
Program przedmiotu  
1. Nazwa przedmiotu / moduł przedmiotowy: Praktyczne podstawy kształcenia zdalnego 
2. Język wykładowy: język polski 
3. Umiejscowienie przedmiotu w planach studiów: 

• Obszar lub obszary studiów: Filologia angielska 

• Poziom studiów: studia I stopnia 

• Kierunek lub kierunki (realizacja wzorca efektów): Filologia 

4. Nadzór nad realizacją przedmiotu: 

• Instytut/Inna jednostka: Pracownia Dydaktyki Mieszanej 

• Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr Joanna Baranowska 

• Osoby współpracujące przy opracowaniu programu przedmiotu: mgr Joanna Baranowska 

5. Liczba godzin i formy zajęć dydaktycznych dla poszczególnych systemów studiów oraz rygor zaliczenia  
 

Zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego 

Forma             
zajęć 

 
Forma  
studiów 

Wykład PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS 
Wykład - 

zdalne 
PWS ECTS ... PWS ECTS ... PWS ECTS ECTS 

Stacjonarne 2 5 

0 

  

 

  

 

  

 

6  

 

  

 

  

 0 
Niestacjo-

narne 
2 5     

  
6      

Rygor 
zaliczenia 

Zaliczenie       Zaliczenie      

 

6. Nakład pracy studenta – bilans punktów ECTS 

1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów ucze-
nia się  z uwzględnieniem pracy własnej studenta 
 

Aktywność 
(należy podać prace właściwe dla przedmiotu) 

Godzinowe obciążenie 
studenta (stacjo-

narne/niestacjonarne) 

Udział w wykładach 2 h/2h 

Samodzielne studiowanie materiałów dostępnych na platformie ONTE  2 h/2h. 

Rozwiązywanie zadań na platformie ONTE 4 h/4h 

Wyszukiwanie w Internecie informacji związanych z najnowszymi trendami w zdalnym nauczaniu 5h/5h 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (NPS) 13h/13h 

Punkty ECTS 0 ECTS 

* Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi - 

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 8h/8h 

7. Uwagi realizacyjne:  

• rekomendowana długość trwania: semestr 

• rekomendowane wymagania wstępne: wykład powinien poprzedzać część zdalną zajęć 

• relacje pomiędzy formami zajęć: brak 
 

8. Szczegółowe efekty uczenia się – wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne 

Szczegółowe efekty uczenia się  dla przedmiotu 

Forma zajęć Metody kształcenia 
Metody weryfikowania  

(sprawdzania, oceniania) 
efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Opis efektu 

Wiedza 

K1P_W08 
Student zna wpływ ustawień quizów i ich rodzajów na 
sposób ich oceniania 

Wykład - 
zdalne 

 

Pokaz objaśniający 
Zaliczenie testów na platformie 
zdalnego nauczania 

Umiejętności 

K1P_U07 

Student umie rozwiązywać quizy na platformie eduka-
cyjnej, wykorzystać przynajmniej jedną wbudowaną w 
platformę formę komunikacji z prowadzącym oraz 
umieścić plik z rozwiązaniem zadania we właściwym 
miejscu na platformie edukacyjnej. 

Wykład - 

zdalne 
zdalna Zaliczenie quizów na platformie 

Kompetencje społeczne 

K1P_K01 Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie Wykład 
Pokaz objaśniający, zdalne na-
uczanie 

Wykonanie testów na platformie 
zdalnego nauczania 



Program przedmiotu  
9. Zasady/kryteria oceniania dla każdej formy kształcenia i poszczególnych ocen 

Oceniane są następujące elementy: 

• Testy: 15 pkt. 

• Zadania: 10 pkt, wykonanie zadania po terminie skutkuje obniżeniem punktacji, 

• Ankiety: 4 pkt., za wypełnienie każdej ankiety są zawsze 2 pkt. 

• Forum dyskusyjne: 2 pkt., forum jest oceniane do określonego terminu 

• Łącznie można uzyskać 31 pkt. Zaliczenie uzyskują osoby, które osiągnęły 23,25  

10. Treści kształcenia wraz z formą zajęć, na której są realizowane 
a. Wykład / zajęcia zdalne 

• Zagadnienie 1 – Lifelong learning – tempo zmian w otaczającym świecie, metody samodoskonalenia 

zawodowego 

• Zagadnienie 2 – Bezpieczeństwo systemów informatycznych – logowanie do systemów WSG, ele-

menty bezpieczeństwa sieciowego 

• Zagadnienie 3  - Praca z systemem LMS – miejsca pojawiania się informacji, źródła wiedzy, metody 

aktywizacji, metody komunikacji, sposoby weryfikacji efektów uczenia się 

11. Wymagane środki dydaktyczne 

• sala wykładowa z dostępem do Internetu, 

• platforma zdalnego nauczania, 

• przygotowany kurs zdalnego nauczania, 

12. Literatura przedmiotu: 
a. Netografia: 

• https://onte.wsg.byd.pl/moodle2.0/course/view.php?id=5992, stan z 3.10.2020 – kurs z praktycznych pod-

staw kształcenia zdalnego na platformie ONTE 

13. Dostępne materiały dydaktyczne z podziałem na formy zajęć (autorskie zestawiania materiałów dydaktycz-
nych, materiały e-learningowe, itp.) 

• Kurs zdalny na platformie ONTE, materiały na platformie ONTE 

 
14. Osoby realizujące poszczególne formy kształcenia 

Forma kształcenia Imię i nazwisko 

Wykład/zajęcia zdalne mgr Joanna Baranowska 
 

 


