
SJO – praca zdalna do 14.04.2020 
 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: …Joanna Bischof ……23.03.2020 – 14.04.2020…………………………. 

STUDIA STACJONARNE 

 

Nazwa przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy lub 

kierunek, rok studiów 

Sposób weryfikacji realizacji efektów kształcenia 

Konwersacje w języku angielskim - 

Warsztaty 

II PPWJO 1 (K) 

II PPWJO 2 (K) 

II PPWJO 3 (K) 

 

Forma pisemna – wypracowania przesyłane drogą mailową. 

Forma pisemna – rozwiązania zadań przesyłane drogą mailową. 

Forma ustna – przez platformę Microsoft Teams. 

Forma pisemna jako testy po powrocie do zajęć w budynku uczelni. 

Lektorat języka angielskiego B2 - 

Ćwiczenia 

ETP/II/1/B2 

EPT/II/2/B2 

Forma pisemna – rozwiązania zadań przesyłane drogą mailową. 

Forma ustna – przez platformę Microsoft Teams. 

Forma pisemna jako testy po powrocie do zajęć w budynku uczelni. 

Lektorat języka angielskiego B1+ - 

Ćwiczenia  
FABd/I/1/B1+ 

Forma pisemna – rozwiązania zadań przesyłane drogą mailową. 

Forma ustna – przez platformę Microsoft Teams i Skype. 

Forma pisemna jako testy po powrocie do zajęć w budynku uczelni. 

Język angielski dla kierunku lekarskiego 

- Ćwiczenia 

a) I lek.- gr.nr 1 

b) I lek.- gr.nr 2 

c) I lek.- gr.nr 3 

d) I lek.- gr.nr 4 

e) I lek.- gr.nr 5 

Forma pisemna – tłumaczenia przesyłane drogą mailową. 

Forma pisemna – rozwiązania zadań przesyłane drogą mailową. 

Forma ustna – przez platformę Microsoft Teams. 

Forma pisemna jako testy po powrocie do zajęć w budynku uczelni. 

Lektorat języka angielskiego B2+ - 

Ćwiczenia 

a) MGR B2+ F 

b) MGR B2+ PKS 

c) MGR B2+ Adm 

Forma pisemna – rozwiązania zadań przesyłane drogą mailową. 

Forma pisemna jako testy po powrocie do zajęć w budynku uczelni. 

Forma ustna – przez platformę Microsoft Teams. 

 

 

 

 



 

STUDIA NIESTACJONARNE 

 

Nazwa przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy lub 

kierunek, rok 

studiów 

Sposób weryfikacji realizacji efektów kształcenia 

Język angielski dla psychologów poziom A2 

- Lektorat 

Z1 Ps.1/II/B2 

 

Forma pisemna – rozwiązania zadań przesyłane drogą mailową. 

Forma ustna – przez platformę Microsoft Teams. 

Forma pisemna jako testy po powrocie do zajęć w budynku uczelni. 

Język angielski dla psychologów poziom A2 

– Lektorat  

Z2 Ps.1/IV/A2 

 

Forma pisemna – krótkie wypowiedzi przesyłane drogą mailową. 

Forma pisemna – rozwiązania zadań przesyłane drogą mailową. 

Forma ustna – przez platformę Microsoft Teams. 

Forma pisemna jako testy po powrocie do zajęć w budynku uczelni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: mgr Jakub Ciuk 

STUDIA STACJONARNE 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób 
weryfikacji 

realizacji efektów 
kształcenia1 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Lektorat j.ang B2 EPT/II/3/B2 

sprawdzanie 
wykonania zadań 
przez studentów, 

testy po 
zakończeniu 
kwarantanny 

Praca z podręcznikiem English File Upper-intermediate 3rd edition, zajęcia 
prowadzone on-line przez Skype lub Microsoft Teams ( w miarę dostępności) 

lub pocztę e-mail w dniach i godzinach wskazanych w planie zajęć. 
Poniedziałki 12:00-13:30, Środy 8:45-10:15 

jw. EPT/II/4/B2 

jw. Praca z podręcznikiem English File Upper-intermediate 3rd edition, zajęcia 
prowadzone on-line przez Skype lub Microsoft Teams ( w miarę dostępności) 

lub pocztę e-mail w dniach i godzinach wskazanych w planie zajęć. 
Poniedziałki 13:30-15:00, Środy 10:15- 11:45 

jw. FAB/II/3/B2 

jw. Praca z podręcznikiem English File Upper-intermediate 3rd edition, zajęcia 
prowadzone on-line przez Skype lub Microsoft Teams ( w miarę dostępności) 

lub pocztę e-mail w następujących dniach : 
Wtorki 9:00-10:30 , Czwartki 9:00-10:30 

jw. FAB/I/5/B2 

jw. Praca z podręcznikiem English File Upper-intermediate 3rd edition, zajęcia 
prowadzone on-line przez Skype lub Microsoft Teams ( w miarę dostępności) 

lub pocztę e-mail w  następujących dniach : 
Wtorki 10:30 – 12:00 , Czwartki 12:30-14:00 (lub 10:30-12:00 na prośbę 

studentów) 

jw. PPS/I/5/B2 

jw. Praca z podręcznikiem English File Upper-intermediate 3rd edition, zajęcia 
prowadzone on-line przez Skype lub Microsoft Teams ( w miarę dostępności) 

lub pocztę e-mail w dniach i godzinach wskazanych w planie zajęć. 
Poniedziałki 10:30 – 12:00 , Środy 14:30 – 16:00  

                                                           
1
 Np. może być test lub kolokwium po zakończeniu kwarantanny, ale też sprawdzenie wykonania zadania przez studentów, itp. 

 
 
 
 
 
 



jw. PPS/II/3/B2 

jw. Praca z podręcznikiem English File Upper-intermediate 3rd edition, zajęcia 
prowadzone on-line przez Skype lub Microsoft Teams ( w miarę dostępności) 

lub pocztę e-mail w dniach i godzinach wskazanych w planie zajęć. 
Poniedziałki 9:00 – 10:30 , Środy 16:00 – 17:30 

    
 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób 
weryfikacji 

realizacji efektów 
kształcenia 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Lektorat j.ang B2 

Bezpieczeńst
wo 

wewnętrzne 
II rok 

licencjat 

sprawdzenie 
wykonania 

zadania przez 
studentów, 

test po 
zakończeniu 
kwarantanny 

Rozesłanie materiałów do zajęć za pomocą poczty e-mail, zajęcia prowadzone on-line 
przez Skype lub Microsoft Teams (w miarę dostępności) lub poczta e-mail  w dniach i 

godzinach wskazanych w planie zajęć. 
15.03.2020 
05.04.2020 

Lektorat j.ang B2 
Administracja 

II rok 
licencjat 

sprawdzenie 
wykonania 

zadania przez 
studentów, 

test po 
zakończeniu 
kwarantanny 

Rozesłanie materiałów do zajęć za pomocą poczty e-mail, zajęcia prowadzone on-line 
przez Skype lub Microsoft Teams (w miarę dostępności) lub poczta e-mail w dniach i 

godzinach wskazanych w planie zajęć. 
22.03.2020 
29.03.2020 
04.04.2020 

    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: mgr Katarzyna Horożaniecka  

STUDIA STACJONARNE 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy lub 
kierunek, rok 

studiów 

Sposób weryfikacji 
realizacji efektów 

kształcenia2 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

KZ Obrazki z 
Francji 

Gr.1  
Prezentacje power point Kontakt drogą mailową  

30.03.20 , 6.04..20 – rozsyłanie materiałów i linków do prezentacji; przesłanie przez 
studentów prezentacji wraz komentarzami; korekta prac studentów,  

Lektorat języka 
hiszpańskiego 

TiKŚ/II/H/A1 
F/I/H/A1A2 

 

- w każdy piątek  Karta 
pracy z materiału z 
danego tygodnia  
- test na platformie 

Kontakt drogą mailową, telefoniczną oraz przez Skype’a dwa razy w tygodniu  
26.03. – 14.04. – przesyłanie materiałów i ćwiczeń do wykonania 

Sprawdzenie wykonanych ćwiczeń na bieżąco 

Spanish language 
and culture 

I Fil.Ang. ze specj. 
Hiszp. 
Gr.1 i2 

- w każdy piątek  Karta 
pracy z materiału z 
danego tygodnia  
- test na platformie 

Kontakt drogą mailową oraz telefoniczny oraz przez Skype’a dwa razy w tygodniu 
26.03. – 14.04. – przesyłanie materiałów i ćwiczeń do wykonania 

Sprawdzenie wykonanych ćwiczeń na bieżąco 

Lektorat języka 
hiszpańskiego na 
st. II stopnia 

F/MGR/H/B2+ 
- sprawdzenie wykonania 
zadań 

Kontakt drogą mailową oraz telefoniczny raz w tygodniu 
26.03. – 14.04. – przesłanie materiałów i ćwiczeń do wykonania 

Sprawdzenie wykonanych ćwiczeń na bieżąco 

Lektorat języka 
francuskiego dla 
doktorantów 

I i II MW/DR/F/B2 

- sprawdzenie wykonania 
zadań przez studentów 
- test po zakończeniu 
kwarantanny 

Kontakt drogą mailową oraz telefoniczny 
w każdy poniedziałek w okresie 

26.03. – 14.04. – przesłanie materiałów i ćwiczeń do wykonania 
Sprawdzenie wykonanych ćwiczeń na bieżąco 

Kurs elektywny 
Cine español 

III Fil. Ang. ze 
specj. Hiszp. 

- przygotowanie analizy 
filmów 

Kontakt drogą mailową oraz telefoniczny  
2.04.20 oraz  10.04.20 -  analiza 2 wybranych filmów hiszpańskich, korekta 

nadesłanych prac na bieżąco 
    
 

 
                                                           
2
 Np. może być test lub kolokwium po zakończeniu kwarantanny, ale też sprawdzenie wykonania zadania przez studentów, itp. 

