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

Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa, 1 rok BA stacjonarne 
 
 
prowadzący: Magdalena Sawa 
 
Zajęcia są prowadzone w formie wideokonferencji według harmonogramu, co nie zmienia w 
sposób znaczący metod realizacji i weryfikacji efektów uczenia się ani kryteriów oceny. 
 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się. 
 
Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne Metody weryfikacji Sposoby dokumentacji 

 
      WIEDZA 
W_01 analiza tekstu, praca z 

tekstem, miniwykład 
wprowadzający, 
wyjaśnienie 
poszczególnych zagadnień 

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć, test pisemny (na 
platformie Moodle lub w 
klasie) 

Zapis w arkuszu ocen, 
oceniony test 

W_02 Analiza tekstu, praca z 
tekstem, miniwykład 
wprowadzający, 
wyjaśnienie 
poszczególnych zagadnień 

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć, test pisemny (na 
platformie Moodle lub w 
klasie) 

Zapis w arkuszu ocen, 
oceniony test 

W_03 analiza tekstu, praca z 
tekstem, miniwykład 
wprowadzający, 
wyjaśnienie 
poszczególnych zagadnień 

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć, test pisemny (na 
platformie Moodle lub w 
klasie) 

Zapis w arkuszu ocen, 
oceniony test 
 

  
     UMIEJĘTNOŚCI 
 
U_01 Analiza tekstu, dyskusja, 

praca indywidualna 
Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć, test pisemny (na 
platformie Moodle lub w 
klasie) 

Zapis w arkuszu ocen, 
oceniony test 

U_02 Analiza tekstu, dyskusja, 
praca indywidualna 

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć, test pisemny (na 
platformie Moodle lub w 
klasie) 

Zapis w arkuszu ocen, 
oceniony test 

U_03 Analiza tekstu, dyskusja, 
praca indywidualna 

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć, test pisemny (na 
platformie Moodle lub w 
klasie) 

Zapis w arkuszu ocen, 
oceniony test 

 
    KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
 



K_01 Dyskusja w trybie online Obserwacja aktywności 
studentów w trakcie 
dyskusji w trybie online 

Informacja zwrotna 

K_02 Dyskusja w trybie online Obserwacja aktywności 
studentów w trakcie 
dyskusji w trybie online 

Informacja zwrotna 

 
VI. Kryteria oceny, uwagi... 
– obecność na zajęciach w miarę możliwości technicznych 
– aktywny udział w dyskusjach 
– 1 test w semestrze (ocena pozytywna to zaliczenie testu na poziomie 60 %) 
– Aby uzyskać zaliczenie, wymagane jest zaliczenie testu (min. 60%). Ocena z testu staje się 

oceną końcową. Może ona ulec podwyższeniu wskutek znaczącej aktywności w dyskusjach. 


