
Plan pracy zdalnej na okres 1.04-30.09 w roku akademickim 2019/2020 
Nazwa przedmiotu: Historia literatury angielskiej (ćwiczenia)  

1 rok BA stacjonarne 
 
 
prowadzący: Sławomir Wącior 
 
Zajęcia są prowadzone na platformie Moodle poprzez zamieszczanie różnorodnych plików 
audiowizualnych, tekstowych oraz linków do stron z zawartością odnoszącą się do aktualnie 
omawianego materiału z bieżącej listy zajęć. Ponadto używana jest również poczta email oraz 
udostępniany do użytku studentów Google Drive prowadzącego. 
 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się. 
 
Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

 
      WIEDZA 
W_01 Prezentacja autorska 

prowadzącego/ praca z 
materiałem 
merytorycznym 
przesłanym do 
samokształcenia na 
platformę Moodle 

Przygotowanie eseju lub/i 
prezentacji na platformie 
Moodle  
Monitorowanie aktywności 

Zapis w arkuszu ocen, 
rejestracja aktywności na 
platformie Moodle 

W_02 Prezentacja autorska 
prowadzącego/ praca z 
materiałem 
merytorycznym 
przesłanym do 
samokształcenia na 
platformę Moodle 

Przygotowanie eseju lub/i 
prezentacji na platformie 
Moodle 
Monitorowanie aktywności 

Zapis w arkuszu ocen, 
rejestracja aktywności na 
platformie Moodle 

W_03 
 
 
 

Prezentacja autorska 
prowadzącego/ praca z 
materiałem 
merytorycznym 
przesłanym do 
samokształcenia na 
platformę Moodle 

Przygotowanie eseju lub/i 
prezentacji na platformie 
Moodle 
Monitorowanie aktywności 

Zapis w arkuszu ocen, 
rejestracja aktywności na 
platformie Moodle 

  
     UMIEJĘTNOŚCI 
 
U_01 Analiza i interpretacja 

tekstów z różnych 
okresów literackich 

Obserwacja studentów. 
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych. Praca 
pisemna w formie 
eseju/analizy. 

Zapis w arkuszu ocen. 
Informacja zwrotna - 
feedback 

U_02 Przygotowanie 
prezentacji/projektu lub 
eseju 

Prezentacja multimedialna 
w Power Point/Prezi na 
platformie Moodle lub 

Karta oceny 
prezentacji/ocena referatu. 
Informacja zwrotna  - 



referat pisemny feedback 
U_03 Analiza i interpretacja 

tekstów z różnych 
okresów literackich 

Obserwacja studentów. 
Sprawdzenie umiejętności 
praktycznych. Praca 
pisemna w formie 
eseju/analizy. 

Zapis w arkuszu ocen. 
Informacja zwrotna - 
feedback 

 
    KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
 
K_01 Dyskusja za 

pośrednictwem platformy 
internetowej Moodle. 
Praca w grupie mająca na 
celu przygotowanie 
prezentacji multimedialnej 

Obserwacja aktywności 
studentów  

Informacja zwrotna - 
feedback 

K_02 Dyskusja za 
pośrednictwem platformy 
internetowej Moodle. 
Praca w grupie mająca na 
celu przygotowanie 
prezentacji multimedialnej 

Obserwacja aktywności 
studentów  

Informacja zwrotna - 
feedback 

 
VI. Kryteria oceny, uwagi... 
 

Kryteria zaliczenia semestru: 
 
– - obecność na zajęciach na platformie Moodle potwierdzona aktywnością logowania  
 
– - przedłożenie eseju semestralnego na ustalony z prowadzącym temat  

 
– - systematyczne opracowywanie problemów/tematów zadawanych przez prowadzącego   

 
– - wypowiedź w formie kolokwium zaliczeniowego (dla chętnych)  

 
– - prezentacja fragmentu materiału na platformie Moodle – Power Point/Prezi (dla chętnych) 

 
 