 
 
 
 
 
 



 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób 
weryfikacji 

realizacji efektów 
kształcenia 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

    
    
    
    
    
    
 

 

 

  



 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: mgr Jolanta Jędryszczak-Mynte 

STUDIA STACJONARNE i STUDIA NIESTACJONARNE 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób 
weryfikacji 

realizacji efektów 
kształcenia3 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Lektorat 
j.angielskiego B2 
Business English 

EPT/I/1/B2, 
BE 

Sprawdzanie 
odesłanych prac, 
podawanie klucza 
odpowiedzi, 
kolokwium po 
zakończeniu 
kwarantanny 

Przesłanie pocztą uniwersytecką skanów z ćwiczeniami do wykonania w terminie 
23.03.2020 – 14.04.2020, korzystanie z MS Teams 

Lektorat 
j.angielskiego B2, 
Business English 

EPT/I/2/B2 
BE 

Sprawdzanie 
odesłanych prac, 
podawanie klucza 
odpowiedzi, 
kolokwium po 
zakończeniu 
kwarantanny 

Przesłanie pocztą uniwersytecką skanów z ćwiczeniami do wykonania w terminie 
23.03.2020 – 14.04.2020, korzystanie z MS Teams 

Lektorat 
j.angielskiego B2 

MCP/II/1/B2 

Sprawdzanie 
odesłanych prac, 
podawanie klucza 
odpowiedzi, 
kolokwium po 
zakończeniu 
kwarantanny 

Przesłanie pocztą uniwersytecką skanów z ćwiczeniami do wykonania w terminie 
23.03.2020 – 14.04.2020, korzystanie z MS Teams 

Lektorat 
j.angielskiego B2 

MCP/I/1/B2 
Sprawdzanie 
odesłanych prac, 
podawanie klucza 

Przesłanie pocztą uniwersytecką skanów z ćwiczeniami do wykonania w terminie 
23.03.2020 – 14.04.2020, korzystanie z MS Teams 

                                                           
3
 Np. może być test lub kolokwium po zakończeniu kwarantanny, ale też sprawdzenie wykonania zadania przez studentów, itp. 

 
 
 
 
 
 



odpowiedzi, 
kolokwium po 
zakończeniu 
kwarantanny 

Lektorat 
j.angielskiego 
B2+ 

MGR B2+E 

Sprawdzanie 
odesłanych prac, 
podawanie klucza 
odpowiedzi, 
kolokwium po 
zakończeniu 
kwarantanny 

Przesłanie pocztą uniwersytecką skanów z ćwiczeniami do wykonania w terminie 
23.03.2020 – 14.04.2020, korzystanie z MS Teams 

Lektorat 
j.angielskiego B2 

II dr NOR 

Sprawdzanie 
odesłanych prac, 
podawanie klucza 
odpowiedzi, 
kolokwium po 
zakończeniu 
kwarantanny 

Przesłanie pocztą uniwersytecką skanów z ćwiczeniami do wykonania  w terminie 
23.03.2020 – 14.04.2020, konsultacje telefoniczne 

Lektorat 
j.angielskiego B2 

II dr Filoz 

Sprawdzanie 
odesłanych prac, 
podawanie klucza 
odpowiedzi, 
kolokwium po 
zakończeniu 
kwarantanny 

Przesłanie pocztą uniwersytecką skanów z ćwiczeniami do wykonania w terminie 
23.03.2020 – 14.04.2020, konsultacje telefoniczne 

Lektorat 
j.angielskiego B2 
Medical English 

MED gr.VII Sprawdzanie 
odesłanych prac, 
podawanie klucza 
odpowiedzi, 
Kolokwium po 
zakończeniu 
kwarantanny 

Przesłanie pocztą uniwersytecką skanów z ćwiczeniami do wykonania w terminie 
23.03.2020 – 14.04.2020, korzystanie z MS Teams 

Lektorat 
j.angielskiego B2 
Medical English 

MED. Gr VIII 
 

Sprawdzanie 
odesłanych prac, 
podawanie klucza 
odpowiedzi, 

Kolokwium po 
zakończeniu 
kwarantanny 

Przesłanie pocztą uniwersytecką skanów z ćwiczeniami do wykonania w terminie 
23.03.2020 – 14.04.2020, korzystanie z MS Teams 

 

 



 

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób 
weryfikacji 

realizacji efektów 
kształcenia 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Lektorat j. 
angielskiego B2+ 

I mgr Z E 

Sprawdzanie 
odesłanych prac, 
podawanie klucza 
odpowiedzi, 
kolokwium po 
zakończeniu 
kwarantanny 

Przesłanie pocztą uniwersytecką skanów z ćwiczeniami do wykonania w terminie 
23.03.2020 – 14.04.2020, korzystanie z MS Teams, konsultacje telefoniczne 

    
    
    
    
 

 

 

  



 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: Jacek Jędrzejowski 

STUDIA STACJONARNE 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób weryfikacji realizacji 
efektów kształcenia4 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Lektorat języka 
ang. na poziomie 
B2 
(grupy 
licencjackie) 

PPS/II/1/B2; 
PPS/II/2/B2 

Przesłanie słuchaczom 
wytycznych do pracy własnej. 
Po wznowieniu zajęć: 
- test obejmujący zadany 
materiał; 
- sprawdzenie rozwiązań 
ćwiczeń z rozumienia tekstów 
czytanych; 
- sprawdzenie przygotowanych 
tematów wypowiedzi ustnych 
(ew. kontakt Skype); 
- krótki test cząstkowy 
sprawdzający przyswojenie 
wyznaczonego materiału 
(platforma Google) 

(Materiał do pracy samodzielnej w okresie 30.03-14.04) 
 
1. Praca z podręcznikiem kursowym Mission1 
- Do przygotowania na zajęcia: 
Unit 3: Part 1 (pp. 56-59) 

a) Tekst + rozwiązanie ćwiczenia na rozumienie (analiza informacji i dopasowywanie 

nagłówków do akapitów); 

b) Wykonanie powiązanych ćwiczeń słownikowych; 

c) Przygotowanie wypowiedzi ustnej np. tekstu – temat: Tourism. 

Unit 3: Part 2 (pp. 60-63) 
a) Tekst + rozwiązanie ćwiczenia na rozumienie (test wielokrotnego wyboru); 

b) Ćwiczenia leksykalne na bazie tematycznej tekstu; 

c) Przygotowanie wypowiedzi ustnej – temat: Festivals and celebrations. 

- Do pracy własnej (dodatkowe, zalecane ćwiczenie rozumienia tekstu czytanego do 

egzaminu końcowego) 

Unit 6: Part 1 (pp. 132-135) - Tekst + rozwiązanie ćwiczenia na rozumienie 
(nadawanie tytułów akapitom) 
Unit 6: Part 2 (pp. 136-139) - Tekst + rozwiązanie ćwiczenia na rozumienie 
(wielokrotny wybór) 
Unit 6: Part 4 (164-167) - Tekst + rozwiązanie ćwiczenia na rozumienie (dopasowywanie) 
Powyższe jest opcjonalne, do sprawdzenia na prośbę osoby zainteresowanej) 

                                                           
4
 Np. może być test lub kolokwium po zakończeniu kwarantanny, ale też sprawdzenie wykonania zadania przez studentów, itp. 

 
 
 
 
 
 



 
2. Gramatyka i słownictwo (Use of English) 
W załączeniu do przesłanego studentom maila: karty z ćwiczeniami w typie zadań 
egzaminacyjnych (w formacie pdf): słowotwórstwo, parafrazy zdań, wybór właściwego 
słowa/kolokacje (zadania opcjonalne dla chętnych) 
 
3. Komponent specjalistyczny 
Karty z materiałem słownictwa specjalistycznego: „Education/School/Problems – school 
violence”. 
 

FAB/I/6/B2 

1. Rozumienie tekstu czytanego + leksyka: praca z podręcznikiem kursowym:  
Unit 1: Part 3 (pp. 14-17): 

a) Tekst + rozwiązanie ćwiczenia na rozumienie (przywracanie wyłączonych zdań w 

tekście); 

b) Wykonanie powiązanych ćwiczeń (słownictwo tematyczne ‘sports infrastructure); 

c) Dodatkowe ćwiczenia słownika tematycznego (materiał na kartach z innych 

źródeł, rozwijające i ugruntowujące słownictwo); 

d) Przygotowanie wypowiedzi ustnej na temat: “Sports facilities/ winter sports”. 

Unit 1: Part 4 (pp. 18-20): 
a) Tekst + rozwiązanie ćwiczenia na rozumienie (dopasowywanie desygnatów); 

b) Wykonanie powiązanych ćwiczeń (słownictwo tematyczne ‘entertainment’); 

c) Dodatkowe ćwiczenia słownika tematycznego (materiał na kartach z innych 

źródeł, rozwijające i ugruntowujące słownictwo); 

d) Przygotowanie wypowiedzi ustnej na temat: “Performances/entertainment”. 

2. Gramatyka: przypomnienie zasad stosowania czasowników modalnych/repetytorium, 
gramatyka w ćwiczeniach/ oraz karty z materiałami przesłane studentom 
 
3. Komponent specjalistyczny: zadania rozwijające słownictwo specjalistyczne: 
„International organizations” – rozwiązanie i ugruntowanie pod kątem wykorzystania w 
egzaminie końcowym. 
 
4. Rozumienie ze słuchu: przesłanie materiału do wykorzystania samodzielnego (materiał 
audio oraz oprawa testowa + tapescript do analizy i poprawy ew. błędnych odpowiedzi. 
 

Lektorat języka 
ang. na poziomie 
B2 plus 
(grupy 
magisterskie) 

PPS; 
BTM+PB; 
ART+NoR; 
BW 

Przesłanie słuchaczom 
wybranych materiałów do 
pracy własnej i opracowania: 
- teksty do czytania z 
ćwiczeniami rozumienia oraz 
słownictwa; 

(Materiał do pracy samodzielnej dla każdej specjalności w okresie 30.03-14.04) 
Kontakt za pomocą poczty elektronicznej (ew. Skype) i telefonicznie (ze Starostą 
danej grupy) 
Materiał obejmuje ćwiczenia sprawności: rozumienie tekstu czytanego, teksty 
specjalistyczne; poszerzenie zasobu słownictwa, w tym specjalistycznego; zadania 
rozwijające słownictwo akademickie, analiza tekstów modelowych z 



- zadania gramatyczno-
leksykalne; 
- ćwiczenia ze słownictwem 
specjalistycznym dla danej 
dziedziny. 
Sprawdzenie wyników w/w 
zadań w formie testu oraz 
wypowiedzi ustnej  

wykorzystaniem języka akademickiego (prac naukowych) i ćwiczenia zastosowania 
wybranych elementów; gramatyka ogólna – zadania przypominające i usprawniające 
używanie konstrukcji gramatycznych; mówienie – przygotowywanie krótkich 
wypowiedzi na tematy poruszone w tekstach czytanych 

Lektorat języka 
ang. na poziomie 
B2 (studia 
doktoranckie) 

BioChe/IV/B2 

Przesłanie słuchaczom 
wytycznych do pracy własnej. 
Po wznowieniu zajęć: 
- test obejmujący zadany 
materiał; 
- sprawdzenie rozwiązań 
ćwiczeń z rozumienia tekstów 
czytanych; 
- sprawdzenie rozwiązanych 
ćwiczeń ze słownictwem 
akademickim 

(Materiał do pracy samodzielnej w okresie 30.03-14.04) 
 
Praca z podręcznikiem kursowym Mission1 

I. Do przygotowania na zajęcia: 

Unit 5: Part 3 (pp. 114-117) 
Tekst + rozwiązanie ćwiczenia na rozumienie (dopasowanie brakujących fragmentów do 
wstawienia w tekście), wykonanie powiązanych zadań leksykalnych oraz sekcji 
gramatycznej (strona bierna). 

