
Kierunek studiów Stopień studiów Rok studiów Osoba odpowiedzialna Kontakt Przedmiot
Forma zajęć wg programu studiów 

(wykład, seminarium, ćwiczenia)
Sposób  kształcenia na odległość Zaliczenie

Dietetyka
Studia I stopnia (studia 

licencjackie)
3 dr Mariusz Jaworski mariusz.jaworski@wum.edu.pl Metodologia badań naukowych i seminaria licencjackie wykłady, seminaria

Seminaria - w sali
test Moodle

Dietetyka
Studia I stopnia (studia 

licencjackie)
3 dr hab. Panczyk / mgr Pomykaj mariusz.panczyk@wum.edu.pl Ochrona własności intelektualnej wykłady, seminaria

Wykład - on-line (live) MS Teams

Seminaria - on-line (live) MS Teams
test Moodle

Dietetyka
Studia II stopnia (studia 

licencjackie st i ns)
2 Prof. Joanna Gotlib joanna.gotlib@wum.edu.pl Aktywne wchodzenie na rynek seminaria kurs asynchroniczny Moodle

Dietetyka
Studia II stopnia (studia 

licencjackie st i ns)
2 dr Mariusz Jaworski mariusz.jaworski@wum.edu.pl Interwencyjne badania żywieniowe wykłady, seminaria

wykład -                                                                        

seminaria - w sali

Dietetyka
Studia II stopnia (studia 

licencjackie st i ns)
2 dr Mariusz Jaworski mariusz.jaworski@wum.edu.pl Zaawansowana praktyka oparta na dowodach seminaria

Seminaria - w sali

Elektroradiologia
Studia I stopnia (studia 

licencjackie)
3 dr Jaworski mariusz.jaworski@wum.edu.pl Metodologia badań naukowych seminaria  Seminaria -  e-learning

test Moodle

Elektroradiologia
Studia II stopnia (studia 

magisterskie st i ns)
2 dr Jaworski mariusz.jaworski@wum.edu.pl

Kształcenie w elektroradiologii (wg projektu "studium 

umiejętności edukacyjnych")
wykłady, ćwiczenia

Wykłady - kurs Moodle,  Ćwiczenia - Zajęcia kontaktowe 

w Sali dydaktycznej 
test Moodle oraz pisemna 

praca zaliczeniowa

Fizjoterapia
Studia I stopnia (studia 

licencjackie)
3 Prof. Joanna Gotlib joanna.gotlib@wum.edu.pl Wprowadzenie do informacji naukowej wykłady kurs asynchroniczny Moodle test Moodle

Stomatologia
Studia jednolite 

magisterskie
3 dr hab. Panczyk mariusz.panczyk@wum.edu.pl Metodologia i rzetelność badań naukowych seminaria

Pierwsze seminarium - on-line (live) MS Teams 

Kolejne trzy seminaria - kurs asynchroniczny Moodle
test Moodle

Stomatologia
Studia jednolite 

magisterskie
3 dr hab. Panczyk / mgr Pomykaj mariusz.panczyk@wum.edu.pl Ochrona własności intelektualnej Wykłady Wykład on-line (live) MS Teams test Moodle

Pielęgniarstwo
Studia II stopnia (studia 

magisterskie)
1 dr hab. Panczyk mariusz.panczyk@wum.edu.pl Badania naukowe w pielęgniarstwie wykłady, seminaria

Wykład - kurs asynchroniczny Moodle

Seminaria - kurs asynchroniczny Moodle
test w sali komputerowej

Pielęgniarstwo
Studia II stopnia (studia 

magisterskie st i ns)
1 dr hab. Panczyk mariusz.panczyk@wum.edu.pl Statystyka medyczna wykłady, seminaria

Wykład - kurs asynchroniczny Moodle

Seminaria - on-line (live) MS Teams /  kurs 

asynchroniczny Moodle

test w sali komputerowej

Pielęgniarstwo
Studia II stopnia (studia 

magisterskie)
2 lek. Wawrzuta / dr hab. Panczyk

joanna.gotlib@wum.edu.pl

Informacja naukowa wykłady, seminaria
Wykład - kurs asynchroniczny Moodle

Seminaria - kurs asynchroniczny Moodle
test w sali komputerowej

Położnictwo
Studia I stopnia (studia 

licencjackie)
3 Badania naukowe w położnictwie wykłady, seminaria Wykład i Seminaria - kurs Moodle nie mam planu test Moodle

Położnictwo
Studia II stopnia (studia 

magisterskie st i ns)
2 Badania naukowe wykłady Wykład - kurs Moodle nie mam planu test Moodle

Szkoła doktorska
Studia III stopnia (studia 

doktoranckie)
3 dr hab. Panczyk mariusz.panczyk@wum.edu.pl

Elementy prawa autorskiego oraz wybrane aspekty 

ochrony własności intelektualnych
wykłady Wykład on-line (live) MS Teams test Moodle

Szkoła doktorska
Studia III stopnia (studia 

doktoranckie)
3 dr hab. Panczyk mariusz.panczyk@wum.edu.pl Metodologia badań klinicznych wykłady Wykład on-line (live) MS Teams test Moodle

Szkoła doktorska
Studia III stopnia (studia 

doktoranckie)
3 dr hab. Panczyk mariusz.panczyk@wum.edu.pl

Zarządzanie bibliografią i praca z piśmiennictwem 

naukowym z użyciem EndNote
wykłady Wykład on-line (live) MS Teams zadanie on-line

Szkoła doktorska
Studia III stopnia (studia 

doktoranckie)
1

Prof. Joanna Gotlib /dr hab. 

Mariusz Panczyk / dr Mariusz 

Jaworski

mariusz.panczyk@wum.edu.pl
Podstawy dydaktyki w szkole wyższej (przysposobienie 

pedagogiczne)

wykład (prof.. Joanna Gotlib, ćwiczenia (dr hab. 

Mariusz Panczyk / dr Mariusz Jaworski)

Wykład - kurs asynchroniczny Moodle

Seminaria - w sali
test w sali komputerowej
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