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Kierunek studiów, stopień, rok Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, I poziom, II rok  

Liczba studentów zakodowanych 

(ew. braki w kodowaniu) 

 

Narzędzia przewidziane do 
realizacji procesu kształcenia  

a. Platforma Moodle 

b. Platforma Office 365 

c. komunikacja mailowa 

d . inne, jakie? 

Krótki opis  przebiegu procesu 
kształcenia, w tym:  

- jakie ustalono sposoby nauczania i 
kontaktu ze studentami 
(komunikacja pisemna, 
prowadzenie zajęć online, inne)? 

-  jakie udostępniono materiały 
dydaktyczne? 

- jakie zadania zlecono studentom 
(np. analiza tekstu, przygotowanie 
prezentacji, udział w czacie, praca 
pisemna)? 

-  jaki jest zakres ogólnej  
aktywności studentów? Czy 
korzystają z platformy, 
odpowiadają na maile, przysyłają 
prace zaliczeniowe? 

 

Metody realizacji efektów uczenia się – wykład przy pomocy 
telekonferencji, ale również możliwość dosyłania studentom 
materiałów dydaktycznych za pośrednictwem platformy 
modle oraz poczty e-mejlowej. Także możliwość 
indywidualnych spotkań za pomocą Skype’a oraz platformy MS 
Teams. 

Metody weryfikacji – egzamin – prawdopodobnie - pisemny 

Sposoby dokumentacji – historia korespondencji e-mejlowej. 
Stały kontakt ze starościną roku p. Julią Dudzińską (z którą 
mam kontakt również telefoniczny). Prace pisemne napisane 
przez studentów na egzamin finalizujący cykl wykładów – 
dostępne do wglądu w postaci elektronicznej oraz tradycyjnej 
(tj. wydrukowane). 

 

Wskazanie terminów dostępności 
dla studentów (sugerowane są terminy 

zgodne z planem zajęć) 

Studenci wiedzą, że mogą się ze mną kontaktować przez całą 
dobę – tj. wysyłać mejle. Staram się na bieżąco odpowiadać. 
Na pewno nie trwa to dłużej niż 24-48 godz. Ale zwykle 
szybciej – w tym czasie kiedy jest pytanie, pojawia się 
odpowiedź. Mam cały czas włączony komputer i skrzynkę. 
Mogą również kontaktować się on-line, oczywiście po 
wcześniejszym ustaleniu terminu. 



Informacje uzupełniające: 
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