Unit 5: Part 4 (pp. 118-120) 
Tekst + rozwiązanie ćwiczenia na rozumienie (dopasowanie), wykonanie powiązanych 

zadań leksykalnych oraz sekcji gramatycznej (kwantyfikatory: all, both, itp.). 

Exam Focus (p. 121) – zadanie typu ‘multiple cloze’ (typ egzaminacyjny). 

II. Do pracy własnej (ćwiczenie rozumienia tekstu czytanego do egzaminu 

końcowego) 

Dodatkowe teksty (3) w typie zadań egzaminacyjnych. 
 

III. Komponent specjalistyczno-akademicki 
Ćwiczenia ze słownictwem akademickim przesłane e-mail (tematyka: „Sources”, 
„Speaking about ideas”_ - analiza tekstów przykładowych oraz wykonanie zadań w 
oparciu o przerobione przykłady, ugruntowanie słownictwa pod kątem egzamin u 
końcowego. 

Umiejętności 
zintegrowane 

II PPWJO 
Odpowiedni materiał przesłany 
do Koordynatora kierunku w 
INP 

 

    
 

 

 



 

STUDIA NIESTACJONARNE 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób weryfikacji realizacji 
efektów kształcenia 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Lektorat jęz. ang . 
na poziomie B2 
(licencjat) 

II KWWP 
Odpowiedni materiał przesłany 
do Koordynatora kierunku w 
INP 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KWARANTANNA 21.03-14.04 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: …Kamila Misiewicz 

STUDIA STACJONARNE 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób weryfikacji realizacji 
efektów kształcenia5 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Lektorat j. ang-
Internet English 

MCP/I/1/B2,IE 

Kolokwium po zakończeniu 
kwarantanny, sprawdzenie 
prawidłowości wykonania 

zadanych ćwiczeń, 
codzienny kontakt ze 

studentami online. 

Przesyłanie skanów i zdjęć materiałów dodatkowych, informacji o stronach 
do przerobienia z książek na e-mail grupy lub na telefon (grupa na 

komunikatorze WhatsApp) raz w tygodniu dla każdej grupy. 
Termin realizacji: 21.03-14.04.2020 

Lektorat j. ang. PPS/I/9/B2 jw. jw. 
Lektorat j. ang. PPS/II/4/B2 jw. jw. 
Lektorat j. ang.-
Legal English 

EPT/I/1/B2,LE 
jw. 

jw. 

Lektorat j. ang.-
Legal English 

EPT/I/2/B2,LE 
jw. 

jw. 

J. ang. medyczny II Medycyna gr.V jw. jw. 

J. ang. medyczny 
II Medycyna 

gr.VI 
jw. 

jw. 

 

 

 

 

                                                           
5
 Np. może być test lub kolokwium po zakończeniu kwarantanny, ale też sprawdzenie wykonania zadania przez studentów, itp. 

 
 
 
 
 
 



 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 

 

Nazwa przedmiotu/ 
kursu 

Symbol 
grupy lub 
kierunek, 

rok studiów 

Sposób weryfikacji 
realizacji efektów 

kształcenia 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Lektorat j. ang. B2 II Prawo 

Kolokwium po 
zakończeniu 

kwarantanny, 
sprawdzenie 

prawidłowości 
wykonania  zadanych 

ćwiczeń, codzienny 
kontakt ze studentami 

online. 

Przesyłanie skanów i zdjęć materiałów dodatkowych, informacji o stronach do 
przerobienia z książek na e-mail starościny grupy przed każdym zjazdem wg planu 

studiów. 
Termin realizacji: 21.03-14.04.2020 

    
    
    
    
    
 

 

 

  



Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: …mgr Iwona Karpińska………………………………. 

STUDIA STACJONARNE 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób weryfikacji 
realizacji efektów 

kształcenia6 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Język angielski 
dla psychologów 

I Ps D/II/B2+ 

Sprawdzenie i ocena prac 
pisemnych, ustnych i 
ćwiczeń wykonanych w 
trakcie kwarantanny, 
kolokwium sprawdzające, 

Poczta USOS-web – przesyłanie skanów tekstów,  zadania pisemne przesyłane  pocztą 
elektroniczną, e-mailowy kontakt ze studentami. Kontakt z reprezentantem grupy (sms, tel. 
itd.).  Regularny kontakt emailowy ze studentami w celu wyjaśniania na bieżąco pytań i 
problemów, platforma Microsoft Teams, Skype 

 

„ I Ps E/II/C1 

Kolokwium i ocena prac 
pisemnych, ustnych. 
Sprawdzenie i omówienie  
ćwiczeń wykonanych w 
trakcie kwarantanny 

Poczta USOS-web – przesyłanie skanów tekstów,  zadania pisemne przesyłane  pocztą 
elektroniczną, e-mailowy kontakt ze studentami. Kontakt z reprezentantem grupy (sms, tel. 
itd.). Regularny kontakt emailowy ze studentami w celu wyjaśniania na bieżąco pytań i 
problemów, platforma Microsoft Teams, Skype 

 

„ II Ps C/IV/C1 

Sprawdzenie i ocena prac 
pisemnych, ustnych i 
ćwiczeń wykonanych w 
trakcie kwarantanny 

Poczta USOS-web – przesyłanie skanów tekstów,  zadania pisemne przesyłane  pocztą 
elektroniczną, e-mailowy kontakt ze studentami. Kontakt z reprezentantem grupy (sms, tel. 
itd.). Regularny kontakt emailowy ze studentami w celu wyjaśniania na bieżąco pytań i 
problemów, platforma Microsoft Teams, Skype 

 

„ II Ps D/IV/B2+ 

Kolokwium i ocena prac 
pisemnych, ustnych i 
ćwiczeń wykonanych w 
trakcie kwarantanny 

Poczta USOS-web – przesyłanie skanów tekstów,  zadania pisemne przesyłane  pocztą 
elektroniczną, e-mailowy kontakt ze studentami. Kontakt z reprezentantem grupy (sms, tel. 
itd.). Regularny kontakt emailowy ze studentami w celu wyjaśniania na bieżąco pytań i 
problemów, platforma MC Teams 

 

„ II Ps E/IV/B2+ 

Ocena prac pisemnych, 
ustnych i ćwiczeń 
wykonanych w trakcie 
kwarantanny 

Poczta USOS-web – przesyłanie skanów tekstów,  zadania pisemne przesyłane  pocztą 
elektroniczną, e-mailowy kontakt ze studentami. Kontakt z reprezentantem grupy (sms, tel. 
itd.). Regularny kontakt emailowy ze studentami w celu wyjaśniania na bieżąco pytań i 
problemów, platforma Microsoft Teams, Skype 

 

Język angielski - 
lektorat 

PPS/I/12/B2 

Ocena prac pisemnych, 
ustnych i ćwiczeń 
wykonanych w trakcie 
kwarantanny 

Poczta USOS-web – przesyłanie skanów tekstów,  zadania pisemne przesyłane  pocztą 
elektroniczną, e-mailowy kontakt ze studentami. Kontakt z reprezentantem grupy (sms, tel. 
itd.). Regularny kontakt emailowy ze studentami w celu wyjaśniania na bieżąco pytań i 
problemów, platforma Microsoft Teams, Skype 

 

 

                                                           
6
 Np. może być test lub kolokwium po zakończeniu kwarantanny, ale też sprawdzenie wykonania zadania przez studentów, itp. 

 
 
 
 
 
 



 

Imię i nazwisko nauczyciela 

akademickiego: Bożena Kołoszuk-Komincz  

 

 Kwarantanna 23.03 – 14.04. 2020 

 

 

 

        Nazwa               Symbol                  Sposób                    Metody i formy realizacji zajęć w  

    przedmiotu /        grupy lub              weryfikacji                  czasie KWARANTANNY                                                                                                                           

        kursu                kierunek,          realizacji efektów           ( e-mail, skype, Moodle, telefon, 

                              rok studiów             kształcenia                   inne jakie?) wraz z terminem 

                                                                                                              realizacji 

 

I. Ciekawostki o       Gr. MW      Sprawdzenie wykonania    Student przysyła w kilku zda-        

    Rosji ... .                                   poprzedniego zadania        niach odpowiedź na pytanie                                   

                                                     ( wiedza o Petersburgu).    dotyczące zadanego tematu.                                                      

                                                     Ogłoszenie nowego te-       Student otrzymuje informację                          

.                                                    matu do przygotowania      w jaki sposób należy przygo-                                                           

                                                     ( Zwiedzamy Moskwę).      tować kolejny temat. Zadanie 

                                                                                                 student otrzymuje raz w ty- 

                                                                                                 godniu ( w poniedziałki ). 

 

II. Język rosyjski B2  Gr.MW.   Prezentacja treści artyku-     Konsultacje telefoniczne oraz   

                                      DR        łu naukowego, prezentacja    e- mail. Nowe zadania – raz w                                            

                                                    tematu „ Moje zaintereso-     tygodniu ( w czwartki ).                                                                                                                                                 

                                                    wania naukowe”. Weryfi-                                                              

                                                    kacja efektów kształcenia           

                                                    w dialogu przez telefon.                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

III. Język rosyjski   MW/MGR   Sprawdzanie na bieżąco i      Konsultacje e – mail, elektro- 

                                    B2+          ocena prac studenta ( umie-   niczne dostarczanie wykona- 

                                                     jętność redagowania listu      nych zadań. Nowe zadania -                                      

                                                     oficjalnego, ćwiczenia gra-.   raz w tygodniu.                                       

                                                     matyczne). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

IV. Język rosyjski    MW/II/        Sprawdzanie zasobu leksy-      Studenci otrzymują zakres 

                            R/ B1/B2/II      kalnego ( uzupełnianie luk w   materiału pocztą elektro-                    

                                                     tekstach). Ćwiczenia grama-    niczną, korzystają z konsul-                                                     



                                                     tyczne na podstawie dostar-      tacji (otrzymują odpowiedzi        

                                                     czonych studentowi materia-    na zadawane pytania oraz 

                                                     łów ( słownictwo, konstruk-     wskazówki merytoryczne  

                                                     cje leksykalno- gramatyczne).  odnośnie postawionych przez  

                                                                                                       nich pytań.                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                       Nowe zadania – dwa razy w 

                                                                                                       tygodniu ( lub większa ilość 

                                                                                                       ilość zadań raz w tygodniu).   

                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                    2. 

 

 

V. Język rosyjski   MW/I/R     Wykonanie ćwiczeń gramatycz-     Student elektroniczne wy- 

                                    B2         nych. Sprawdzenie umiejętności    syła wykonane zadania.     

