
Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: mgr Anna Mróz  

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 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 

zajęcia on-line na Microsoft Teams – 25.05. – 21.06.2020 

Medical English 
B2 

Gr. 1., 2., 3., 4.  

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

na słuchanie 

zajęcia on-line na Microsoft Teams, e-mail (zapytania o trudne do przetłumaczenia zdania 
z artykułu naukowego) – 

25.05. – 21.06.2020 

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 

                                                           

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

 

 

 

 

 

 



 

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 

Skype (konsultacje indywidualne – omówienie błędów w ćwiczeniach i sposobu pracy nad 
słabszymi stronami), e-mail 

25.05. – 21.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: Joanna Bischof KWARANTANNA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE  

25.05.2020 -21.06.2020 

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 ustna i pisemna – prezentacje online oraz zaliczanie poszczególnych, wspólnie  

przerobionych partii materiału przez platformę Microsoft Teams  

 

Lektorat języka angielskiego B2 - 

Ćwiczenia 

EPT/II/1/B2 

EPT/II/2/B2 

Forma pisemna – rozwiązania zadań przesyłane drogą mailową  

(forma zadania domowego). 

Forma ustna i pisemna– prezentacje oraz zaliczanie poszczególnych, wspólnie  

przerobionych partii materiału (gramatyka i słownictwo)  

przez platformę Microsoft Teams  

Lektorat języka angielskiego B1+ - 

Ćwiczenia  
FABd/I/1/B1+ 

Forma pisemna – rozwiązania zadań przesyłane drogą mailową. 



(forma zadania domowego) 

Forma ustna i pisemna– prezentacje oraz zaliczanie poszczególnych, wspólnie  

przerobionych partii materiału przez platformę Microsoft Teams. 

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 ustna – zaliczanie poszczególnych, wspólnie  

przerobionych partii materiału przez platformę Microsoft Teams.  

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 zadania domowego). 

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 części zadań przesyłane drogą mailową. 

(forma zadania domowego). 

Forma ustna – zaliczanie poszczególnych, wspólnie przerobionych 

partii materiału przez platformę Microsoft Teams  

 

Język angielski dla psychologów 

poziom A2 – Lektorat  

Z2 Ps.1/IV/A2 

 

Forma ustna – zaliczanie poszczególnych, wspólnie przerobionych partii materiału 

przez platformę Microsoft Teams. 

Forma pisemna – rozwiązania zadań oraz krótkie wypowiedzi przesyłane drogą mailową. 

(forma zadania domowego).  

Forma pisemna - jako egzamin w sesji letniej. 

 

 



Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: mgr Jakub Ciuk 

STUDIA STACJONARNE 

                                                           

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

 

 

 

 

 

 

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 

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

sprawdzanie 
wykonania zadań 
przez studentów, 
test zaliczeniowy 

na platformie 
moodle 

zamieszczenie testu zaliczeniowego na platformie moodle,  praca z podręcznikiem English 
File Upper-intermediate 3rd edition, zajęcia prowadzone on-line przez Microsoft Teams w 

następujących dniach: 
Poniedziałki 12:00-13:30, Środy 9:00 -10:30 

jw. EPT/II/4/B2 

jw. Zamieszczenie testu zaliczeniowego na platformie moodle,  praca z podręcznikiem English 
File Upper-intermediate 3rd edition, zajęcia prowadzone on-line przez Microsoft Teams w 

następujących dniach: 
Poniedziałki 13:30-15:00, Środy 10:30- 12:00 

jw. FAB/II/3/B2 jw. Zamieszczenie testu zaliczeniowego na platformie moodle ,praca z podręcznikiem English 



 

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, 

testy zaliczeniowy 
na platformie 

moodle 

Rozesłanie materiałów do zajęć za pomocą Microsoft Teams, zamieszczenie testu 
zaliczeniowego na platformie moodle,  zajęcia prowadzone przez Microsoft Teams w 

dniach: 
30.05.2020 
07.06.2020 
14.06.2020 
21.06.2020 

    
 

