
S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Obóz letni 

Course / group of courses 
Summer camp 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 6 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

ĆP 75 6 3 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Piotr Kuczek 

Język wykładowy polski 

      

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Uzyskane efekty kształcenia na pierwszym stopniu studiów 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i 
metodykę różnych dyscyplin sportowych, zna przepisy, mające 
powszechne zastosowanie w oświacie dyscyplin sportu oraz 
podstawy treningu sportowego i praktyczne zastosowanie tej 
wiedzy 

WF2_W06 Kolokwium pisemne 

2 

posiada umiejętność identyfikowania potencjału motorycznego, 
formułowania i rozwiązywania problemu typowego dla 
działalności zawodowej, komunikowania się z osobami w 
każdym wieku w celu nauczania sekwencji ruchowych, ich 
doskonalenia i poprawiania błędów, formułując i testując w ten 
sposób hipotezy związane z prostymi problemami 
wdrożeniowymi w zakresie ruchu 

WF2_U10 
Wykonanie zadania 

3 
posiada umiejętność sędziowania podstawowych dyscyplin 
sportu na poziomie sportu młodzieżowego, współdziała z innymi, 
kieruje pracą zespołów i podejmuje w nich wiodącą rolę  

WF2_U11 
Wykonanie zadania 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Zajęcia praktyczne realizowane zgodnie ze specyfiką poszczególnych przedmiotów.  

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Zajęcia praktyczne realizowane zgodnie ze specyfiką poszczególnych przedmiotów. Wykorzystanie prezentacji 
multimedialnych oraz filmów szkoleniowych.  

Warunki zaliczenia 

Pełna frekwencja na zajęciach lub regulaminowe usprawiedliwienie nieobecności. 
Uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianów praktycznych z wszystkich przedmiotów realizowanych na obozie tj. atletyka 
terenowa, kajakarstwo, pływanie, żeglarstwo deskowe. 
Uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu teoretycznego obejmującego wyżej wymienione przedmioty. 
Wypełnianie regulaminu obozu, regulaminu ośrodka, na którym obóz się odbywa i stosowanie się do zarządzeń kierownika 



Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki o kulturze 
fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia ( 75h) + inne (2h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (0h) 

77 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 20 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 25 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 18 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (77h) 3,1 

Zajęcia o charakterze praktycznym (110h) 4,4 

 
 
 
 
 
 

obozu. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Teoretyczne podstawy wybranych dziedzin aktywności lub dyscyplin sportowych możliwych do realizacji jedynie poza murami 
szkoły: żeglarstwo deskowe, pływanie na wodach otwartych z elementami ratownictwa, kajakarstwo, atletyka terenowa, gry i 
ćwiczenia terenowe. 

Contents of the study programme (short version) 

The theoretical basics of selected activity areas or sports disciplines, feasible only outside the school: board sailing, swimming 
in open water together with rescue elements, canoeing, field athletics, games and field exercises. 

Treści programowe (pełny opis) 

