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1.
Dopuszcza się realizację zajęć w formie zdalnej, z
Metody realizacji i
weryfikacji efektów uczenia wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
się dostosowane do zdalnej rekomendowanych i wspieranych przez Uczelnię – platformy
formy nauczania
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 seminarium 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 rozmów i ustaleń z całą grupą
seminaryjną;
Pocztę elektroniczną – do przesyłania fragmentów prac
dyplomowych; (w największym stopniu pomocną przy tym
rodzaju zajęć);
Rozmowy telefoniczne (dwustronne) – niezbędne do ustalenia
zakresu i tempa wykonania poszczególnych zadań związanych
z procesem pisania pracy.
ustalenia zakresu i tempa wykonania poszczególnych zadań
związanych z procesem pisania pracy.