 

File Upper-intermediate 3rd edition, zajęcia prowadzone on-line przez Microsoft Teams w 
następujących dniach : 

Wtorki 9:00-10:30 , Czwartki 14:30-16:00 

jw. FAB/I/5/B2 

jw. Zamieszczenie testu zaliczeniowego na platformie moodle,  praca z podręcznikiem English 
File Upper-intermediate 3rd edition, zajęcia prowadzone on-line przez Microsoft Teams 

lub w  następujących dniach : 
Wtorki 10:30 – 12:00 ,  
Czwartki 16:00-17:30 

jw. PPS/I/5/B2 

jw. Zamieszczenie testu zaliczeniowego na platformie moodle,  praca z podręcznikiem English 
File Upper-intermediate 3rd edition, zajęcia prowadzone on-line przez Microsoft Teams w 

następujących dniach: 
Poniedziałki 10:30 – 12:00 , Środy 13:30 – 15:00  

jw. PPS/II/3/B2 

jw.   Zamieszczenie testu zaliczeniowego na platformie moodle,  Praca z podręcznikiem 
English File Upper-intermediate 3rd edition, zajęcia prowadzone on-line przez Microsoft 

Teams  w następujących dniach: 
Poniedziałki 9:00 – 10:30 , Środy 12:00 – 13:30 

    



Harmonogram zajęć podczas kwarantanny 25.05-21.06.2020 

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

STUDIA STACJONARNE   

 

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. niem. FA/I/B2 

kontrola poprawności 
wykonanych prac przy 
użyciu narzędzi łączności 
internetowej i pracy 
zdalnej; 
zaliczenie wypowiedzi 
ustnej i materiału 
gramatyczno-
leksykalnego na zajęciach 
online 

 
zajęcia online, kontakt indywidualny i wymiana informacji z wykorzystaniem 
następujących narzędzi: poczta elektroniczna, USOSmail, MS Teams; 
kontakt podczas konsultacji poprzez MS Teams, e-mail lub telefoniczny ; 
 
podanie wskazówek i wyjaśnień do ćwiczeń wykonywanych w domu, udostępnienie 
materiałów audio i video;  
 
termin realizacji: 25.05-21.06.2020 

Lektorat j. niem. NS/I/B2 

kontrola poprawności 
wykonanych prac przy 
użyciu narzędzi łączności 
internetowej  
i pracy zdalnej; 
zaliczenie wypowiedzi 
ustnej i  materiału 
gramatyczno-
leksykalnego na zajęciach 
online 

 
zajęcia online, kontakt indywidualny i wymiana informacji z wykorzystaniem 
następujących narzędzi: poczta elektroniczna, USOSmail, MS Team 
kontakt podczas konsultacji poprzez MS Teams, e-mail lub telefoniczny; 
 
podanie wskazówek i wyjaśnień do ćwiczeń wykonywanych w domu,  udostępnienie 
materiałów audio i video;    
   
termin realizacji: 25.05-21.06.2020 

 
Lektorat j. niem. 

 
MW/I/B1 

kontrola poprawności 
wykonanych prac przy 
użyciu narzędzi łączności 
internetowej  
i pracy zdalnej; 

 
zajęcia online, kontakt indywidualny i wymiana informacji z wykorzystaniem 
następujących narzędzi: poczta elektroniczna, USOSmail, MS Teams; 
kontakt podczas konsultacji poprzez MS Teams ,e-mail lub telefoniczny; 

                                                           