Praktyczna nauka i doskonalenie wybranych elementów podstawowych podanych wyżej dziedzin aktywności fizycznej. 
Nauczanie startu i zwrotów na desce z żaglem, nauczanie żeglowania po kursie ostrym i odpadającym. Nauczanie holowania, 
posługiwania się kołem ratunkowym i rzutką, przeprowadzenia akcji bezpośredniej oraz doskonalenie pływania na dystansie. 
Obsługa kajaka, nauczanie skrętów ostrych i łagodnych, dobijanie do pomostu i brzegu, oraz transport kajaka drogą lądową. 
Marszobiegi w terenie z wykorzystaniem przeszkód terenowych, wykorzystywanie ścieżki zdrowia. Nauczanie posługiwania 
się busolą i mapą, orientacji w terenie, zasad organizacji biwaku. Organizowanie zwiadów, tropienia oraz patroli terenowych. 
Nauczanie zasad organizacji wycieczki szkolnej w góry oraz prowadzenia grupy turystycznej szlakami turystycznymi. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Antkowiak R., (1980): Materiały informacyjno szkoleniowe, 
 Kajakarstwo. AWF i WFS, Wrocław 
2. Berne I., (1984): Zajęcia w terenie. WsiP Warszawa, 
3. Cholewa J, (2004): Wybrane elementy turystyki kajakowej, 
 AWF Kraków, 
4. Granek I., (1974): Kajaki i kanadyjki, SiT Warszawa 
5. Hakke C., Nonas N.,(1986): Wycieczki i zajęcia terenowe, 
 WsiPWarszawa,  
6. Kiełb M, Lenard J. (1974): Vademecum turysty kajakarza, 
 SiT Warszawa, 
7. Ostrowski Andrzej, (1992): Wodne Sporty Rekreacyjne, 
 AWF Kraków, 
8. Waade Barbara, (2005): Pływanie sportowe i ratunkowe, 
 AWF Gdańsk, 
9. Wirga Z (2001): Windsurfing dla wszystkich, Almapress 
 Warszawa, 



S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  
Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia/Katedra Wychowania Fizycznego 

Kierunek studiów wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  obóz letni - kajakarstwo 

Course / group of courses Sommer camp - canoeing 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 6 Rodzaj zajęć1 obowiązkowe  

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 75 6 3 zaliczenie z oceną  

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Mariusz Pociecha 

Język wykładowy Polski 

            
Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Zaliczone kursy kajakarstwa ze studiów I stopnia 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

w pogłębionym zakresie zna i rozumie systematykę  i metodykę 
nauczania kajakarstwa, posiada pogłębioną wiedzę na temat 
miejsca kajakarstwa w historii kultury fizycznej, zna społeczno-
wychowawcze wartości kajakarstwa  

WF2_W01 
WF2_U06 

kolokwium, wypowiedź ustna 

2 

posiada zaawansowane umiejętności techniczne w zakresie 
kajakarstwa, umie opracować i zrealizować różne konspekty 
jednostek lekcyjnych z  kajakarstwa 

WF2_U01 
WF2_U02 
WF2_U10 
WF2_U11 

wykonanie zadania  

3 
monitoruje zachowania podopiecznych, potrafi motywować ich 
do wzmożonego wysiłku fizycznego 

WF2_K02 obserwacja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

• opis, instruktaż, pokaz, ćwiczenia praktyczne; 

• prezentacja multimedialna;  

• metody: zabawowa, syntetyczna; 

• praca indywidualna i w grupie  

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Aktywność studenta na zajęciach, kolokwium - pytania otwarte, realizacja ćwiczeń ruchowych. 
Ocena efektów uczenia się na podstawie:  
- frekwencji zgodnej z Regulaminem studiów w PWSZ; 
- zaliczenia kolokwium z pytaniami otwartymi,  na ocenę:  

90% – 100 % – max liczby punktów – bardzo dobry 
89% –   85 % – max liczby punktów – plus dobry 
84% –   71 % – max liczby punktów – dobry 
70% –   66 % – max liczby punktów – plus dostateczny 
50% –   65 % – max liczby punktów – dostateczny 

- realizacja lekcji obserwowanej: 
  90% –100 % – zgodności z konspektem – bardzo dobry 
  89% –   85% – zgodności z konspektem – plus dobry 
  84% –   71% – zgodności z konspektem – dobry 
  70% –   66% – zgodności z konspektem – plus dostateczny 
  50% –   65% – zgodności z konspektem – dostateczny 

  Szczegółowe wymagania i kryteria oceny prezentowane są na pierwszych zajęciach. 



Warunki zaliczenia 

Zaliczenie praktyczne prowadzenia zajęć z zakresu nauczania i doskonalenia techniki kajakarskiej, sprawdzian wiadomości w 
formie pisemnej 

Treści programowe (skrócony opis) 

Teoria i metodyka nauczania oraz doskonalenia techniki kajakarskiej. Teoretyczne podstawy kajakarstwa rekreacyjnego. 

