
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?

kosmetologia 

studia 

niestacjonarne

obowiązkowy Fizjologia i 

patofizjologia skóry

w całości przy użyciu 

środków komunikacji 

elektronicznej i poza 

siedzibą uczelni

 MS Teams + 

Pegaz

TAK https://sylabus.cm-

uj.krakow.pl/pl/3/2/3/2/6

Zmniejszenie liczby pytań 

testowych na egzaminie z 50 do 40 

pytań

TAK

kosmetologia 

studia 

niestacjonarne

fakultatywny Algi oraz grzyby 

wyższe i ich 

znaczenie w 

kosmetologii 

(niestacjonarne)

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...

https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/3/2/3/2/6 zmniejszenie liczby pytań testowych na egzaminie z 50 do 40 zdalnie; do uzgodnienia

https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/9ef3135e-8507-43fe-b55e-

bf5886cb31c3.pdf

Rodzaj zajęć	                                     Formy zaliczenia	                                         

Warunki zaliczenia przedmiotu

e-learning	      obserwacja pracy studenta praca pisemna	  

Obowiązkowa, aktywna obecność na wykładach (jednorazowa, 

usprawiedliwiona nieobecność skutkuje przygotowaniem formy 

pisemnej (referatowej) z tematu objętego 

nieobecnością).Przygotowanie i przedstawienie krótkiej 

prezentacji multimedialnej dotyczącej tematyki realizowanej na 

fakultecie, zamieszczenie prezentacji (plik pdf) na platformie 

Pegaz (forma -zadanie)

warsztat     	       obserwacja pracy studenta, ocena grupy	  

Obowiązkowa, aktywna obecność na wykładach (jednorazowa, 

usprawiedliwiona nieobecność skutkuje przygotowaniem formy 

pisemnej (referatowej) z tematu objętego nieobecnością).

PEGAZ; 17.01. 2021