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



zaliczenie wypowiedzi 
ustnej i  materiału 
gramatyczno-
leksykalnego na zajęciach 
online 

 
podanie wskazówek i wyjaśnień do ćwiczeń wykonywanych w domu,  udostępnienie 
materiałów audio;    
 
termin realizacji:  25.05-21.06.2020 
 

Lektorat j. niem. ETP/II/B2a 

kontrola poprawności 
wykonanych prac przy 
użyciu narzędzi łączności 
internetowej  
i pracy zdalnej; 
zaliczenie materiału 
gramatyczno-
leksykalnego na zajęciach 
online 

 
zajęcia online, kontakt indywidualny i wymiana informacji z wykorzystaniem 
następujących narzędzi: poczta elektroniczna, USOSmail, MS Teams; 
kontakt podczas konsultacji poprzez MS Teams, e-mali lub telefonicznyzny; 
 
podanie wskazówek i wyjaśnień do ćwiczeń wykonywanych w domu, udostępnienie 
materiałów audio i video;     
 
 termin realizacji: 25.05-21.06.2020 

Lektorat j. niem. MGR F B2+ 

kontrola poprawności 
wykonanych prac przy 
użyciu narzędzi łączności 
internetowej  
i pracy zdalnej; 
sprawdzenie stopnia 
zrozumienia 
opracowywanych tekstów 
podczas zajęć online, 
egzamin online 

zajęcia online, kontakt indywidualny i wymiana informacji z wykorzystaniem 
następujących narzędzi: poczta elektroniczna, USOSmail, Ms Teams; 
kontakt podczas konsultacji poprzez MS Teams, e-mail lub telefoniczny; 
 
udostępnienie materiałów w formie plików pdf, podanie wskazówek i wyjaśnień 
niezbędnych do pracy z tymi materiałami;   
 
 termin realizacji: 25.05-21.06.2020 

Lektorat j. niem. MGR NS B2+ 

kontrola poprawności 
wykonanych prac przy 
użyciu narzędzi łączności 
internetowej  
i pracy zdalnej; 
sprawdzenie stopnia 
zrozumienia 
opracowywanych tekstów 
podczas zajęć online,  
egzamin online 

zajęcia online, kontakt indywidualny i wymiana informacji z wykorzystaniem 
następujących narzędzi: poczta elektroniczna, USOSmail,  MS Teams; 
kontakt podczas konsultacji poprzez MS Teams, e-mail lub telefoniczny; 
 
udostępnienie materiałów w formie plików pdf, podanie wskazówek i wyjaśnień 
niezbędnych do pracy z tymi materiałami;        
 
 termin realizacji: 25.05-21.06.2020 

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 

 
zajęcia online, kontakt indywidualny i wymiana informacji z wykorzystaniem 
następujących narzędzi: poczta elektroniczna, USOSmail, MS Teams; 
kontakt podczas konsultacji poprzez MS Teams, e-mail lub telefoniczny ; 
 



zrozumienia 
opracowywanych tekstów 
podczas zajęć online, 
zaliczenie materiału  
online 

podanie wskazówek i wyjaśnień do ćwiczeń wykonywanych w domu,  udostępnienie 
materiałów audio i video oraz w plikach pdf; 
 
 termin realizacji: 25.05-21.06.2020 

 

 

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 

Lektorat j. 
niemieckiego 

II Rolnictwo 
B2 

 
zaliczenie materiału 
leksykalno-
gramatycznego online, 
egzamin online  

 
zajęcia online, kontakt indywidualny i wymiana informacji z wykorzystaniem 
następujących narzędzi: poczta elektroniczna, USOSmail, MS Teams; 
kontakt podczas konsultacji poprzez MS Teams , e-mail lub telefoniczny   
 
 termin realizacji: 25.05-21.06.2020 

Lektorat j. 
niemieckiego 
 

I Rolnictwo 
B2 

kontrola poprawności 
wykonanych prac przy 
użyciu narzędzi 
łączności internetowej  
i pracy zdalnej;  
zliczenie materiału  
leksykalno-
gramatycznego online 

zajęcia online, kontakt indywidualny i wymiana informacji z wykorzystaniem 
następujących narzędzi: poczta elektroniczna, USOSmail, MS Teams; 
kontakt podczas konsultacji poprzez MS Teams , e-mail lub telefoniczny; 
 
podanie wskazówek i wyjaśnień do ćwiczeń wykonywanych w domu,  udostępnienie 
materiałów video oraz w plikach pdf;     
 
termin realizacji:25.05-21.06.2020 

 

 

 

 



Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: ………Irena Kosiorowska -Majka………KWARANTANNA  5  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE…25.05-

19.06.2020………………. 