                                                  redagowania zaproszeń (wg po-     Otrzymuje wskazówki me-               

                                                 danego wzoru). Sprawdzenie za-     rytoryczne i odpowiedzi na  

                                                  sobu leksykalnego na podstawie     pytania. Nowe zadania -  

                                                  wypracowania.                                dwa razy w tygodniu ( lub 

                                                                                                          większa ilość zadań raz w 

                                                                                                           tygodniu).                                                                                                            

 

VI. Język rosyjski  F/I/R         Ćwiczenia  gramatyczne  na        Student otrzymuje zadania 

                                  B2          podstawie podanego materia-      do wykonania pocztą elektr-                                    

                                                 łu ( użycie antonimów w języ-    niczną. Korzysta z konsultacji, 

                                                 ku codziennym).  Ćwiczenia        poprawia błędnie wykonane 

                                                 leksykalne – umiejętność ob-       zadanie. Nowe zadania dwa 

                                                 jaśniania znaczeń wyrazów,         razy w tygodniu ( lub większa  

                                                 umiejętność redagowania za-       ilość zadań raz w tygodniu).* 

                                                 proszeń na podstawie wzoru.               

                                                     

                                                      

                                                   

                                                    

                                                                   

     * Częstotliwość proponowania  nowych zadań zależy od czasowego nakładu pracy studenta, potrzebnego do wykonania zadania.                                 

 



                                                      

 
Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: ………Irena Kosiorowska -Majka………KWARANTANNA:…23.03-14.04 2020………………. 

STUDIA STACJONARNE 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób 
weryfikacji 

realizacji efektów 
kształcenia7 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

łacina 
I –Lekarski/8 

grup 

Sprawdzenie 
wykonanego 

zadania na 
zajęciach po 
zakończeniu 

kwarantanny, 
koloquium 

sprawdzajace 

Przesłanie zadania –Cw 2 - grupy 8i7, termin : 23.03-24.03. Cw 3 -grupy1-8, termin:25.03-
02-04: „De gastre et gastris  morbis”. Cw 4- gr.1,2,4,termin: 06-08.04: ” De pulmonibus et 
pulmonum morbis”. Studenci przygotowują tłumaczenia powyższych teksów, na zajęciach  
uzupełniamy materiał gramatyczny i słownictwo do opanowania. 

łacina I-Farmacja 
Jw. Przesłanie mailem zadania :przygotowanie tłumaczenia tekstów ;Varia  s.50, termin  do 

29.03. De medicina antiqua s.50, termin  :do 5.04 i  Varia s.54 : termin do 14 .04.Studenci 
powinni przetłumaczyć teksty w domu, na zajęciach  dopracujemy materiał gramatyczny. 

Język starożytny I filozofia 
Jw. Przesłanie mailem scanów : Wymowa i akcent w języku łacińskim.Teksty do ćwiczenia 

umiejętnosci czytania z podręcznika -”Linqua Latina Utilis Est” 

Łacina dla 
każdego. 

Kurs zmienny 

Przedstawienie 
swoich 

prezentacji na 
zajęciach. 

Przesyłanie droga mailową, via USOS , materiałow do nauki czytania po łacinie.. Termin do 
14.04.  + czas do przygotowania prezentacji z zakresu kultury antycznej. 

    
    
    
 

 

                                                           
7
 Np. może być test lub kolokwium po zakończeniu kwarantanny, ale też sprawdzenie wykonania zadania przez studentów, itp. 

 
 
 
 
 
 



 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób 
weryfikacji 

realizacji efektów 
kształcenia 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

    
    
    
    
    
    
 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                              
 

Kwarantanna na Uniwersytecie Opolskim  23.03-14.04. 2020r 

Studium Języków Obcych 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: Małgorzata Król  malgorzata.krol@uni.opole.pl  i   tel.: 50 75 76 920 

 konsultacje elektroniczne poprzez e-mail lub telefonicznie wtorek  godz.18:30-19:30 

Symbol grupy Termin realizacji Temat/rodzaj ćwiczeń Forma realizacji  

MW/I/W/A1 23.03.20-14.04.20 
Dwa razy w 
tygodniu we wtorki 
i środy w godz. 
zajęć  

-czasowniki regularne 
1 gr+zwrotne w 
presente-ćw 
-miesiące roku 
-liczebniki do 30-
pytania o wiek 
-czasow.posiłkowe-ćw 
-test 
sprawdzający[23.03-
27.03] 
-liczebniki 30-100 
-dialogi[nowe 
słownictwo,rozumienie 
ze słuchu,wymowa 
-pytania nieformalne 
/formalne zaimek Lei 
-czasowniki regularne 
2 i 3 gr w presente-ćw 
-rodzajnik 
nieokreślony-
formy,użycie 

e-mail lub telefon 
podręcznik Nuovo 
Progetto+ zeszyt 
ćw, filmy na YT 

    

    

 

 

 

mailto:malgorzata.krol@uni.opole.pl


 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: KATARZYNA KRUPA-WALKOWIAK 

STUDIA STACJONARNE 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób weryfikacji realizacji 
efektów kształcenia8 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Gramatyka języka 
hiszpańskiego 

II FA/H/Gr 
Skany ćwiczeń, nagrania, testy 

na platformie e-learnigowej 
Materiały umieszczane na stronie http://sjoespaniolopole.hirama.pl/gramatyka-j-
hiszpanskiego/ , zajęcia prowadzone za pomocą Skype, korespondencja e-mail, 
platforma e-learning 

 
Język hiszpański - 
konwersacje 

IIFA/H/Kon. 
Skany ćwiczeń, nagrania, testy 
na platformie e-learnigowej 

Materiały umieszczane na stronie http://sjoespaniolopole.hirama.pl/konwersacje/  
, zajęcia prowadzone za pomocą Skype, korespondencja e-mail, platforma e-
learning 

 
Lektorat j. 
hiszpańskiego 

F/I/H/A1Gr.A 
Skany ćwiczeń, nagrania, testy 
na platformie e-learnigowej 

Materiały umieszczane na stronie http://sjoespaniolopole.hirama.pl/fiha1gr-a/  , 
konsultacje indywidualne prowadzone za pomocą Skype, korespondencja e-mail, 
platforma e-learning 

 
Lektorat j. 
hiszpańskiego 

F/I/H/A1Gr.B 
Skany ćwiczeń, nagrania, testy 
na platformie e-learnigowej 

Materiały umieszczane na stronie http://sjoespaniolopole.hirama.pl/fiha1gr-b/  , 
konsultacje indywidualne za pomocą Skype, korespondencja e-mail, platforma e-
learning 

 
Lektorat j. 
hiszpańskiego 

MW/II/H/A1 
Skany ćwiczeń, nagrania, testy 
na platformie e-learnigowej 

Materiały umieszczane na stronie http://sjoespaniolopole.hirama.pl/mw-a1/   , 
konsultacje indywidualne za pomocą Skype, korespondencja e-mail, platforma e-
learning 

Kurs zmienny „Co 
jedzą Hiszpanie” 

Kurs 
ogólnouczelniany 

Udostępnione wykłady w 
formie prezentacji, test na 
platformie e-learnigowej 

Materiały umieszczane na stronie http://sjoespaniolopole.hirama.pl/cocina/   , 
konsultacje indywidualne za pomocą Skype, korespondencja e-mail, platforma e-
learning 

Kurs elektywny 
„España que no 
concéis” 

III rok lic. 
fiilologia 

Udostępnione wykłady w 
formie prezentacji, test na 
platformie e-learnigowej 

Materiały umieszczane na stronie http://sjoespaniolopole.hirama.pl/espana/   , 
konsultacje indywidualne za pomocą Skype, korespondencja e-mail, platforma e-
learning 

niestacjonarne – 
kurs elektywny w 
języku obcym „El 
impacto…” 

II rok mgr 
filologia 

angielska 

Udostępnione wykłady w 
formie prezentacji, test na 
platformie e-learnigowej 

Materiały umieszczane na stronie http://sjoespaniolopole.hirama.pl/impacto/   , 
konsultacje indywidualne za pomocą Skype, korespondencja e-mail, platforma e-
learning 

                                                           
8
 Np. może być test lub kolokwium po zakończeniu kwarantanny, ale też sprawdzenie wykonania zadania przez studentów, itp. 

 
 
 
 
 
 

http://sjoespaniolopole.hirama.pl/gramatyka-j-hiszpanskiego/
http://sjoespaniolopole.hirama.pl/gramatyka-j-hiszpanskiego/
http://sjoespaniolopole.hirama.pl/konwersacje/
http://sjoespaniolopole.hirama.pl/fiha1gr-a/
http://sjoespaniolopole.hirama.pl/fiha1gr-b/
http://sjoespaniolopole.hirama.pl/mw-a1/
http://sjoespaniolopole.hirama.pl/cocina/
http://sjoespaniolopole.hirama.pl/espana/
http://sjoespaniolopole.hirama.pl/impacto/


 

STUDIA NIESTACJONARNE 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób 
weryfikacji 

realizacji efektów 
kształcenia 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Lektorat j. 
hiszpańskiego A1 II rok lic. Fil. 

Ang.  

Skany ćwiczeń, 
nagrania, testy na 
platformie e-
learnigowej 

Materiały umieszczane na stronie  http://sjoespaniolopole.hirama.pl/niestacjonarne/ , 
konsultacje indywidualne za pomocą Skype, korespondencja e-mail, platforma e-learning 

Lektorat j. 
hiszpańskiego B2+ I rok mgr fil. 

Ang. 

Skany ćwiczeń, 
nagrania, testy na 
platformie e-
learnigowej 

Materiały umieszczane na stronie  http://sjoespaniolopole.hirama.pl/lektorat-b2/, konsultacje 
indywidualne za pomocą Skype, korespondencja e-mail, platforma e-learning 

niestacjonarne – 
kurs elektywny w 
języku obcym „El 
impacto…” 

II rok mgr + III 
rok lic. Fil. 

Udostępnione 
wykłady w formie 
prezentacji, test na 
platformie e-
learnigowej 

Materiały umieszczane na stronie http://sjoespaniolopole.hirama.pl/impacto/   , konsultacje 
indywidualne za pomocą Skype, korespondencja e-mail, platforma e-learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://sjoespaniolopole.hirama.pl/niestacjonarne/
http://sjoespaniolopole.hirama.pl/lektorat-b2/
http://sjoespaniolopole.hirama.pl/impacto/


 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: ……mgr Ewa Leśniewska……………………………. 

