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 Zaliczenie końcowe w formie elektronicznej (w postaci .testu jednokrotnego wyboru) obejmuje wiedzę
zdobytą na wykładach.
 Próg zaliczenia wynosi 60% prawidłowych odpowiedzi.
 Termin i pozostałe informacje dotyczące zaliczenia zostaną podane w osobnym komunikacie.
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