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Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do korzystania z platformy e-learningowej w toku studiów oraz w samokształceniu.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię związaną z nauczaniem na odległość.

ZIN_K1_W02

zaliczenie

ZIN_K1_U03, ZIN_K1_U05

zaliczenie

ZIN_K1_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

pracować z materiałami dydaktycznymi na platformie
zdalnego nauczania, posługiwać się podstawowymi
narzędziami komunikacji i nauki stosowanymi w elearningu oraz zarządzać swoim proﬁlem
i indywidualnymi ustawieniami w e-kursie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

korzystania z nowych form zdobywania i rozwijania
wiedzy i umiejętności, przestrzegając zasad pracy
obowiązujących w e-learningu.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

6

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

8

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
26

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
6

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nauczanie na odległość – podstawowe pojęcia, platformy zdalnego nauczania,
metodyka kształcenia on-line, możliwe zastosowania.

W1, K1

2.

Platforma Moodle: struktura e-kursu, narzędzia komunikacji, zasoby dydaktyczne i
narzędzia nauki, administrowanie prywatnymi ustawieniami.

W1, U1

3.

Praktyczne korzystanie z narzędzi komunikacji, nauki i administrowania poprzez
czynne uczestnictwo w e-kursie.

U1

4.

Zasady i netykieta pracy indywidualnej i grupowej na platformie e-learningowej.

K1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, demonstracja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach; poprawne wykonanie indywidualnych i grupowych
zadań na platformie e-learningowej.

Literatura
Obowiązkowa
1. Literatura dotycząca platform edukacyjnych, np.: Brzózka P., Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz
i rozwijaj platformę e-learningową. Gliwice 2016 lub inne wydanie.
Dodatkowa
1. Wybrane przez studenta publikacje o e-learningu.
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod

Treść

Absolwent zna i rozumie podstawową terminologię naukową i profesjonalną z zakresu nauk o komunikacji
ZIN_K1_W02 społecznej i mediach oraz innych pokrewnych w odniesieniu do zagadnień z obszaru szeroko rozumianego
zarządzania informacją
ZIN_K1_U03

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać nową wiedzę i umiejętności służące naukowemu rozwiązywaniu
problemów poznawczych i profesjonalnych zarządzania informacją, w tym działalności informacyjnej,
bibliotekarstwa, działalności wydawniczo-księgarskiej i archiwalnej

ZIN_K1_U05

Absolwent potraﬁ analizować, oceniać i realizować typowe systemy, produkty, obiekty, narzędzia i usługi
informacyjne oraz procesy zarządzania informacją w kontekście konkretnych sytuacji społecznych i potrzeb
indywidualnych

ZIN_K1_K01

Absolwent jest gotów do permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na nowe
osiągnięcia nauki, zmiany zachodzące w środowisku informacyjnym oraz zmiany zachowań informacyjnych
człowieka
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