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Informacja nt. prowadzenia zajęć dydaktycznych 

w warunkach zagrożenia epidemiologicznego – realizacja oparta o system korespondencyjny e-mail 

Przedmiot 
Sposób prowadzenia 

zajęć1,2 
Sposób realizacji procesu dydaktycznego 

Sposób weryfikacji 
realizacji zajęć i 

zaliczenie3,4 

Osoby 
odpowiedzialne za 
korespondencję e-

mail5 

Realizacja Nauczyciel Student Nauczyciel Student  

Biofizyka wykład (I KF) 

przygotowanie i 
przekazanie materiałów 

wykładowych wraz z 
komentarzem 

klasyczne studia nad materiałem, oparte na 
akademickiej analizie materiałów 

wykładowych, wg wskazówek zawartych w 
materiałach wykładowych 

referat z zakresu 
materiału ustalonego 
przez prowadzącego 

wykład, przesłany na e-
mail 

Witold Musiał 

Biofizyka ćwiczenia – 
część teoretyczna (I KF) 

zadanie przez 
nauczyciela prac w 

formie referatu zgodnie 
z harmonogramem 

ćwiczeń przesuniętym o 
dwa tygodnie 

studenci piszą pracę 
zgodnie z zakresem 
stron podanych w 

materiale 
obowiązującym na 
sprawdzianach z 

biofizyki 

nauczyciele 
akceptują pracę 

na podstawie 
merytorycznej i 

formalnej (treść i 
forma 

przekazania) 

plik pdf przesłany do 
opiekuna grupy i 

zaakceptowany przez 
niego, stanowi 

podstawę uzyskania 
zaliczenia z części 

teoretycznej 

Dorota Wójcik-
Pastuszka oraz 
opiekunowie 

poszczególnych grup 
ćwiczeniowych 

Biofizyka ćwiczenia – 
zadania (I KF) 

studenci otrzymują od 
swoich prowadzących 

wyniki na raportówkach 

na podstawie danych 
studenci sporządzają 

sprawozdania na 

skany lub 
czytelne zdjęcia 

sprawozdań 

obowiązuje zasada 
trzykrotnego zwrotu 

sprawozdania; plik pdf 

Dorota Wójcik-
Pastuszka oraz 
opiekunowie 
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drogą elektroniczną 
(skan lub zdjęcie) 

otrzymanych już 
formularzach 

studenci 
przesyłają do 

swoich 
prowadzących, 

którzy prowadzą 
weryfikację 

realizacji 
programu 

przesłany do opiekuna 
grupy i zaakceptowany 

przez niego, stanowi 
podstawę uzyskania 

zaliczenia z części 
praktycznej6 

poszczególnych grup 
ćwiczeniowych 

Technologia 
informacyjna 

(I KF, I KA) 

5 prac zadaniowych z 
technologii 

informacyjnej, 
wysyłanych do 

studentów 

cotygodniowy, 
systematyczny zwrot 
wykonanych prac w 

postaci imiennego pliku 
do nauczyciela 

cotygodniowy 
systematyczny 

zwrot 
ocenionych prac 

w postaci 
imiennego pliku 

do studenta 

podsumowująca ocena 
merytorycznej jakości 

wykonanych prac 
zadaniowych – 5 plików 

Agnieszka Gola, Maria 
Szczygieł oraz 
opiekunowie 

poszczególnych grup 
ćwiczeniowych 

Statystyka z elementami 
matematyki (I KA) 

6 prac z kolejnych partii 
materiału, na podstawie 

materiałów 
wykładowych i list 

zadań przekazanych 
przez nauczyciela 

odesłanie imiennego 
pliku z rozwiązanymi 

zadaniami, w przypadku 
słabej oceny 

pracy powtórne 
rozwiązanie podobnych 

zadań 

cotygodniowa 
ocena i zwrot 

studentom 
sprawdzonych 

prac 

jeżeli będzie to możliwe 
pisemne kolokwium 

zaliczeniowe. w innym 
przypadku zaliczenie na 
podstawie rozwiązania 

osobnego pliku z 
zadaniami 

Andrzej Dryś 

Fakultet: opracowanie 
danych 

doświadczalnych 
(I KF) 

3 sprawozdania 
sporządzone na 

podstawie 
przekazanego przez 

nauczyciela materiału 
wykładowego 

odesłanie imiennego 
pliku ze sprawozdaniem 

z doświadczenia, na 
podstawie otrzymanych 

danych 

zwrot studentom 
ocenionego 

sprawozdania, 
ewentualnie 

powtórne 
sprawozdanie z 

tego samego 
tematu 

realizacja prostego 
modelowego 

doświadczenia 
fizycznego lub 

statystycznego; 
opracowanie danych i 

sporządzenia 
sprawozdania 

Andrzej Dryś 

Fakultet: Program 
Statistica 

(V KF) 

na podstawie 
przekazanych przez 

nauczyciela materiałów 

realizacja zadań i ich 
odesłanie do 
nauczyciela 

zwrot studentom 
ocenionego 

sprawozdania, 

rozwiązanie zadań 
obejmujących całość 

przerobionego 
Andrzej Dryś 
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rozwiązanie 6 zadań 
tematycznych 

ewentualnie 
powtórne 

rozwiązanie 
zadania z tego 

samego tematu 

materiału. ocena na 
podstawie odesłanego 

pliku 

Ćwiczenia 
specjalistyczne z 

metodologią badań 
naukowych (V) 

przygotowania do praktycznej realizacji tematu na podstawie poszukiwań literaturowych, analiza i 
interpretacja dotychczas pozyskanych danych; kontakt z nauczycielem akademickim co najmniej 
dwa razy w tygodniu przez e-mail, z raportem z wykonywanych przez studenta badań i z 
odpowiednimi rekomendacjami nauczyciela 

wyznaczeni 
promotorzy i 

opiekunowie prac 
magisterskich 

KF: kierunek farmacja, KA: kierunek analityka medyczna 

 

Prof. dr hab. Witold Musiał 

Kierownik Katedry i Zakładu 

Chemii Fizycznej i Biofizyki 

 

1 obowiązuje realizacja programu w godzinach i zakresach zgodnych z dotychczasowymi programami, z wyjątkiem praktycznej obsługi aparatury badawczej, analitycznej, itp. 
2 harmonogram zajęć wysyłany jest do studentów odrębnym e-mailem 
3 zaliczenia odbywają się zgodnie z dotychczasowymi zasadami w zakresie oceny wyników kształcenia – powtórki, drugie terminy, itp. 
4 odesłany zgodnie z harmonogramem e-mail stanowi potwierdzenie udziału w zajęciach 
5 w kontakcie z nauczycielem obowiązuje e-mail służbowy Uczelni 
6 nie zostanie zrealizowana część zajęć dotycząca praktycznej umiejętności obsługi szeregu urządzeń ważnych dla realizacji programu; zostanie to uzupełnione wraz z 
ustaniem zagrożenia epidemiologicznego lub na podstawie kolejnych rekomendacji 

 