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 

łacina 
I –Lekarski/8 

grup 

Sprawdzenie 
wykonanego 
zadania po 

zakończeniu 
kwarantanny, 

kolokwium 
sprawdzające. 

Egzamin 

Grupy:1-8-Ćw 8(ostatnie).: Krótkie wiadomości o języku greckim. Terminologia łacińska 
stosowana w dokumentacji medycznej, przykłady rozpoznań z różnych specjalności 
medycznych , stany zapalne, określenie bólu. Przesłanie zadań drogą mailową, pod kątem 
przygotowania do egzaminu.Termin:26.05-04.06.2020 
 
 
 
 
 
 

cłacina I-Farmacja 
Jw. 

 
Przesłanie mailem zadania :rozpisywanie recept, teksty powtórzeniowe do egzaminu, 
ćwiczenia w tłumaczeniu z j. polskiego na łacinę i odwrotnie. Gramatyka: liczebniki 

                                                           

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

 

 

 

 

 

 



:główne i porządkowe(zapisywanie liczebników pojawiających się w recepturze), 
zaimki(osobowe, zwrotny, pytający, względny, dzierżawczy, wskazujący) Termin:26.05-
16.06.2020 . 

Język starożytny I filozofia 

Przetłumaczenie 
tekstu na 

zaliczenie. 

Przesłanie mailem scanów : Divitiae Quintii - tłumaczenie tekstu na zaliczenie: termin: 
27.05. -18.06.”W obskurnej spelunce”-czyli ile jest łaciny w języku polskim”- propozycje 

wysłuchania wykładu na Youtube (linki do materiałów –„Dydaktyka języków 
klasycznych”) 

Łacina dla 
każdego. 

Kurs zmienny 

Przedstawienie 
prezentacji na 

ocenę. 

Przesyłanie sukcesywnie, droga mailową, via USOS (linki  na One Drive) prezentacji 
studentów z zakresu kultury antycznej, termin:25.04-15.06.2020 oraz linków do 

wykładów na grupach na  Facebooku :( np. Łacina Żywa, Łacina wokół nas, Dydaktyka 
języków klasycznych), wywiad z Markiem Krajewskim(klasykiem i autorem poczytnych 

kryminałów)-„ Uczmy dzieci łaciny, jest ważna nawet w XXI wieku”. Łacina na stronach 
www, np.:Ephemeris Nuntii Latini. 

    
    
    
 

 

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: Jacek Jędrzejowski 

STUDIA STACJONARNE 

Praca zdalna w okresie 25.05-21.06.2020 

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 języka 
ang. na poziomie 
B2 
(grupy 
licencjackie) 

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

1. Przesłanie słuchaczom 
wytycznych do pracy własnej.  
 
2 . Zajęcia zdalne na 
platformie MS Teams w 
ramach regularnych spotkań 
wg harmonogramu w 
semestrze letnim: 
- sprawdzenie rozwiązań 
ćwiczeń z rozumienia tekstów 
czytanych; 
- sprawdzenie przygotowanych 

1. Praca z podręcznikiem kursowym Mission1 
Unit 4: Part 3, Part 4 (str. 90-97)/ Unit 5: Part 1, Part 2, Part 4 (106-113, 118-121) 

a) Teksty + rozwiązanie ćwiczeń na rozumienie (techniki wykorzystane w tekstach); 

b) Wykonanie powiązanych ćwiczeń słownikowych (słownik tematyczny i ogólny); 

c) Przygotowanie wypowiedzi ustnej np. tekstów (‘Explorers’, ‘British cottages’, 

‘Successful lives’, ‘Recycling’, ‘Doing sport’). 

