
 

 

ANEKS DO KARTY ZAJĘĆ 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). 
 

Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w ww. sposób Uczelnia ma obowiązek udostępnić w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. 

 

 

1.  Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Nauk Technicznych 

2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika + Inżynieria Transportu i Logistyki 

3. Nazwa zajęć Język niemiecki 

4. Kod zajęć O 01 

5. Usytuowanie zajęć w 

harmonogramie realizacji zajęć 
Semestr letni 

6. Koordynator zajęć mgr  Anna Bury 

7. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć 
mgr Anna Bury;  abury3@gmail.com 

 

2. Metody weryfikacji efektów uczenia się  /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

 

Symbol 

efektu 

uczenia 

się 

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Projekt 

Sprawdzian 

wejściowy 
Sprawozdanie Inne 

Dostosowanie 

do kształcenia 

na odległość 

W_01         

W_02   X    

 

 

 

 

 

 

Zmiana formy – 

zlecenie 
przygotowania 

wypracowania 

U_01         

U_02         

K_01       

 

 

X 

Ocena 

aktywności  

poprzez   

systematyczne 

wykonywanie 

zleconych 

ćwiczeń 
 

 

3. Ocena osiągniętych efektów uczenia się uzyskanych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość 



 

 

 

3.1. Zmiany w sposobie oceny w związku z dostosowaniem do kształcenia zdalnego 

Ocena formująca 

F1 Kolokwium nr 1 – zlecenie przygotowania 

wypracowania na konkretny temat, w oparciu o 

wprowadzone zagadnienia gramatyczne, 

uwzględniające znajomość struktur leksykalno -

gramatycznych w j. niemieckim 

F2 Ćwiczenia – zlecenie ćwiczeń, w postaci  np. 

testów, pisania krótkich wypowiedzi ,zawierających 

elementy gramatyczno-tłumaczeniowe i innych 

form weryfikujących aktywność studenta 

F3 Kolokwium nr 2 -  zlecenie przygotowania 

wypracowania na konkretny temat, w oparciu o 

wprowadzone zagadnienia gramatyczne, 

uwzględniające znajomość struktur leksykalno -

gramatycznych w j. niemieckim 
 

Ocena podsumowująca 

P1 Zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium 

(średnia zwykła F1+F3) 

P2 Zaliczenie zajęć  na podstawie średniej zwykłej F2 

P3 Zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej 

ważonej P1+P2 
 

4. Literatura podstawowa i uzupełniająca - zmiana lub uzupełnienie literatury w celu 

dostosowania do kształcenia na odległość 

 

 

1. Sicher B.1+; M.Perlmann – Balme, S.Schwalb; Hueber Verlag, Ismaning, Deutschland; 

2. Deutsch als Fremdsprache fur Anfanger/ -innen; 

3. Vokabeltrainer- App Wortschatztraining, (cornelsen.de/panorama/ 

4. www.futur-d.com 

5. Menschen B.1 Sandra Evans, Franz Specht, Angela Pude, Heuber Verlag; 

 

 

 

5. Odpowiedzialny za zajęcia:                                             Dyrektor Instytutu: 

 

 

 

 

 

 

 

Przemyśl, dnia  ……………………… 

http://www.futur-d.com/

