
 

Historia literatury amerykańskiej (3 BA stacjonarne) 

Plan pracy zdalnej na okres 1.04-30.09 w roku akademickim 2019-2020 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się – grupy dr Patrycji Antoszek  

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Analiza tekstu 
literackiego/Dyskusja i 
praca z tekstem podczas 
zajęć on-line na platformie 
Zoom/Miniwykład 
wprowadzający / Materiały 
do samokształcenia 
wysłane mailem 

Wypowiedź pisemna do 
przesłania mailem do 
sprawdzenia przez 
wykładowcę / test na 
platformie Moodle  

 

Ocenione wypowiedzi 
pisemne oraz test 
uzupełniony na platformie 
Moodle 

W_02 Analiza tekstu 
literackiego/Dyskusja i 
praca z tekstem podczas 
zajęć on-line na platformie 
Zoom/Miniwykład 
wprowadzający/ Materiały 
do samokształcenia 
wysłane mailem 

Wypowiedź pisemna do 
przesłania mailem do 
sprawdzenia przez 
wykładowcę / test na 
platformie Moodle  

 

Ocenione wypowiedzi 
pisemne oraz test 
uzupełniony na platformie 
Moodle 

W_03 Analiza tekstu 
literackiego/Dyskusja i 
praca z tekstem podczas 
zajęć on-line na platformie 
Zoom/Miniwykład 
wprowadzający/ Materiały 
do samokształcenia 
wysłane mailem 

Wypowiedź pisemna do 
przesłania mailem do 
sprawdzenia przez 
wykładowcę / test na 
platformie Moodle  

 

Ocenione wypowiedzi 
pisemne oraz test 
uzupełniony na platformie 
Moodle 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu i praca z 
tekstem on-line 
/Dyskusja/Wypowiedź 

Monitorowanie dyskusji i 
informacja zwrotna od 
prowadzącego / Odpowiedź 

Informacja zwrotna 
(feedback) / Notatki w 
arkuszu ocen 



pisemna  ustna w czasie zajęć online 
/Ocena prac pisemnych 

prowadzącego 

U_02 Analiza tekstu i praca z 
tekstem on-line 
/Dyskusja/Wypowiedź 
pisemna 

Monitorowanie dyskusji i 
informacja zwrotna od 
prowadzącego / Odpowiedź 
ustna w czasie zajęć online 
/Ocena prac pisemnych 

Informacja zwrotna 
(feedback) / Notatki w 
arkuszu ocen 
prowadzącego 

U_03 Dyskusja w trybie online Monitorowanie i informacja 
zwrotna od prowadzącego  

Informacja zwrotna 
(feedback) / Notatki w 
arkuszu ocen 
prowadzącego 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja w trybie online obserwacja aktywności 
studentów czasie dyskusji 
online  

Informacja zwrotna 

K_02 Dyskusja w trybie online obserwacja aktywności 
studentów czasie dyskusji 
online  

Informacja zwrotna 

K_03 Dyskusja w trybie online obserwacja aktywności 
studentów czasie dyskusji 
online  

Informacja zwrotna 

I.  

VI. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się – grupy dr hab. Urszuli 
Niewiadomskiej Flis  

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Analiza tekstu 
literackiego/Dyskusja i 
praca z tekstem w parach / 
Materiały do 
samokształcenia wysłane 
mailem 

Wypowiedź pisemna do 
przesłania mailem do 
sprawdzenia przez 
wykładowcę / test na 
platformie Moodle  

 

Wypełnione karty pracy 
oraz test uzupełniony na 
platformie Moodle 

W_02 Miniwykład wprowadzający 
przygotowany przez 
prowadzącą (w formie 

Wypowiedź pisemna do 
przesłania mailem do 
sprawdzenia przez 
wykładowcę / test na 

Wypełnione karty pracy 
oraz test uzupełniony na 



prezentacji PowerPoint) / 
Materiały do 
samokształcenia wysłane 
mailem 

platformie Moodle  

 

platformie Moodle 

W_03 Analiza tekstu 
literackiego/Dyskusja i 
praca z tekstem w parach / 
Materiały do 
samokształcenia wysłane 
mailem 

Wypowiedź pisemna do 
przesłania mailem do 
sprawdzenia przez 
wykładowcę / test na 
platformie Moodle  

 

Wypełnione karty pracy 
oraz test uzupełniony na 
platformie Moodle 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu i praca z 
tekstem on-line 
/Dyskusja/Wypowiedź 
pisemna  

Monitorowanie i informacja 
zwrotna od prowadzącego 

Informacja zwrotna 
(feedback)  

U_02 Analiza tekstu i praca z 
tekstem on-line 
/Dyskusja/Wypowiedź 
pisemna 

Monitorowanie i informacja 
zwrotna od prowadzącego 

Informacja zwrotna 
(feedback)  

U_03 Dyskusja w trybie online Monitorowanie i informacja 
zwrotna od prowadzącego  

Informacja zwrotna 
(feedback)  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja w parach  informacja zwrotna od 
prowadzącego 

Informacja zwrotna 

K_02 Dyskusja w trybie online informacja zwrotna od 
prowadzącego 

Informacja zwrotna 

K_03 Dyskusja w trybie online informacja zwrotna od 
prowadzącego 

Informacja zwrotna 

II.  

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Aby zaliczyć kurs na ocenę dostateczną studenci przesyłają co tydzień krótką wypowiedź 
pisemną / uzupełnioną kartę pracy.  



Aby uzyskać ocenę wyższą niż dostateczny, poza przesyłaniem cotygodniowych prac pisemnych, 
studenci muszą również zaliczyć test końcowy na platformie Moodle.  