2. Gramatyka i słownictwo (Use of English) 
Materiał gramatyczny zawarty w podręczniku oraz dodatkowe zadania w załączeniu do 
przesłanego studentom maila (karty z ćwiczeniami konsolidującymi materiał gramatyczny 
wymagany do egzaminu końcowego). 
 
3. Komponent specjalistyczny 

                                                           

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

 

 

 

 

 

 



tematów wypowiedzi ustnych; 
 
3. Zadanie testu 
sprawdzającego materiał: Unit 
4 (wszystkie części); 
 
4. Test przekrojowy obejmujący 
przerobiony materiał w typie 
testu egzaminu końcowego. 
 
5. Egzamin końcowy: część  
pisemna i ustna 
 

Konsolidacja i utrwalenie materiału z kart tematycznych ‘Education’, ‘Safety’, ‘Social 
issues’, ‘Arts’, ‘Journalism’, oraz sprawdzenie poprawności rozwiązanych zadań. 
 
4. Rozumienie ze słuchu 
Ćwiczenia w typie stosowanych w egzaminie końcowym opracowywane podczas spotkań 
w ramach regularnych zajęć na platformie MS Teams. 
 

FAB/I/6/B2 

1. Rozumienie tekstu czytanego + leksyka: praca z podręcznikiem kursowym:  
Unit 2: Part 4 (str. 42-45)/ Unit 3: Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 (str. 56-71): 

a) Teksty + rozwiązanie ćwiczeń na rozumienie; 

b) Wykonanie powiązanych ćwiczeń (słownictwo tematyczne ‘hotels and 

accommodation’, ‘tourism’, festivals and celebrations’, ‘weather’, ‘inventions’); 

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

źródeł, rozwijające i ugruntowujące słownictwo); 

d) Przygotowanie i prezentacje wypowiedzi ustnych na w/w tematy. 

2. Gramatyka: powtórzenie i konsolidacja tematów gramatycznych zawartych w 
podręczniku (zasady budowy i używania ‘The Present Perfect Tense’, ‘quite/fairly, rather’ 
used to vs be used to’, ‘The Passive Voice’ (dodatkowe ćwiczenia z wykorzystaniem 
repetytoriów, gramatyki w ćwiczeniach oraz kart z materiałami przesłanych studentom). 
 
3. Komponent specjalistyczny: konsolidacja słownictwa specjalistycznego: tematyka 
‘International organizations’, ‘Policy, social work and volunteering’ – ugruntowanie pod 
kątem wykorzystania w egzaminie końcowym. 
 
4. Rozumienie ze słuchu: ćwiczenia z wykorzystaniem platformy MS Teams (trening i 
instrukcje pod kątem egzaminu końcowego). 

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

3 NS; 
ART+NoR; 
BTM+PB; 
BW 

Zajęcia zdalne na platformie 
MS Teams w ramach 
regularnych spotkań wg 
harmonogramu w semestrze 
letnim . 
Sprawdzenie poprawności 
rozwiązań zadań na rozumienia 
tekstów czytanych oraz 
słownictwa: 
- zadania gramatyczno-
leksykalne – odpowiedzi 

Konsolidacja i sprawdzenie materiału  chronologicznie przesłanego do pracy 
samodzielnej dla każdej specjalności w poprzednim okresie zajęć. 
Materiał obejmuje ćwiczenia sprawności: rozumienie tekstu czytanego, teksty 
specjalistyczne; poszerzenie zasobu słownictwa, w tym specjalistycznego; zadania 
rozwijające słownictwo akademickie, analiza tekstów modelowych z 
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 



studentów w trakcie zajęć; 
- przedstawienie rozwiązań 
ćwiczeń ze słownictwem 
specjalistycznym dla danej 
dziedziny. 
Sprawdzenie wyników w/w 
zadań w formie testu oraz 
wypowiedzi ustnej. 
 