STUDIA STACJONARNE 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób 
weryfikacji 

realizacji efektów 
kształcenia9 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Lektorat języka 
angielskiego 

FAB/II/1/B2 
FAB/II/2/B2 

Test po 
zakończeniu 

kwarantanny lub 
na platformie MS 

Teams 

Kolejne części z podręcznika-kontakt mailowy, telefoniczny; dwa razy tygodniu; online w 
czasie rzeczywistym zajęć na platformie MS Teams; 23.03-14.04 

Lektorat języka 
angielskiego 

PPS/I/1/B2 
PPS/I/2/B2 

Test po 
zakończeniu 

kwarantanny lub 
na platformie MS 

Teams 

Dalsze strony z podręcznika- kontakt mailowy, telefoniczny; dwa razy w tygodniu; online 
w czasie rzeczywistym zajęć na platformie MS Teams; 23.03 –14.04 

Język biznesu OB II rok 

Sprawdzenie 
zadanego 

materiału, test po 
zakończeniu 

kwarantanny lub 
na platformie MS 

Teams 

Zajęcia 30.03 i 8.04 – zadania i ćwiczenia związane ze specjalistycznym słownictwem 
biznesowo-prawniczym –cd  , kontakt mailowy i telefoniczny; raz w tygodniu; online w 

czasie rzeczywistym zajęć na platformie MS Teams 

Język biznesu OB I rok 

Sprawdzenie 
zadanego 

materiału, test po 
zakończeniu 

kwarantanny lub 
na platformie MS 

Teams 

Zajęcia 25.03 i 6.04  -Dalsze partie materiału , kolejne części z podręcznika, kontakt 
mailowy i telefoniczny; raz w tygodniu; online w czasie rzeczywistym zajęć na platformie 

MS Teams 

                                                           
9
 Np. może być test lub kolokwium po zakończeniu kwarantanny, ale też sprawdzenie wykonania zadania przez studentów, itp. 

 
 
 
 
 
 



Język angielski 
medyczny 

Rok I, grupa 
VI,VII,VIII,IX 

Sprawdzenie 
zadanego 

materiału, test po 
zakończeniu 

kwarantanny lub 
na platformie MS 

Teams 

Zajęcia nr 3- przesłanie materiału do opracowania, nauczenie się słownictwa 
specjalistycznego; kontakt mailowy i telefoniczny; online w czasie rzeczywistym zajęć na 
platformie MS Teams; zajęcia według harmonogramu I kierunku lekarskiego; 25.03-1.04 

Język angielski 
medyczny 

Rok I, grupa 
VI,VII,VIII 

Sprawdzenie 
zadanego 
materiału, test po 
zakończeniu 
kwarantanny lub 
na platformie MS 
Teams 

Zajęcia nr 4- przesłanie materiału do opracowania, nauczenie się słownictwa 
specjalistycznego; kontakt mailowy i telefoniczny; online w czasie rzeczywistym zajęć na 
platformie MS Teams; zajęcia według harmonogramu I kierunku lekarskiego; 2.04-8.04 

    
 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób 
weryfikacji 

realizacji efektów 
kształcenia 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Lektorat języka 
angielskiego  

I  Biotechnol. 
Medyczna 

(Z I BIOT-
MED/I/B2) 

Sprawdzenie 
wykonania 

zadania przez 
studentów; test po 

zakończeniu 
kwarantanny lub 
na platformie MS 

Teams 

Przesłanie zadań  do opracowania oraz początkowych partii materiału; kontakt mailowy i 
telefoniczny; online w czasie rzeczywistym zajęć na platformie MS Teams; zajęcia według 

harmonogramu I Biotechnologii medycznej niestacjonarnej;  23.03- 5.04 

    
 

 

 

  



 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: mgr Anna Lysek… 

Kwarantanna  23.03. -14.04.20……………………………. 

STUDIA STACJONARNE 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób weryfikacji 
realizacji efektów 

kształcenia10 
 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Lektorat J. ang  
B2+  

MGR/B2+/F 

Wypowiedzi pisemne, 
ustne, sprawdzenie 

zadania p/studentow, 
kolokwium po 
kwarantannie 

e-mail, telefon,  Google Drive,13.03 ( za10.03), 17.03, 24.03, 31,03, 7.04, 14.03 do 
odwołania 

Lektora t J. ang 
B2+ 

MGR/B2+ /2E 

Wypowiedzi pisemne, 
ustne, 

sprawdzenie zadania 
p/studentów, kolokwium 

po kwarantannie 

e-mail, telefon, Google Drive,13.03 (za11.030), 18.03, 25.03, 1.04, 8.04 do 
odwołania 

Lektorat t J. ang  
B2 

MCP/I/ 4/B2 

Wypowiedzi pisemne, 
ustne, sprawdzenie 

zadania p/studentów, 
kolokwium po 
kwarantannie 

e-mail, telefon, Google Drive,13.03 (za12.03),  17.03, 19.03, 24.03, 26.03, 31.03, 
2.04,9.04 do odwołania 

Lektorat J.ang  
B1 

JO/I/B1 

Wypowiedzi pisemne, 
ustne, sprawdzenie 

zadania p/studentów, 
kolokwium po 
kwarantannie 

e-mail, telefon, Google Drive,13.03 (za 11.03) 18.03, 25.03, 1.04, 8.04 do odwołania 

    
 

                                                           
10

 Np. może być test lub kolokwium po zakończeniu kwarantanny, ale też sprawdzenie wykonania zadania przez studentów, itp. 
 
 
 
 
 
 



 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób 
weryfikacji 

realizacji efektów 
kształcenia 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

    
    
    
    
    
    
 

 

 

  



 

 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: ……Małgorzata Hrebeniuk……………………………. 

STUDIA STACJONARNE   

 

Nazwa przedmiotu/ 
kursu 

Symbol 
grupy lub 
kierunek, 

rok studiów 

Sposób weryfikacji 
realizacji efektów 

kształcenia11 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Lektorat j. niem. FA/I/B2 

kontrola poprawności 
wykonanych prac przy 
użyciu narzędzi 
łączności internetowej  
i pracy zdalnej; 
kolokwium, zaliczenie 
wypowiedzi ustnej po 
zakończeniu 
kwarantanny 

określenie materiału do samodzielnej realizacji , podanie wskazówek i wyjaśnień,  udostępnienie 
materiałów audio i video, podanie poprawnych odpowiedzi do wybranych ćwiczeń; 
kontakt i wymiana informacji z wykorzystaniem następujących narzędzi: poczta elektroniczna, 
USOS, dysk sieciowy, Ms Teams; 
kontakt podczas konsultacji poprzez e-mail lub telefoniczny   
 
termin realizacji: 21.03-14.04 

Lektorat j. niem. NS/I/B2 

kontrola poprawności 
wykonanych prac przy 
użyciu narzędzi 
łączności internetowej  
i pracy zdalnej; 
kolokwium, zaliczenie 
wypowiedzi ustnej po 
zakończeniu 
kwarantanny 

określenie materiału do samodzielnej realizacji , podanie wskazówek i wyjaśnień,  udostępnienie 
materiałów audio i video, podanie poprawnych odpowiedzi do wybranych ćwiczeń; 
kontakt i wymiana informacji z wykorzystaniem następujących narzędzi: poczta elektroniczna, 
USOS, dysk sieciowy, Ms Team 
kontakt podczas konsultacji poprzez e-mail lub telefoniczny   
 
termin realizacji: 21.03-14.04  

 
Lektorat j. niem. 

 
MW/I/B1 

 
kontrola poprawności 
wykonanych prac przy 
użyciu narzędzi 
łączności internetowej  
i pracy zdalnej; 
kolokwium, zaliczenie 
wypowiedzi ustnej po 
zakończeniu 
kwarantanny 

 
określenie materiału do samodzielnej realizacji , podanie wskazówek i wyjaśnień,  udostępnienie 
materiałów audio i video, podanie poprawnych odpowiedzi do wybranych ćwiczeń; 
kontakt i wymiana informacji z wykorzystaniem następujących narzędzi: poczta elektroniczna, 
USOS, dysk sieciowy, Ms Teams; 
kontakt podczas konsultacji poprzez e-mail lub telefoniczny   
 
termin realizacji: 21.03-14.04 

Lektorat j. niem. ETP/II/B2a 
kontrola poprawności 
wykonanych prac przy 

określenie materiału do samodzielnej realizacji , podanie wskazówek i wyjaśnień,  udostępnienie 
materiałów audio i video, podanie poprawnych odpowiedzi do wybranych ćwiczeń; 

                                                           
11  Np. może być test lub kolokwium po zakończeniu kwarantanny, ale też sprawdzenie wykonania zadania przez studentów, itp. 



użyciu narzędzi 
łączności internetowej  
i pracy zdalnej; 
kolokwium, zaliczenie 
wypowiedzi ustnej po 
zakończeniu 
kwarantanny 

kontakt i wymiana informacji z wykorzystaniem następujących narzędzi: poczta elektroniczna, 
USOS, dysk sieciowy, Ms Teams; 
kontakt podczas konsultacji poprzez e-mail lub telefoniczny   
 
termin realizacji: 21.03-14.04 

Lektorat j. niem. MGR F B2+ 

kontrola poprawności 
wykonanych prac przy 
użyciu narzędzi 
łączności internetowej  
i pracy zdalnej; 
sprawdzenie stopnia 
zrozumienia 
opracowywanych 
tekstów po zakończeniu 
kwarantanny. 

określenie materiału do samodzielnej realizacji , podanie wskazówek i wyjaśnień,  udostępnienie 
materiałów audio; 
kontakt i wymiana informacji z wykorzystaniem następujących narzędzi: poczta elektroniczna, 
USOS, dysk sieciowy, Ms Teams; 
kontakt podczas konsultacji poprzez e-mail lub telefoniczny   
 
termin realizacji: 21.03-14.04 

Lektorat j. niem. MGR NS B2+ 

kontrola poprawności 
wykonanych prac przy 
użyciu narzędzi 
łączności internetowej  
i pracy zdalnej; 
sprawdzenie stopnia 
zrozumienia 
opracowywanych 
tekstów po zakończeniu 
kwarantanny. 

określenie materiału do samodzielnej realizacji , podanie wskazówek i wyjaśnień,  udostępnienie 
materiałów audio;,   
kontakt i wymiana informacji z wykorzystaniem następujących narzędzi: poczta elektroniczna, 
USOS, dysk sieciowy, Ms Teams; 
kontakt podczas konsultacji poprzez e-mail lub telefoniczny   
 
termin realizacji: 21.03-14.04 

Przedmiot w j. 
obcym 

III W. Fil. gr.1 
III W. Fil. gr.2 

kontrola poprawności 
wykonanych prac przy 
użyciu narzędzi 
łączności internetowej  
i pracy zdalnej; 
sprawdzenie stopnia 
zrozumienia 
opracowywanych 
tekstów po zakończeniu 
kwarantanny. 

określenie materiału do samodzielnej realizacji , podanie wskazówek i wyjaśnień,  udostępnienie 
materiałów audio; 
kontakt i wymiana informacji z wykorzystaniem następujących narzędzi: poczta elektroniczna, 
USOS, dysk sieciowy, Ms Teams; 
kontakt podczas konsultacji poprzez e-mail lub telefoniczny   
 
termin realizacji: 21.03-14.04 

 

 

 

 

 



 

STUDIA NIESTACJONARNE 

 

Nazwa przedmiotu/ 
kursu 

Symbol 
grupy lub 
kierunek, 

rok studiów 

Sposób weryfikacji 
realizacji efektów 

kształcenia 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Lektorat j. 
niemieckiego 

II Rolnictwo 
B2 

kontrola poprawności 
wykonanych prac przy 
użyciu narzędzi 
łączności internetowej  
i pracy zdalnej; 
kolokwium po 
zakończeniu 
kwarantanny 

określenie materiału do samodzielnej realizacji , podanie wskazówek i wyjaśnień,  udostępnienie 
materiałów video, podanie poprawnych odpowiedzi do wybranych ćwiczeń; 
kontakt i wymiana informacji z wykorzystaniem następujących narzędzi: poczta elektroniczna, 
USOS, dysk sieciowy, Ms Teams; 
kontakt podczas konsultacji poprzez e-mail lub telefoniczny   
 
termin realizacji: 21.03-14.04 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: MGR  ANNA MACZURA 23.03.-14.04. 

