
Wybierz 

kierunek 

studiów

Kategoria 

przedmiotu

Przedmiot,którego 

dotyczy zgłoszenie

Określ sposób 

przeprowadzenia 

egzaminu/zaliczenia 

końcowego z 

przedmiotu w sesji 

zimowej.

Wskaż platformę, 

która zostanie 

wykorzystana do 

przeprowadzenia 

egzaminu/zalicze

nia

Czy w związku z 

przeprowadzenie 

egzaminu/zaliczenia 

końcowego przy 

użyciu środków 

komunikacji 

elektronicznej 

konieczne jest 

dokonanie zmian w 

zakresie form i 

metod weryfikacji 

efektów kształcenia 

...

Wskaż jakie formy i metody weryfikacji 

efektów kształcenia określone zostały w 

sylabusie przedmiotu w r.a. 2020/2021. 

(Proszę skopiować zapisy sylabusa lub 

wstawić link do sylabusa).

Określ dokładnie jakie zmiany (w 

stosunku do wskazanych w 

sylabusie) w zakresie form i 

metod weryfikacji efektów 

kształcenia są zaplanowane w 

egzaminie/zaliczeniu końcowym z 

przedmiotu w sesji zim...

Czy w związku z 

przeprowadzenie 

egzaminu/zaliczenia 

końcowego przy użyciu 

środków komunikacji 

elektronicznej konieczne 

jest dokonanie zmian 

warunków zaliczenia 

przedmiotu określonych 

w sylabusie?

farmacja obowiązkowy Psychologia z 

socjologią (III rok)

w całości przy użyciu 

środków komunikacji 

elektronicznej i poza 

siedzibą uczelni

PEGAZ TAK Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: • 

aktywny udział w cotygodniowych 

zajęciach (zadawanie pytań, udział w 

dyskusjach, i proponowanych ćwiczeniach 

) • znajomość zadawanej do przeczytania 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu 

jest: • aktywny udział w zajęciach 

• znajomość lektury • pozytywne 

zdany test końcowy obejmujący 

treści z wykładu i warsztatów 

TAK

farmacja obowiązkowy Biochemia w całości przy użyciu 

środków komunikacji 

elektronicznej i poza 

siedzibą uczelni

PEGAZ TAK https://sylabus.cm-

uj.krakow.pl/pl/2/1/7/2/4

bez zmian NIE

farmacja obowiązkowy Biofizyka w całości przy użyciu 

środków komunikacji 

elektronicznej i poza 

siedzibą uczelni

PEGAZ TAK https://sylabus.cm-

uj.krakow.pl/pl/3/1/7/2/4#syl-grid-period-

7

Dopuszczenie pytań w formie 

testowej i usunięcie zapisu 

dokładnie precyzującego liczbę 

pytań w teście. Te zmiany pozwolą 

na lepsze wykorzystanie 

NIE

farmacja fakultatywny Biotechnologia roślin 

– znaczenie 

farmaceutyczne

w całości przy użyciu 

środków komunikacji 

elektronicznej i poza 

siedzibą uczelni

MS Teams NIE TAK

farmacja fakultatywny Rośliny egzotyczne w 

terapii, kosmetologii 

i toksykologii

w całości przy użyciu 

środków komunikacji 

elektronicznej i poza 

siedzibą uczelni

MS Teams NIE TAK

farmacja fakultatywny Grzyby wyższe – 

znaczenie 

biotechnologiczne, 

lecznicze i 

toksykologiczne

w całości przy użyciu 

środków komunikacji 

elektronicznej i poza 

siedzibą uczelni

PEGAZ NIE TAK



Wskaż jakie warunki zaliczenia określone zostały w sylabusie przedmiotu w 

r.a. 2020/2021. (Proszę skopiować zapisy sylabusa lub wstawić link do 

sylabusa).

Określ dokładnie jakie zmiany (w stosunku do wskazanych w 

sylabusie) w warunkach zaliczenia są zaplanowane w 

egzaminie/zaliczeniu końcowym z przedmiotu w sesji zimowej.

Uwaga! wprowadzenie tych zm...

Proszę określić 

miejsce/miejsca 

przeprowadzenia 

egzaminu/zaliczenia

Proszę podać datę/daty 

egzaminu/zaliczenia końcowego z 

przedmiotu, jeśli zostały już ustalone. 

Uwaga! Podane daty zostaną 

umieszczone na stronie internetowej 

wydziału w zakładce "sesja zimowa". 

W...

zmiana dot. zdalnej formy testu końcowego zmiana dot. zdalnej formy testu końcowego zaliczenie w formie 

zdalnej;

terminy nie zostały jeszcze ustalone

do ustalenia

15 grudnia br

https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/ab025ad8-25eb-463f-bc4c-

d1552edf4287.pdf

Rodzaj zajęć: e-learning + seminaria

Formy zaliczenia: test jednokrotnego wyboru składający się z 20 

pytań z zakresu tematyki realizowanej na fakultecie, 

przeprowadzony w formie zdalnej-synchronicznej przy pomocy 

platformy MS Teams.

zaliczenie w formie 

zdalnej ;

4.12.2020 r. 

 https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/aee3c2e6-8e10-4003-b876-

eae23656efa2.pdf

Rodzaj zajęć: e-learning

Formy zaliczenia: test jednokrotnego wyboru składający się z 20 

pytań z zakresu tematyki realizowanej na fakultecie, 

przeprowadzony w formie zdalnej-synchronicznej przy pomocy 

platformy MS Teams.

zaliczenie w formie 

zdalnej;

15.01.2021 r. 

https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/abf25e4b-3155-485c-a256-

41a31233558f.pdf

Rodzaj zajęć	                              Formy zaliczenia	                                              

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ćwiczenia/e-learning	          praca pisemna	                             

Obowiązkowa, aktywna obecność na zajęciach

Wycieczka/ e-learning	     obserwacja pracy studenta	             

Obowiązkowa, aktywna obecność na zajęciach

e-learning	                     obserwacja pracy stude      Obowiązkowa, 

PEGAZ; 27.01. 2021


