
 
 
 
Zasady weryfikacji efektów uczenia się osiągniętych z wykorzystaniem technik i metod 
kształcenia na odległość w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w 
sesji letniej w roku akademickim 2019/2020. 

 

Zaliczenie wykładów: 

1. Zaliczenie lub egzamin odbywać się mogą w formie pracy pisemnej na zadany przez 

wykładowcę temat. W takim wypadku student przesyła na uczelnianą skrzynkę mailową 

wykładowcy pracę, która jest podstawą oceny. Wykładowca gromadzi wszystkie prace w 

formie elektronicznej, przykładowe prace z różnymi ocenami drukuje i wraz z protokołem ocen 

składa w dziekanacie. 

2. Zaliczenie lub egzamin odbywać się mogą w formie testu na platformie Moodle. Wykładowca 

ustala zestaw 30 pytań z przedmiotu, w formie zamkniętej, jednokrotnego wyboru, i ustala czas 

na wykonanie zadania. Dla każdego studenta test uruchamiany jest tylko raz. System losuje 20 

pytań, dobór pytań i ich kolejność jest indywidualna dla każdego studenta. Student otrzymuje 

dostęp do testu i rozwiązuje go online w wyznaczonym czasie, w czasie rzeczywistym. Podczas 

wypełniania testu dodatkowo nie ma możliwości kopiowania treści z i do tekstu oraz korzystania 

z innych okien na ekranie komputera.  

Zaliczenie warsztatów, ćwiczeń, projektów: 

1. Weryfikacja osiągniętych efektów może mieć miejsce na podstawie zadań/prezentacji 

wykonywanych przez studenta lub grupę studentów w czasie zajęć realizowanych online. 

Wykładowca w takim wypadku wysyła elektronicznie do dziekanatu tematy zadań i kryteria 

oceny prezentacji lub zadań wraz z protokołem ocen. 

2. Zaliczenie może odbywać się w formie ustnej. W takim wypadku zarówno wykładowca, jak i 

student mają włączoną kamerę i mikrofon, zaliczenie odbywa się online w czasie rzeczywistym. 

Wykładowca po zaliczeniu wysyła elektronicznie do dziekanatu listę pytań i protokół z ocenami. 

3. Weryfikacja efektów uczenia się może mieć miejsce na podstawie pracy pisemnej 

przygotowanej przez studenta na zadany przez wykładowcę temat. Student przesyła wówczas 

na uczelnianą skrzynkę mailową wykładowcy pracę, która jest podstawą oceny. Wykładowca 

gromadzi wszystkie prace w formie elektronicznej, przykładowe prace z różnymi ocenami i wraz 

z protokołem ocen przesyła do dziekanatu elektronicznie. 

Studenci i słuchacze zostają poinformowani o formie weryfikacji efektów kształcenia z każdego 

przedmiotu przez wykładowcę na wcześniejszych zajęciach oraz informacja o formie zaliczenia 

zamieszczona zostaje na platformie Moodle dostępnej wszystkim studentom i słuchaczom. 

 

 