Contents of the study programme (short version) 

Theory and methodology of teaching and improving canoeing techniques. Theoretical basics of recreational canoeing 

Treści programowe (pełny opis) 

1. Metodyka nauczania podstawowych elementów i ewolucji kajakarskich (wsiadanie do  
i wysiadanie z kajaka w różnych warunkach akwenu)  

2. Metodyka nauczania podstawowych formacji porządkowych na wodzie (tratwa, rozeta etc.)  
3. Metodyka nauczania elementów technicznych w formie zabawowej na wodzie, sztafety, wyścigi rzędów.  
4. Metodyka nauczania wiosłowania w dwójkach w różnych pozycjach w kajaku.  
5. Organizacja festynu kajakarskiego 
6. Zachowania i akcje ratownicze z użyciem kajaka (ratowanie tonącego, holowanie, asekuracja etc.) 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Rynkiewicz T. 2009. Kajakarstwo klasyczne. AWF Poznań 

Dane jakościowe                

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (5h) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (70 h) + inne (… h) + konsultacje z prowadzącym (2 h) + udział w egzaminie (… h) 

77 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 20 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 25 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 18 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (77 h) 3,1 

Zajęcia o charakterze praktycznym (110 h) 4,4 

 
S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  

Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia 

Kierunek studiów 
 

Wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Obóz zimowy 

Course / group of courses 
Winter camp 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 6 Rodzaj zajęć1 do wyboru 

Rok studiów 2 Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 



ĆP 75 6 3 Zaliczenie z oceną 

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Piotr Kuczek 

Język wykładowy polski 

       

Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Uzyskane efekty kształcenia na pierwszym stopniu studiów 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i 
metodykę różnych dyscyplin sportowych, zna przepisy, mające 
powszechne zastosowanie w oświacie dyscyplin sportu oraz 
podstawy treningu sportowego i praktyczne zastosowanie tej 
wiedzy 

WF2_W06 Kolokwium pisemne 

2 

posiada umiejętność identyfikowania potencjału motorycznego, 
formułowania i rozwiązywania problemu typowego dla 
działalności zawodowej, komunikowania się z osobami w 
każdym wieku w celu nauczania sekwencji ruchowych, ich 
doskonalenia i poprawiania błędów, formułując i testując w ten 
sposób hipotezy związane z prostymi problemami 
wdrożeniowymi w zakresie ruchu 

WF2_U10 
Wykonanie zadania 

3 
posiada umiejętność sędziowania podstawowych dyscyplin 
sportu na poziomie sportu młodzieżowego, współdziała z innymi, 
kieruje pracą zespołów i podejmuje w nich wiodącą rolę  

WF2_U11 
Wykonanie zadania 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

Zajęcia praktyczne realizowane zgodnie ze specyfiką poszczególnych przedmiotów.  

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Zajęcia praktyczne realizowane zgodnie ze specyfiką poszczególnych przedmiotów. Wykorzystanie prezentacji 
multimedialnych oraz filmów szkoleniowych.  

Warunki zaliczenia 

Pełna frekwencja na zajęciach lub regulaminowe usprawiedliwienie nieobecności. 
Uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianów praktycznych z wszystkich przedmiotu realizowanego na obozie. 
Uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu teoretycznego. 
Wypełnianie regulaminu obozu, regulaminu ośrodka, na którym obóz się odbywa i stosowanie się do zarządzeń kierownika 
obozu. 

Treści programowe (skrócony opis) 

Teoria i metodologia nauczania oraz doskonalenia techniki narciarstwa zjazdowego. Teoretyczne podstawy narciarstwa 
alpejskiego. 

Contents of the study programme (short version) 

Theory and methodology of teaching and improving the technique of downhill skiing. Theoretical basics of alpine skiing. 