STUDIA STACJONARNE 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób weryfikacji 
realizacji efektów 

kształcenia12 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

LEKTORAT J. 
ANGIELSKI  

EPT/I/3/B2
LE 

Praca pisemna, 
praca z 

podręcznikiem 
„Legal English”, 

odpowiedź 
ustna,test 

Facebook, mail, skype, telefon, zajęcia Live Chat 

LEKTORAT J. 
ANGIELSKI  

EPT/I/1/B2  

Praca pisemna, 
praca z 

podręcznikiem 
„English File Upper-

Intermediate”, 
odpowiedź 
ustna,test 

Facebook, mail, skype, telefon, zajęcia Live Chat 

LEKTORAT J. 
ANGIELSKI  

FAB/I/3/B2 

Praca pisemna, 
praca z 

podręcznikiem 
„English File Upper-

Intermediate”, 
odpowiedź 
ustna,test 

Facebook, mail, skype, telefon, zajęcia Live Chat 

                                                           
12

 Np. może być test lub kolokwium po zakończeniu kwarantanny, ale też sprawdzenie wykonania zadania przez studentów, itp. 
 
 
 
 
 
 



LEKTORAT J. 
ANGIELSKI 

 

FAB/I/4/B2 

Praca pisemna, 
praca z 

podręcznikiem 
„English File Upper-

Intermediate”, 
odpowiedź 
ustna,test 

Facebook, mail, skype, telefon, zajęcia Live Chat 

LEKTORAT J. 
ANGIELSKI  

MCP/I/2/B2 

Praca pisemna, praca 
z podręcznikiem 

„English File Upper-
Intermediate”, 

odpowiedź ustna,test 

Facebook, mail, skype, telefon, zajęcia Live Chat 

LEKTORAT J. 
ANGIELSKI 

MCP/I/3/B2 

MCP/I/3/B2 

Praca pisemna, praca 
z podręcznikiem 

„English File Upper-
Intermediate”, 

odpowiedź ustna,test 

Facebook, mail, skype, telefon, zajęcia Live Chat 

LEKTORAT J. 
ANGIERSKI  
DR 

II DR TEO B2 

Praca pisemna, praca 
z podręcznikiem 

„English File Upper-
Intermediate”, „Gold” 
testy b2 i odpowiedź 

ustna 

Mail, telefon, zajęcia Live Chat 

LEKTORAT J. 
ANGIERSKI  

DR 

 

II DR POLIT 
B2 

Praca pisemna, 
praca z 

podręcznikiem 
„English File Upper-

Intermediate”, 
„Gold” testy b2 i 

odpowiedź ustna 

Mail, telefon, zajęcia Live Chat 

 

 

 

 

 



 

STUDIA NIESTACJONARNE 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób 
weryfikacji 

realizacji efektów 
kształcenia 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

STUDIA 
ZAOCZNE IR. 
ADMINISTRACJ
A B2+ 

ADMINISTR

ACJA I R 

B2+ 

Materiały 
przygotowane 
na podstwaie 

wytycznych B2+ 

Prace 
pisemne,test 

Mail, telefon, zajęcia Live Chat 

STUDIA 
ZAOCZNE IR. 

PEDAGOGIKA 
B2+ 

PEDAGOGIK
A  I R.B2+ 

Materiały 
przygotowane na 

podstawie 
wytycznych B2+ 

 
Prace 

pisemne,test  

Mail, telefon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: mgr Anna Mróz  

STUDIA STACJONARNE 

Nazwa przedmiotu/ 
kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób weryfikacji 
realizacji efektów 

kształcenia13 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Lektorat języka 
angielskiego B2 

PPS/I/3/B2, 
PPS/I/4/B2 

MCP/II/2/B2 

Praca z tekstem, 
ćwiczenia gramat. i 
leksykalne, ćw. na 

słuchanie 

e-mail (korekta prac przez prowadzącą), grupa na Facebooku (materiały i wyjaśnienia) – 21-
29.03.2020, zajęcia on-line na Skype Teams – 30.03-14.04.2020 

Medical English B2 Gr. 1., 2., 3., 4.  

Prace pisemne 
(eseje i dialogi), 

ćwiczenia 
leksykalne z 
domieszką 

gramatycznych, 
ćw. na słuchanie 

e-mail (korekta prac przez prowadzącą), grupa na Facebooku (materiały i wyjaśnienia) – 21-
29.03.2020, zajęcia on-line na Skype Teams – 30.03-14.04.2020 

 

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 

Nazwa przedmiotu/ 
kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób weryfikacji 
realizacji efektów 

kształcenia 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Business English B2 

 

Z II 
EKILOG/I/B2 

 

Praca z tekstem, 
ćwiczenia gramat. i 
leksykalne, ćw. na 

słuchanie 

e-mail (korekta prac przez prowadzącą), grupa na Facebooku (materiały i wyjaśnienia) – 21.03-
14.04.2020 

 

                                                           
13 

 Np. może być test lub kolokwium po zakończeniu kwarantanny, ale też sprawdzenie wykonania zadania przez studentów, itp. 
 
 
 
 
 
 



 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: mgr Małgorzata Nicieja 

STUDIA STACJONARNE 

Nazwa przedmiotu/ 
kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób weryfikacji 
realizacji efektów 

kształcenia14 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Lektorat języka 
angielskiego B2+ 

MGR 1NS B2+ 
(Wydział Nauk 
Społecznych) 

Sprawdzenie 
wykonania zadań 

Wysyłanie zadań i projektów drogą mailową (dwa razy w tygodniu) 

Lektorat języka 
angielskiego B2 

PPS/I/10/B2 
Sprawdzenie 
wykonania zadań 

Wysyłanie zadań i projektów drogą mailową (raz raz w tygodniu) 

Język angielski dla 
psychologów 
poziom C1 

II Ps.A/IV/C1 
Sprawdzenie 
wykonania zadań 

Zlecanie zadań i projektów poprzez udostępnianie studentom katalogu w usłudze Google Drive oraz 
dysk.uni.opole.pl; komunikacja drogą mailową; wykonywanie zadań online w ramach platformy 
Macmillan (nie wszyscy studenci mają dostęp do usługi, ponieważ część z nich zostawiła podręczniki w 
akademiku); korzystanie z aplikacji Discord w celu prowadzenia zajęć on-line oraz live streamingu (dwa 
razy w tygodniu) 

Język angielski dla 
psychologów 
poziom C1 

II Ps.B/IV/C1 
Sprawdzenie 
wykonania zadań 

Zlecanie zadań i projektów poprzez udostępnianie studentom katalogu w usłudze Google Drive oraz 
dysk.uni.opole.pl; komunikacja drogą mailową; korzystanie z aplikacji Discord w celu prowadzenia zajęć 
on-line oraz live streamingu (dwa razy w tygodniu) 

Język angielski dla 
psychologów 
poziom C1 

I Ps.F/I/C1 
Sprawdzenie 
wykonania zadań 

Zlecanie zadań i projektów poprzez udostępnianie studentom katalogu w usłudze Google Drive oraz 
dysk.uni.opole.pl; komunikacja drogą mailową; wykonywanie zadań online w ramach platformy Oxford 
(nie wszyscy studenci mają dostęp do usługi, ponieważ część z nich zostawiła podręczniki w 
akademiku); korzystanie z aplikacji Discord w celu prowadzenia zajęć on-line oraz live streamingu (dwa 
razy w tygodniu) 

Konwersacje 
III PPWJO1, 
III PPWJO2 
III PPWJO3 

Sprawdzenie 
wykonania zadań 

Nagrania wideo przesłane drogą elektroniczną (udostępnianie nagrań audiowizualnych przy pomocy 
platform Youtube, Vimeo lub współdzielenie plików przy pomocy usługi Google Drive w sposób 
dogodny dla studentów) – raz w tygodniu 
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 Np. może być test lub kolokwium po zakończeniu kwarantanny, ale też sprawdzenie wykonania zadania przez studentów, itp. 
 
 
 
 
 
 



 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 

Nazwa przedmiotu/ 
kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób weryfikacji 
realizacji efektów 

kształcenia 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Język angielski dla 
psychologów 
poziom B1+ 

Z2Ps.2/IV/B1p 
Sprawdzenie 
wykonania zadań 

Wysyłanie zadań i projektów drogą mailową (w zaplanowanych terminach) 

Język angielski dla 
psychologów 
poziom B2 

Z1Ps.1/II/B2 
Sprawdzenie 
wykonania zadań 

Wysyłanie zadań i projektów drogą mailową (w zaplanowanych terminach) 

Język angielski Z II PR-SOC/I/B2 
Sprawdzenie 
wykonania zadań 

Wysyłanie zadań i projektów drogą mailową (w zaplanowanych terminach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: mgr Katarzyna Piętos…………………………………. 

STUDIA STACJONARNE 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób weryfikacji 
realizacji efektów 

kształcenia15 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Lektorat języka 
angielskiego 

FAB/I/1/B2 
FAB/I/2/B2 

PPSs/III/1/B2 
PPPs/I/1/B1plus 

 

Praca z tekstem, 
ćwiczenia na 
słownictwo, 

ćwiczenia 
gramatyczne, praca 

pisemna 

e-mail ( indywidualna korekta prac, metoda self-check), telefon 
21.03.2020-14.04.2020 

Język angielski 
Obsługa 

Businessu II, gr.1 

Praca z tekstem, 
ćwiczenia na 

słownictwo, praca 
pisemna 

e-mail ( indywidualna korekta prac, metoda self-check ), telefon 
21.03.2020-14.04.2020 

Medical English 

Kierunek 
Lekarski I, 

gr.XI,XII 
Kierunek 

Lekarski II,gr.IX 

Praca z tekstem, 
ćwiczenia na 

słownictwo,praca 
pisemna 

e-mail (indywidualna korekta prac, metoda self-check ), telefon 
21.03.2020-14.04.2020 

Lektorat języka 
angielskiego – 
studia magisterskie 

mgr PKS B2+ 

Praca z tekstem, 
ćwiczenia na 

słownictwo,praca 
pisemna 

e-mail ( indywidualna korekta prac,metoda self-check ),telefon 
21.03.2020-14.04.2020 
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 Np. może być test lub kolokwium po zakończeniu kwarantanny, ale też sprawdzenie wykonania zadania przez studentów, itp. 
 
