
email

11. data rozpoczęcia aktywności kursu

12. data zakończenia aktywności kursu

13. aktywność kursu po jego zakończeniu

14. forma kontaktu z autorem kursu

Aktywności kursu

Uzupełnienie do materiałów kursu kształcenia na odległość
studia I lub II stopnia

1. rodzaj studiów

2. tryb studiów

3. rok akademicki

4. rok studiów

5. rodzaj zajęć
6. kierunek studiów

7. specjalność studiów

9. rodzaj kursu

8. wybrana specjalność

Dane kursu

(pkt 8 należy wypełnić, jeśli w pkt 7. wybrano opcję: ddllaa wwyybbrraanneejj ssppeeccjjaallnnoośśccii)

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy (nie stanowi formy zaliczenia kursu, element opcjonalny kursu)

15. rodzaj weryfikacji efektów kształcenia

16. data rozpoczęcia przesłania odpowiedzi

17. data zakończenia przesłania odpowiedzi

18. skala ocen

1. formularz można wypełnić jedynie za pomocą programu AAccrroobbaatt RReeaaddeerr wweerrssjjaa XXII lluubb wwyyżżsszzaa, dostępnego ze strony internetowej firmy Adobe:

hhttttpp::////ggeett..aaddoobbee..ccoomm//rreeaaddeerr//

2. program Acrobat Reader jest wolny od opłat a jego stosowanie jest legalne.

3. po wypełnieniu formularza należy go zapisać na dysk pod dowolną nazwą, skojarzoną z kursem, korzystając z funkcji [[PPlliikk]]//[[ZZaappiisszz jjaakkoo]], a następnie

zapisany plik wysłać na adres:: aalleekkssaannddeerr..ddaawwiidd@@wwsshhlleesszznnoo..ppll

Legenda do formularza

WWyyżżsszzaa SSzzkkoołłaa HHuummaanniissttyycczznnaa
iimm.. KKrróóllaa SSttaanniissłłaawwaa LLeesszzcczzyyńńsskkiieeggoo ww LLeesszznniiee

uull.. KKrróólloowweejj JJaaddwwiiggii 1100

wersja 11, PAZ2019 r.

imię i nazwisko wykładowcy

10. nazwa przedmiotu

forum kursu chat kursu

skype
gg

19. inna skala ocen/notatki
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