Treści programowe (pełny opis) 

1. Organizacja i realizacja obozów rekreacyjno-sportowych - 5h 
2. Zasady doboru sprzętu i ekwipunku narciarskiego - 2h. 
3. Podstawy teoretyczne techniki jazdy na nartach zjazdowych - 2h. 
4. Dekalog narciarski - 2h. 
5. Nauczanie podstawowych elementów techniki narciarstwa  zjazdowego (upadanie i podnoszenie sie, zwroty, 

podchodzenie, pozycje zjazdowe, zjazd w linii i w skos stoku, ześlizgi, pług, jazda wyciągiem, skręty płużne) - 7h. 
6. Historia narciarstwa - 2h 
7. Nauczanie i doskonalenie skrętów z półpługu i podstawowych skrętów równoległych - 7h. 
8. Nauczanie i doskonalenie skrętu równoległego NW - 7h. 



 

S Y L A B U S  Z A J Ę Ć / G R U P Y  Z A J Ę Ć  
Dane ogólne 

Jednostka organizacyjna Wydział Ochrony Zdrowia 

Kierunek studiów wychowanie fizyczne 

Nazwa zajęć / grupy zajęć  Obóz zimowy - narciarstwo alpejskie  

Course / group of courses winter camp - skiing 

Kod zajęć / grupy zajęć  Kod Erasmusa  

Punkty ECTS 6 Rodzaj zajęć1 obowiązkowy  

Rok studiów 2  Semestr 3 

Forma prowadzenia zajęć2 Liczba godzin 
[godz.] 

Punkty ECTS Semestr Forma zaliczenia 

Ćwiczenia 75 6 3 zaliczenie z oceną  

Koordynator dr Beata Nowak 

Prowadzący dr Mariusz Pociecha 

Język wykładowy Polski 

   
Dane merytoryczne 

Wymagania wstępne 

Przeciętny poziom sprawności fizycznej 

Szczegółowe efekty uczenia się 

Lp. 
Student, który zaliczył zajęcia 

zna i rozumie/ potrafi/ jest gotów do: 
Kod efektu dla 

kierunku studiów  
Sposób weryfikacji  
efektu uczenia się 

1 

w pogłębionym stopniu zna i posługuje się terminologią z 
zakresu narciarstwa alpejskiego, posiada pogłębioną wiedzę w 
obszarze historii, techniki i metodyki nauczania narciarstwa 
alpejskiego.  

WF2_W06 kolokwium, wypowiedź ustna 

2 
prezentuje zaawansowaną technikę narciarstwa alpejskiego, 
wykazując ponadprzeciętny poziom sprawności fizycznej 
umożliwiający prezentowanie wybranych technik narciarskich 

WF2_U01 
WF2_U10 
WF1_U11 

wykonanie zadania  

3 
odpowiedzialnie kieruje grupą i potrafi motywować ją do ponad 
spoczynkowego wysiłku fizycznego 

WF2_K01 
WF2_K02 
WF2_K04 

obserwacja 

 

Stosowane metody osiągania zakładanych efektów uczenia się (metody dydaktyczne) 

• prezentacja multimedialna;  

• omówienie,  instruktaż, pokaz;  

• metody: zabawowa, zadaniowa, bezpośredniej celowości ruchu, analityczna, syntetyczna,  
kompleksowa 

Kryteria oceny i weryfikacji efektów uczenia się 

Ćwiczenie praktyczne, jazda obserwowana, sprawdzian wiedzy. 
Ocena efektów uczenia się na podstawie:  

9. Metodyka nauczania elementów i ewolucji narciarskich - 2h. 
10. Warunki śniegowe i ekologia oraz środowisko naturalne - 2h 
11. Nauczanie i doskonalenie śmigu - 7h. 
12. Jazda terenowa w różnych warunkach śniegowiska - 14h. 
13. Narciarski Regulamin sportowy - 2h. 
14. Obsługa, konserwacja i drobne naprawy sprzętu narciarskiego - 5h 
15. Zaliczenie praktyczne - 7h. 
16. Zaliczenie teoretyczne - 2h. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Stawarz P. (red.) 2013. Program nauczania narciarstwa zjazdowego. SITN-PZN, Kraków. 
2. Marasek A. 2002. Bezpieczeństwo w górach - Ratownictwo. SITN- PZN, Kraków. 
3. Vysata K. 2002. Narciarstwo zjazdowe. AWF Warszawa 



