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Nazwa przedmiotu: Językoznawstwo historyczne  

1 rok MA stacjonarne 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu Metody dydaktyczne 

(lista wyboru) 
Metody weryfikacji 

(lista wyboru) 
Sposoby dokumentacji 

(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Analiza tekstu 
Dyskusja 
Praca z tekstem 
Miniwykład wprowa-
dzający/ Wyjaśnienie po-
szczególnych zagadnień 
(na platformie zoom pod-
czas wideokonferencji) 

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć online sprawdzająca 
wiedzę ; 
 
kolokwium / Test / Spraw-
dzian pisemny (platforma 
Moodle) 
 

Zapis w arkuszu ocen 
 
 
 
Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test  (plat-
forma Moodle) 

W_02 Analiza tekstu 
Dyskusja 
Praca z tekstem 
Miniwykład wprowa-
dzający/ Wyjaśnienie po-
szczególnych zagadnień 
(na platformie zoom pod-
czas wideokonferencji) 

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć online sprawdzająca 
wiedzę ; 
 
kolokwium / Test / Spraw-
dzian pisemny (platforma 
Moodle) 
 

Zapis w arkuszu ocen 
 
 
 
Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test  (plat-
forma Moodle) 

W_03  
Dyskusja 
Praca z tekstem 
Miniwykład wprowa-
dzający/ Wyjaśnienie po-
szczególnych zagadnień 
(na platformie zoom pod-
czas wideokonferencji) 

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć online sprawdzająca 
wiedzę ; 
 
kolokwium / Test / Spraw-
dzian pisemny (platforma 
Moodle) 
 

Zapis w arkuszu ocen 
 
 
 
Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test  (plat-
forma Moodle) 

UMIEJĘTNOŚCI 



 

U_01 Analiza tekstu, praca z tek-
stem (krytyczne myślenie) 
Dyskusja (umiejętność ar-
gumentacji) 
 
Wyjaśnienie po-
szczególnych zagadnień 

Dyskusja (umiejętność pre-
zentowania problemów) pod-
czas zajęć online 
 
Praca pisemna (klarowne for-
mułowanie myśli) 

Zapis w arkuszu ocen 
 
 
 
Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test  (plat-
forma Moodle) 

U_02 Analiza tekstu, praca z tek-
stem (krytyczne myślenie) 
Dyskusja (umiejętność ar-
gumentacji) 
 
Wyjaśnienie po-
szczególnych zagadnień 

Dyskusja (umiejętność pre-
zentowania problemów) pod-
czas zajęć online 
 
Praca pisemna (klarowne for-
mułowanie myśli) 

Zapis w arkuszu ocen 
 
 
 
Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test  (plat-
forma Moodle) 

U_03 Analiza tekstu, praca z tek-
stem (krytyczne myślenie) 
Dyskusja (umiejętność ar-
gumentacji) 
 
Wyjaśnienie po-
szczególnych zagadnień 

Dyskusja (umiejętność pre-
zentowania problemów) pod-
czas zajęć online 
 
Praca pisemna (klarowne for-
mułowanie myśli) 

Zapis w arkuszu ocen 
 
 
 
Uzupełnione i ocenione 
kolokwium / Test  (plat-
forma Moodle) 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja w trybie online Obserwacja/Monitorowanie i 
feedback od grupy lub pro-
wadzącego 

Zapis w arkuszu ocen 

K_02 Dyskusja w trybie online Obserwacja/Monitorowanie i 
feedback od grupy lub pro-
wadzącego 

Zapis w arkuszu ocen 

    

VI.  

VI.  



 

 

VI. Kryteria oceny, uwagi… 

1. Jeden bądź dwa testy przeprowadzane w ciągu każdego semestru nauki na podstawie artykułów/ro-
zdziałów książek dyskutowanych podczas zajęć (80%). 

 
2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach (20%).



 

 