Przeprowadzenie egzaminu 
pisemnego 

Lektorat języka 
ang. na poziomie 
B2 (studia 
doktoranckie) 

BioChe/IV/B2 

Zajęcia zdalne na platformie 
MS Teams w ramach 
regularnych spotkań wg 
harmonogramu w semestrze 
letnim: 
- sprawdzenie rozwiązań 
ćwiczeń z rozumienia tekstów 
czytanych; 
- sprawdzenie rozwiązanych 
ćwiczeń ze słownictwem 
akademickim. 
 
Przeprowadzenie końcowego 
egzaminu pisemnego 

Praca z podręcznikiem kursowym Mission1 
Unit 6: Part 4 (str. 144-146)/ Unit 7: Part 1, Part 2, Part 4 (str. 152159; 164-166) 
Teksty + rozwiązanie ćwiczeń na rozumienie 

I.  

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

końcowego) 

Dodatkowe teksty i zadania w typie zadań egzaminacyjnych z części ‘Use of English’ 
(słowotwórstwo, wielokrotny wybór, parafrazy zdań). 
 

III. Komponent specjalistyczno-akademicki 
Ćwiczenia ze słownictwem akademickim przesłane e-mail (tematyka: ‘Changes’ i 
‘Evaluation’ - analiza tekstów przykładowych oraz wykonanie zadań w oparciu o 
przerobione przykłady, ugruntowanie słownictwa pod kątem egzamin u końcowego. 
 
Rozumienie ze słuchu 
Ćwiczenia w typie stosowanych w egzaminie końcowym opracowywane podczas spotkań 
w ramach regularnych zajęć na platformie MS Teams. 

Umiejętności 
zintegrowane 

II PPWJO 
 

Regularne zajęcia na 
platformie MS Teams w 
ramach planowanych w 
semestrze letnim: 
 
- sprawdzenie wykonania 
zadanych ćwiczeń; 
 
- przesłanie kart z zadaniami do 
pisania kreatywnego 

1. Konsolidacja dotychczas przerobionego materiału: wyjaśnienie zapytań, 
wątpliwości wskazanych przez studentów; dodatkowe przykłady oparte na 
zagadnieniach zawartych w materiale z zajęć do tej pory. 
 
2. Czytanie tekstu i rozumienie: tekst z obszaru ‘media’ do opracowania [tekst pt. 
‘Entertainment’ i ‘Future’: 

a) Teksty + rozwiązanie ćwiczeń na rozumienie; 

b) Wykonanie powiązanych ćwiczeń (słownictwo tematyczne ‘performances and 

events’, ‘artists’ careers’ oraz ‘images/visions of times to come’); 



‘Compositions’ (typy: 
‘Argumentative essay’ 
‘Solutions to problems essay’), 
wykonanie pracy pisemnej i 
przesłanie do oceny.  
 
- test zaliczeniowy na 
platformie. 

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

źródeł, rozwijający i ugruntowujący znajomość leksyki); 

3. Słownictwo ogólne: zadania rozwijające leksykę stosowaną (zestawy ćwiczeń na: 
słowotwórstwo/wybór kontekstowy). 
 
4. Gramatyka: omówienie tematu ‘Clauses’, ‘Linking devices’ oraz ‘The Passive Voice’ 
(zasady użycia i praktyczne zastosowania) oraz ćwiczenia z elementami gramatyki 
ogólnej do rozwiązania (w typie zadań stosowanych w egzaminie końcowym). 
 
5. Pisanie: omówienie i analiza przykładowych wypracowań, wykonanie zadań 
cząstkowych (struktura wypracowania i zawartość poszczególnych akapitów, 
stosowane wyrażenia i słowa łącznikowe w różnych kategoriach, sposoby 
uatrakcyjnienia akapitów: wprowadzającego i podsumowującego). 
 

