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ANEKS DO KARTY ZAJĘĆ 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 76a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695). 

 

Zasady weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w ww. sposób Uczelnia ma obowiązek udostępnić w Biuletynie 

Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej. 

 

 

1.  Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia 

2. Nazwa kierunku studiów Stosunki międzynarodowe 

3. Nazwa zajęć Finanse publiczne i rynki finansowe 

4. Kod zajęć MK44 

5. Usytuowanie zajęć w 

harmonogramie realizacji zajęć 
Semestr  IV 

6. Koordynator zajęć dr inż. Janusz Hamryszczak 

7. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć 
dr inż. Janusz Hamryszczak ; hamryszczakj@gmail.com 

 

2. Metody weryfikacji efektów uczenia się  /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Forma weryfikacji 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 
Kolokwium Projekt 

Sprawdzian 

wejściowy 

Sprawozdan

ie 

Inne 

(ocena 

aktywności

) 

W_01    X   

Sprawdzanie 

wiedzy i 

umiejętności 

podczas 

wideokonferenc

yjnego trybu 

prowadzenia 

zajęć 

W_02    X   j. w. 

U_01    X   

Ocena 

indywidualnie 

przygotowanyc

h i przesłanych 

zdalnie 

projektów  

U_02    X   j. w. 

K_01       
Ocena 

aktywności 

poprzez 

komunikatory 



 

 2 

internetowe ( 

reagowanie na 

maile i zawarte 

w nich 

polecenia do 

wykonania, 

aktywność na 

platformie do 

zdalnego 

nauczania i na 

wideo 

zajęciach) 

 
 

3. Ocena osiągniętych efektów uczenia się uzyskanych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość  

 

3.1. Zmiany w sposobie oceny w związku z dostosowaniem do kształcenia zdalnego 

Ocena formująca 

F1 Egzamin ustny przeprowadzony zdalnie 

F2 Referat/prezentacja 

F3 Obserwacja aktywności i postawy studenta, 

komunikacja z prowadzącym, terminowe 

zapoznawanie się z poleceniami 

prowadzącego przekazywanymi za pomocą 

komunikatorów internetowych 

R-m Średnia arytmetyczna (F1+F2) + 

indywidualna ocena za aktywność F3 

 

Ocena podsumowująca 

Warunek 

przystąpienia  
Pozytywne zaliczenie z ćwiczeń 

Ocena 

ostateczna 

Pozytywna odpowiedź na 

minimum 55% pytań w trakcie 

zdalnego egzaminu ustnego 

 

4. Literatura podstawowa i uzupełniająca - zmiana lub uzupełnienie literatury w celu 

dostosowania do kształcenia na odległość 

 

Źródła online dotyczące finansów publicznych i rynków finansowych np. www.gov.web.finanse ; 

www.nbp.pl ; www.gpw.pl ; www.forex.pl i inne. 

 

 

5. Odpowiedzialny za zajęcia:         Dyrektor Instytutu: 

      

  dr inż. Janusz Hamryszczak                            dr hab. prof. PWSW Marek Delong                               

 

 

Przemyśl, dnia  15.05.2020 r. 
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