 
 
 
 
 



 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 

 

Nazwa przedmiotu/ 
kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób weryfikacji 
realizacji efektów 

kształcenia 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: …Tamara Pochopin………………………………. 

STUDIA NIESTACJONARNE 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób 
weryfikacji 

realizacji efektów 
kształcenia 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Język angielski 
Psychologia 
 I rok (gr. 1) 

 i II rok (gr.3) 

Pytania 
sprawdzające 
poprawność 

zastosowanego 
materiału; ocena z 

przebiegu zajęć; 
ocena z poziomu 

zrozumienia 
czytanego 

samodzielnie 
tekstu; 

Analiza tekstu w języku angielskim, praca leksykalna, budowanie odpowiedzi z 
wykorzystaniem żądanego materiału językowego na podstawie materiału z podręcznika – 

Google docs, WWW.zoom.com, facebook live 

  

Pytania 
sprawdzające 
zrozumienie 

wysłuchanego 
materiału; ocena z 
przebiegu ćwiczeń 
i z przygotowania 

do ćwiczeń 

Ćwiczenia na rozumienie tekstów słuchanych, dyskusja, praca leksykalna – Google docs, 
facebook live 

  

Analiza 
materiałów 

pisemnych online 
opracowanych 

przez studentów 
w google docs; 

ocena z przebiegu 
ćwiczeń oraz z 

przygotowania do 
ćwiczeń 

Ćwiczenia pisania związane z bieżącym materiałem (odpowiadanie na pytania do tekstu, 
uzupełnianie luk, definiowanie pojęć, dyskusja na czacie) 

  
Zaliczenie 

pisemne na 
podstawie 

Praca podsumowująca – w grupach, indywidualna w Google docs 

http://www.zoom.com/


materiału 
opracowanego 

przez studenta w 
Google docs 

  

Weryfikacja 
formy i treści 

prezentacji oraz 
poprawności 
językowej wg 

standardów CEFR 

Ustna prezentacja na wybrany temat z dziedziny psychologii wg przerabianego materiału 
z książki „English for Psychologists” Google slides, zoom.com 

 

 

 

  



 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: Ewa Rucka-Rink, 23.03.2020 – 14.04.2020 

STUDIA STACJONARNE 

Nazwa przedmiotu/ 
kursu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol grupy lub 
kierunek, rok 
studiów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób weryfikacji realizacji efektów kształcenia
16

: 

 

Studenci otrzymują drogą mailową (1 – 2 razy w tygodniu): 

 skany tekstów do tłumaczenia oraz ćwiczeń leksykalnych, ewentualnie tematy 

wypracowań (na podstawie tych tekstów) z terminem, do którego trzeba je 

odsyłać, 

 listy słówek i zwrotów do nauczenia się  na sprawdzian/konkurs leksykalny 

przeprowadzony po kwarantannie, 

 autorskie skrypty z teorią gramatyczną (do nauczenia się na sprawdzian po 

kwarantannie) i odpowiednie zestawy ćwiczeń do odesłania w podanym terminie. 

 

Lektorat języka niemieckiego na 
poziomie B2 
 
 
 
 
 

ETP/II/B2 
 
 
 
 
 
 

1. Telefonieren am Arbeitsplatz, cz. A, B i C – ćwiczenia do słownictwa, 

2. Wypracowanie „Vorteile und Nachteile der Arbeit im Ausland” (Zalety i wady pracy 
za granicą) 

3. Computer und Internet – ćwiczenia do słownictwa 

4. Wypracowanie „Vorteile und Nachteile des Internets”  

5. Skrypt z teorią do wszystkich niemieckich spójników (sprawdzian po 
kwarantannie) 

Lektorat języka niemieckiego  na 
poziomie B2 
 

MW/I/B2 
 
 

1. Lista wybranych idiomów i przysłów (sprawdzian po kwarantannie) 

2. Computer und Internet – ćwiczenia do słownictwa 
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 Np. może być test lub kolokwium po zakończeniu kwarantanny, ale też sprawdzenie wykonania zadania przez studentów, itp. 
 
   
 
   
 
 



 
 
 

 
 
 

3. Wypracowanie „Vorteile und Nachteile des Internets” (Plusy i minusy internetu) 

4. Lista wybranych czasowników nieregularnych w formach czasów przeszłych 
(Imperfekt i Perfekt) – do nauczenia się na sprawdzian po kwarantannie oraz 

ćwiczenia do w/w czasów przeszłych – do odesłania 

Język Niemiecki w Obsłudze Ruchu 
Turystycznego 
 
 
 
 

III Język Biznesu 
 
 
 
 
 

1. Reiseplanung (Przygotowania do podróży) – tekst do tłumaczenia i ćwiczenia do 
słownictwa 

2. Wypracowanie „Meine beste Reise” (Moja najlepsza podróż) 

3. Telefonieren am Arbeitsplatz, cz. A, B i C – ćwiczenia do słownictwa 

4. Wypracowanie „Mein Traumberuf” 

5. Lista wybranych par czasownikowo-przyimkowych (sprawdzian po kwarantannie) 

Przedmiot w języku niemieckim : 
Neueste Geschichte und 
gesellschaftliche Probleme 
Deutschlands 
 
 
 
 
 

II mgr Filologia 
Angielska i 
Polska, MLA, 
Język Biznesu i 
Język Obcy w 
Dyplomacji 
(grupa łączona) 
 
 

1. Neueste Geschichte Deutschlands – opracowanie kalendarium najważniejszych dat 
w najnowszej historii Niemiec (1933 – 1990) na podstawie informacji na stronie 
internetowej www.neuestegeschichtedeutschlands.einfacherklart – do odesłania, 
test po kwarantannie – dla całej grupy 

2. Dla studentów na niższym poziomie: Landeskunde: deutschsprachige Länder 
(Kraje niemieckojęzyczne – podstawy krajoznawstwa) – tekst informacyjny i 
ćwiczenia.  

3. Dla studentów bardziej zaawansowanych: Tekst info  -o Wiedniu i -o tradycjach w 
Niemczech) 

 

Przedmiot w języku niemieckim: 
„Welt der Arbeit” 
 
 
 
 

III Ekonomia, 
Logistyka i 
Gospodarka 
Przestrzenna 
(grupa łączona) 
 

1. Gesundheit (Zdrowie) – ćwiczenia do słownictwa 

2. Wypracowanie „Gesund leben” (Zdrowy tryb życia) 

3. Lista słówek: Beim Arzt, Körperteile und innere Organe, Krankheiten und 
Arzneimittel (u lekarza, części ciała i organy wewnętrzne, choroby i lekarstwa) – 
sprawdzian po kwarantannie 

http://www.neuestegeschichtedeutschlands.einfacherklart/


Lektorat języka niemieckiego na 
poziomie B2+ 
 
 
 
 
 
 
 

I rok (mgr) 
Wydziały:  
Prawa i Admin., 
Nauk Polit. i 
Kom. Społecznej,  
Mat.-Fiz., Chemii 
i Sztuki 
(2 gr. łączone) 
 

1. Wypracowanie „Vorteile und Nachteile des Internets” 

2. Lista wybranych idiomów i przysłów – sprawdzian po kwarantannie 

3. Schulsystem und Studium in Deutschland – teksty do tłumaczenia i ćwiczenia do 
merytoryki i słownictwa 

4. Lista słówek i zwrotów do „Schulsystem und Studium in Deutschland” - sprawdzian 
po kwarantannie 

Lektorat języka niemieckiego na 
poziomie A2 
 
 
 
 

II Język Biznesu  
II Język Obcy w 
Sektorze Usług  
II Jęz. Polski od 
podstaw z Jęz. 
Niemieckim  
 

1. Zasady wymowy (skrypt) – sprawdzenie w formie dyktanda po kwarantannie 

2. Lista słówek i zwrotów do „Einkaufen” - sprawdzian po kwarantannie 

3. „Wie kommt man zu...” (opis drogi) – ćwiczenia do słownictwa  

4. Lista słówek i zwrotów do „Wie kommt man zu...) - sprawdzian po kwarantanne 

5. Verb Präsens (koniugacja wszystkich typów czasowników w czasie teraźniejszym) 

 – skrypt z teorią;  ćwiczenia po 144.04.20, sprawdzian - po kwarantannie 

Kurs w języku nowożytnym – język 
niemiecki  
III Język Obcy w Sektorze Usług 
 
 
 

III Język Obcy w 
Sektorze Usług 
 
 
 
 

1. Wypracowanie „Gesund leben – was soll man (nicht) machen? (co znaczy zdrowo 
żyć?) 

2. Freizeitaktivitäten (zajęcia w czasie wolnym) –  ćwiczenia do słownictwa 

3. Einkaufen (Zakupy) – ćwiczenia do słownictwa 

4. Lista słówek do „Einkaufen” - sprawdzian po kwarantannie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 

 

Nazwa przedmiotu/ 
kursu 
 
 
 

Symbol grupy lub 
kierunek, rok 
studiów 
 
 

Sposób weryfikacji realizacji efektów kształcenia 
  
- jak w przypadków studiów stacjonarnych 

Lektorat języka niemieckiego , B2+  
 
 
 
 
 
 

I (mgr): 
 
Fil. Angielska 
 
Administracja 
 
 

1. Lista wybranych idiomów i przysłów – sprawdzian po kwarantannie 

2. Handel und Dienstleistungen  (handel i usługi)– ćwiczenia do słownictwa 

3. Lista słówek i zwrotów do Handel und Dienstleistungen – sprawdzian po 
kwarantannie 

4. Pary czasownikowo-przyimkowe – lista popularnych rekcji i ćwiczenia 
gramatyczne  

 

Lektorat języka Niemieckiego 
II Ekonomia + Logistyka, B2 
 
 
 
 
 
 

II (lic.) 
Ekonomia i 
Logistyka 
 
 
 
 
 

1. Arbeit in Deutschland. Arbeitslosigkeit ( praca i bezrobocie w Niemczech) – tekst i 
dialog do tłumaczenia 

2. Handel und Dienstleistungen  (handel i usługi)– ćwiczenia do słownictwa 

3. Lista słówek i zwrotów do Handel und Dienstleistungen – sprawdzian po 
kwarantannie 

4. Pary czasownikowo-przyimkowe – lista popularnych rekcji i ćwiczenia 
gramatyczne  

 
   
   
   
   
 

 



 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: mgr Jerzy Szczerba…………………………………. 