- uczestnictwa i aktywności na zajęciach, 
- prezentacji wybranych technik jazdy i obserwowanej jazdy terenowej: 

90% – 100% – zgodności z wzorcem ruchowym – bardzo dobry 
  89% – 85% – zgodności z wzorcem ruchowym – plus dobry 
  84% – 71% – zgodności z wzorcem ruchowym – dobry 
  70% – 66% – zgodności z wzorcem ruchowym – plus dostateczny 
  50% – 65% – zgodności z wzorcem ruchowym – dostateczny 

- zaliczenia kolokwium z pytaniami otwartymi,  na ocenę: 
 90% – 100% – max liczby punktów – bardzo dobry 
   89% – 85% – max liczby punktów – plus dobry 
   84% – 71% – max liczby punktów – dobry 
   70% – 66% – max liczby punktów – plus dostateczny 
   50% – 65% – max liczby punktów – dostateczny 

Szczegółowe kryteria oceny prezentowane są na pierwszych zajęciach. 

Warunki zaliczenia 

Zaliczenie praktyczne jazdy na nartach, sprawdzian wiadomości w formie pisemnej 

Treści programowe (skrócony opis) 

Teoria i metodyka doskonalenia techniki narciarstwa zjazdowego. Teoretyczne i praktyczne aspekty  narciarstwa alpejskiego. 

Contents of the study programme (short version) 

Theory and methodology of improving downhill skiing techniques. Theoretical and practical aspects of alpine skiing. 

Treści programowe (pełny opis) SS/SN 

1. Doskonalenie podstawowych elementów techniki narciarstwa  zjazdowego - 12h. 
2. Doskonalenie ewolucji kątowych i podstawowych skrętów równoległych - 12h. 
3. Doskonalenie zaawansowanych skrętów równoległych NW - 12h. 
4. Doskonalenie śmigu - 12h. 
5. Jazda terenowa w różnych warunkach śniegowych - 12h. 
6. Zaliczenie praktyczne - 10h. 
7. Zaliczenie teoretyczne - 5h. 

Literatura (do 3 pozycji dla formy zajęć – zalecane) 

1. Stawarz P. (red.) 2018. Program nauczania narciarstwa zjazdowego. SITN-PZN, Kraków. 
2. Marasek A. 2002. Bezpieczeństwo w górach - Ratownictwo. SITN- PZN, Kraków. 

Dane jakościowe                

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej 
nauki o kulturze 

fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (20) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia (55 h) + inne (1 h) + konsultacje z prowadzącym (2 h) + udział w egzaminie/zaliczeniu (… 
h) 

77 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 20 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 25 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 18 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (77h) 3,1 

Zajęcia o charakterze praktycznym (110h) 4,1 



Dane jakościowe 

Przyporządkowanie zajęć/grupy zajęć do dyscypliny naukowej/artystycznej Nauki o kulturze 
fizycznej 

Sposób określenia liczby punktów ECTS 

Forma nakładu pracy studenta 
(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.) 

Obciążenie studenta  
[w godz.] 

Bezpośredni kontakt z nauczycielem: udział w zajęciach – wykład (… h.) + laboratorium (… h) + 
ćwiczenia ( 75h) + inne (2h) + konsultacje z prowadzącym (… h) + udział w egzaminie (0h) 

77 

Przygotowanie do laboratorium, ćwiczeń, zajęć 20 

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 25 

Indywidualna praca własna studenta z literaturą, wykładami itp. 18 

Inne 0 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 

Liczba punktów ECTS 

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego (77h) 3,1 

Zajęcia o charakterze praktycznym (110h) 4,4 

 


