnej formy 
nauczania 

NIE ULEGAJĄ ZMIANIE 

Informacje dodatkowe 
dotyczące realizacji 
przedmiotu w formie zdalnej  

 

Na potrzeby zajęć laboratoryjnych odbywanych w formie zdalnej 
wykorzystuje się różne formy kontaktów: office 365 - w celu 
przekazywania materiałów dydaktycznych i informacji o sposobach 
poszukiwania źródeł do pisania prac dyplomowych (rezerwowo 
platformę moodle); Office 365 – do rozmów i ustaleń z całą grupą 
seminaryjną oraz konsultacje indywidualne; Pocztę elektroniczną – 
do przesyłania ogłoszeń o charakterze ogólnym. 

  

 


