
Kurs on line Public Health dla kierunku English Dentistry Division oraz 

studentów Erasmus 

 
1. Regulamin zajęć on line umieszczony na stronie kursu: 

Welcome to the Public Health course! 

 

The aim of the course is to familiarise students with the issues concerning the Public Health, 

especially showing the factors influencing on structure of the healthcare process, in view of 

legal regulations and economical mechanisms.  

 

Due to the current epidemiological situation the course will last till May, 31st, 2020 

 

In each part you will find some materials to study and some tasks to do.  

There are two 3 requirements to pass and get a course credit:  
1) Sending a presentation on chosen topic (to mbogan@wum.edu.pl) – till May, 15th, 2020 

2) Making tasks concerning a paper analysis – till May, 22nd, 2020 

3) Writing a final test. The test is available if you finish two previous parts - till May, 31st, 2020 

For each question you get a maximum of 5 points. 

 

Grades: 

2.0 (failed)    less then 8 points  

3.0 (satisfactory)    8 points 

3.5 (rather good)    9-10 points 

4.0 (good)    11-12 points 

4.5 (more than good)    13-14 points  

5.0 (very good)    15 points 

Remember to check your WUM email and messages on e-learning profile regularly! 

 

Teacher, who is responsible for course: 

Magdalena Bogdan PhD  mbogdan@wum.edu.pl 

 

2. Harmonogram kursu on line: 

16.03.2020r. – 20.03.2020r.: opracowanie i organizacja kursu na platformie e-learningowej 

(umieszczenie materiałów, nadanie studentom uprawnień dostępu do kursu) 

23.03.2020r. – 31.05.2020r.: przeprowadzenie zajęć on line 

01.06.2020r. – 09.06.2020r.: ocena wykonanych zadań i przeprowadzonych zaliczeń 

 

3. Zaliczenie kursu: 

a) przygotowanie i przesłanie prezentacji na zadany temat w celu wgrania jej na platformę e-

learningową (do 15.05.2020r.) i udostępnienia pozostałym studentom do zapoznania 

b) opracowanie zadań w ramach analizy publikacji naukowej (do 22.05.2020r.) 

c) uzyskanie pozytywnej oceny na zaliczeniu końcowym (3 pytania otwarte) (do 

31.05.2020r.) 

 

4. Metody kontroli uczestniczenia studentów w zajęciach on line: 

a) cotygodniowy raport z aktywności studentów (przykład – załącznik 1) 

b) cotygodniowy raportu ukończenia poszczególnych zadań przez studenta (aktywność, data, 

godzina) (przykład - załącznik 2) 

 

5. Osoba odpowiedzialna za kurs:  

dr n. ekon. Magdalena Bogdan (magdalena.bogdan@wum.edu.pl) 

 

6. Koordynator zajęć EDD/ED/programu Erasmus:  

dr n. med. i n. o zdr. Anna Jagielska (anna.jagielska@wum.edu.pl) 
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