STUDIA STACJONARNE 

 

Nazwa przedmiotu/ 
kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób weryfikacji 
realizacji efektów 

kształcenia17 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Lektorat języka 
angielskiego 

PPS/I/6/B2 
PPS/I/7/B2 

 

Praca z tekstem, 
ćwiczenia na 
słownictwo, 

ćwiczenia 
gramatyczne, praca 

pisemna 

e-mail, dysk.uni.opole.pl ( indywidualna korekta prac, metoda self-check), Facebook, telefon 
21.03.2020-14.04.2020 

Język angielski 
Internet English 

MCP/I/2/B2,IE 
MCP/I/3/B2,IE 

Praca z tekstem, 
ćwiczenia na 

słownictwo na 
stronach 

internetowych 

e-mail, dysk.uni.opole.pl ( indywidualna korekta prac, metoda self-check ), telefon 
21.03.2020-14.04.2020 

Medical English 

I rok kierunek 
lekarski-grupy 
nr 10 i 13 

 

Praca z tekstem, 
ćwiczenia na 

słownictwo na 
stronach 

internetowych 

e-mail, dysk.uni.opole.pl (indywidualna korekta prac, metoda self-check ), telefon 
21.03.2020-14.04.2020 
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 Np. może być test lub kolokwium po zakończeniu kwarantanny, ale też sprawdzenie wykonania zadania przez studentów, itp. 
 
 
 
 
 
 



 

STUDIA MAGISTERSKIE 

 

Lektorat języka 
angielskiego – 
studia magisterskie 

MGR B2+ NS 

MGR B2+ MC 

Praca z tekstem, 
ćwiczenia na 
słownictwo,praca 
pisemna 

e-mail, dysk.uni.opole.pl ( indywidualna korekta prac,metoda self-check ),telefon 

21.03.2020-14.04.2020 

    

    

    

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 

 

Nazwa przedmiotu/ 
kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób weryfikacji 
realizacji efektów 

kształcenia 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Język angielski 
Internet English 

Z II INF/I/B2 
Praca z tekstem, 

ćwiczenia na 
słownictwo, praca  

e-mail ( indywidualna korekta prac, metoda self-check ), telefon 
21.03.2020-14.04.2020 

 
    
    
    
    
    

 

 

 

 



 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: …mgr Elżbieta Tracz………………………………. 

STUDIA STACJONARNE 

 

Nazwa przedmiotu/ 
kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób weryfikacji 
realizacji efektów 

kształcenia18 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Lektorat z jęz. 
angielskiego 

PPWJA, rok II, 
Gr. 1  tok 
2015/16 
pedagogika 
specjalności 
 nauczycielskie 
PPS/I/11/B2 

Kolokwium po 
kwarantannie, ocena 

prac pisemnych i 
wykonanych ćwiczeń 

w trakcie 
kwarantanny, zajęcia 
w mówieniu on-line 
– ocena wypowiedzi. 

Poczta USOSweb – przesyłanie skanów tekstów wraz z zadaniami, zadania pisemne przesyłane mi 
pocztą elektr., kontakt ze studentami dwa razy w tygodniu w dniach zajęć, kontakt z „liderem” grupy na 

Facebooku. Konwersacja przez Skype’a. Użycie Microsoft Teams do pracy z grupą. 

Lektorat z jęz. 
angielskiego 

PPWJA, rok II, 
Gr. 1 tok 
2015/16  
pedagogika 
specjalności 
 nauczycielskie 
PPS/I/13/B2 

Kolokwium po 
kwarantannie, ocena 

prac pisemnych i 
wykonanych ćwiczeń 

w trakcie 
kwarantanny, ocena 
wypowiedzi ustnych 

podczas zajęć on-
line. 

Poczta USOSweb – przesyłanie skanów tekstów wraz z zadaniami, zadania pisemne przesyłane mi 
pocztą elektr., kontakt ze studentami dwa razy w tygodniu w dniach zajęć, kontakt z  

„liderem”grupy na Facebooku. Konwersacja przez Skype’a lub Microsoft Teams. 

Język angielski dla 
psychologów 

II PsF/IV/B2 

Kolokwium po 
kwarantannie, ocena 

prac pisemnych i 
wykonanych ćwiczeń 

w trakcie 

Poczta USOSweb – przesyłanie skanów tekstów wraz z zadaniami, zadania pisemne przesyłane mi 
pocztą elektr., kontakt ze studentami dwa razy w tygodniu w dniach zajęć, kontakt z  

„liderem”grupy na Facebooku. Konwersacja przez Skype’a lub Microsoft Teams. 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 



kwarantanny, ocena 
wypowiedzi ustnych 
podczas spotkania 

online 

Język angielski dla 
psychologów 

I PsA/II/B1 

Kolokwium po 
kwarantannie, ocena 

prac pisemnych i 
wykonanych ćwiczeń 

w trakcie 
kwarantanny, ocena 
wypowiedzi ustnych 
podczas spotkania 

online 

Poczta USOSweb – przesyłanie skanów tekstów wraz z zadaniami, zadania pisemne przesyłane mi 
pocztą elektr., kontakt ze studentami dwa razy w tygodniu w dniach zajęć, kontakt z  

„liderem”grupy na Facebooku. Konwersacja przez Skype’a lub Microsoft Teams. 

Język angielski dla 
psychologów 

I PsB/II/B2 

Kolokwium po 
kwarantannie, ocena 

prac pisemnych i 
wykonanych ćwiczeń 

w trakcie 
kwarantanny, ocena 
wypowiedzi ustnych 
podczas spotkania 

online 

Poczta USOSweb – przesyłanie skanów tekstów wraz z zadaniami, zadania pisemne przesyłane mi 
pocztą elektr., kontakt ze studentami dwa razy w tygodniu w dniach zajęć, kontakt z  

„liderem”grupy na Facebooku. Konwersacja przez Skype’a  lub Microsoft Teams. 

Język angielski dla  
 
 
psychologów 

I PsC/II/B2 

Kolokwium po 
kwarantannie, ocena 

prac pisemnych i 
wykonanych ćwiczeń 

w trakcie 
kwarantann,y ocena 
wypowiedzi ustnych 
podczas spotkania 

online 

Poczta USOSweb – przesyłanie skanów tekstów wraz z zadaniami, zadania pisemne przesyłane mi 
pocztą elektr., kontakt ze studentami dwa razy w tygodniu w dniach zajęć, kontakt z  

„liderem”grupy na Facebooku. Konwersacja przez Skype’a  lub Microsoft Teams. 
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studiów 

Sposób weryfikacji 
realizacji efektów 

kształcenia 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

  



 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: Bożena Zbroińska 

STUDIA STACJONARNE 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób weryfikacji realizacji 
efektów kształcenia19 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Lektorat języka 
niemieckiego B2+ 

MGR E B2+ 

Odsyłanie części ćwiczeń oraz 
wypowiedzi pisemnych. Pisemna praca 
grupowa. Kolokwium z podanych treści 
oraz sprawdzenie wykonania 
pozostałych zadań przez studentów po 
zakończeniu kwarantanny. 

Przesłanie przy pomocy systemu USOSmail i wirtualnego dysku skanów/pdf 
wybranych zagadnień z podręcznika, wysłanie linków do oryginalnych treści 
językowych z wybranych stron niemieckojęzycznych, przesłanie zadań do 
wykonania związanych z wysłaną literaturą. Terminy przesyłania materiałów 
studentom będą się pokrywały z terminem wyznaczonych zajęć na planie, czyli 
jeden raz w tygodniu w każdą środę.  

Lektorat języka 
niemieckiego B2 

MW/II/B2 

Odsyłanie części ćwiczeń oraz 
wypowiedzi pisemnych. Pisemna praca 
grupowa. Kolokwium z podanych treści 
oraz sprawdzenie wykonania 
pozostałych zadań przez studentów po 
zakończeniu kwarantanny. 

Zadawanie partii materiałów, wysyłanie przy pomocy systemu USOSmail i 
wirtualnego dysku linków do oryginalnych treści językowych z wybranych 
stron niemieckojęzycznych, przesłanie zadań do wykonania związanych z 
wysłaną literaturą. Terminy przesyłania materiałów studentom: jeden raz w 
tygodniu w poniedziałki na podwójne zajęcia. 

Lektorat języka 
niemieckiego A2 

FA/I/A2a 
FA/I/A2b 

Odsyłanie części ćwiczeń oraz 
wypowiedzi pisemnych. Kolokwium z 
podanych treści oraz sprawdzenie 
wykonania pozostałych zadań przez 
studentów po zakończeniu 
kwarantanny. 

Zadawanie partii materiałów z podręcznika, wysyłanie przy pomocy systemu 
USOSmail i wirtualnego dysku skanów ćwiczeń i tekstów. Terminy przesyłania 
materiałów studentom: jeden raz w tygodniu we wtorki na zajęcia wtorkowe i 
czwartkowe. 

Kurs w języku 
obcym 

III rok, Wydz. 
Filologiczny, 
Grupa nr 3 

Odsyłanie części ćwiczeń oraz 
wypowiedzi pisemnych. Pisemna praca 
grupowa. Kolokwium z podanych treści 
oraz sprawdzenie wykonania 
pozostałych zadań przez studentów po 
zakończeniu kwarantanny. 

Przesyłanie przy pomocy systemu USOSmail i wirtualnego dysku skanów/pdf 
wybranych zagadnień, wysłanie linków do oryginalnych treści językowych z 
wybranych stron niemieckojęzycznych, przesłanie zadań do wykonania 
związanych z wysłaną literaturą. Terminy przesyłania materiałów studentom 
będą się pokrywały z terminem wyznaczonych zajęć na planie, czyli jeden raz 
w tygodniu w każdą środę. 

 

                                                           
 
 
 



 

STUDIA NIESTACJONARNE 

 

Nazwa 
przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 
lub 

kierunek, rok 
studiów 

Sposób weryfikacji realizacji 
efektów kształcenia 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Lektorat języka 
niemieckiego B2 

II rok 
Gospodarka 

Leśna 

Odsyłanie części ćwiczeń oraz 
wypowiedzi pisemnych. Pisemna praca 
grupowa. Kolokwium z podanych treści 
oraz sprawdzenie wykonania 
pozostałych zadań przez studentów po 
zakończeniu kwarantanny. 

Przesłanie przy pomocy systemu USOSmail i wirtualnego dysku testów w pdf 
oraz skanów wybranych zagadnień, wysłanie linków do oryginalnych treści 
językowych z wybranych stron niemieckojęzycznych, przesłanie zadań do 
wykonania związanych z wysłaną literaturą. Terminy przesyłania kolejnych 
materiałów studentom będą się pokrywały z harmonogramem planowych 
zajęć w niedziele. 

Lektorat języka 
niemieckiego B2+ 

II st. 
Pedagogika i 

praca socjalna 
 

Pierwsze planowe zajęcia: 18.04.2020 
mają się odbyć już po okresie kwarantanny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


