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8

Studiowanie literatury
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Udział w konsultacjach

2

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
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Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

0

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

50

Liczba punktów ECTS

2

2/2