    
 

 

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 

Zajęcia zdalne na platformie 
MS Teams w ramach 
regularnych spotkań wg 
harmonogramu w semestrze 
letnim: 
 
- Przesłanie rozwiązań w 
formie klucza odpowiedzi; 
 
- Przesłanie wypełnionych 
ćwiczeń i zadań (e-mail) 

1. Czytanie tekstu i rozumienie:  
Teksty do opracowania (‘Disasters’ i ‘The environment around us’ – zadania na 
rozumienie tekstu oraz powiązane ćwiczenia słownikowe rozwijające i konsolidujące 
tematykę; dodatkowe teksty rozwijające słownictwo tematyczne i zagadnienia (‘The 
greenhouse effect’, ‘Survivors’, ‘Getting out of the jungle’). 
 
2. Słownictwo tematyczne:  
Zadania wykorzystujących słownictwo tematyczne (stan zagrożenia, katastrofy, 
świat roślin i zwierząt, zagrożenia środowiskowe). 
 
3. Gramatyka:  



 
- Test sprawdzający problem 
gramatyczny z ćwiczeń 
przerobionych samodzielnie 
(odesłanie pliku z 
rozwiązaniami w określonym 
czasie) oraz przeprowadzenie 
testu po ewentualnym 
wznowieniu regularnych zajęć); 
 
- Sprawdzenie w formie 
rozmowy przy pomocy MS 
Teams (i po powrocie do 
regularnych zajęć) 

Omówienie na przykładach zagadnień gramatycznych: strona bierna, sposoby 
wyrażania przyszłości (typowe określniki czasu przyszłego, różnice w znaczeniu), 
ćwiczenia - praca indywidualna w oparciu o dostępne źródła; 
- wykonanie dodatkowych ćwiczeń. 
 
4. Słownictwo specjalistyczne:  
Zestaw ćwiczeń i gier słownikowych wykorzystujących słownictwo specjalistyczne z 
dziedziny: ‘Education/schools/learners’, powiązane z kierunkiem studiów. 
 
5. Mówienie: 
Opracowanie i prezentacja krótkich wypowiedzi na tematy ogólne poruszane w 
tekstach czytanych oraz tematycznie związanych z dziedziną studiowana, w ramach 
opracowywanego komponentu specjalistycznego. 
 
6. Rozumienie ze słuchu: 
Ćwiczenia różnych technik sprawdzania sprawności rozumienia tekstów słuchanych, 
omówienie i analiza przykładów opracowywanych podczas spotkań w ramach zajęć na 
platformie MS Teams. 

Lektorat jęz. ang . 
na poziomie B2 
(licencjat) 

I Architektura 
krajobrazu +  
I Rolnictwo 

Zajęcia zdalne na platformie 
MS Teams w ramach 
regularnych spotkań wg 
harmonogramu w semestrze 
letnim: 
Przesłanie rozwiązań w formie 
klucza odpowiedzi do 
wybranych materiałów; 
 
Odebranie wypełnionych 
ćwiczeń i zadań (e-mail) 
 
Test sprawdzający problem 
gramatyczny z ćwiczeń 
przerobionych samodzielnie 
(odesłanie pliku z 
rozwiązaniami w określonym 
czasie) oraz przeprowadzenie 
testu po ewentualnym 
wznowieniu regularnych zajęć); 

1. Czytanie tekstu i rozumienie:  
Teksty do opracowania (‘Tourist destinations’ i ‘Travelling broadens the mind’ – 
zadania na rozumienie tekstu oraz powiązane ćwiczenia słownikowe rozwijające i 
konsolidujące tematykę; tekst narracyjny z serii ‘Nasreddin’ – streszczenie 
opowiadania). 
 
2. Słownictwo tematyczne:  
Kontynuacja zadań wykorzystujących słownictwo tematyczne ‘Travelling, tourism 
and destinations’ (środki transportu, elementy determinujące wybór miejscowości 
turystycznych, form wypoczynku, planowanie spędzania urlopu, dzielenie się 
doświadczeniem podróżniczym). 
 
3. Gramatyka:  
Omówienie na przykładach zagadnień gramatycznych: sposoby wyrażania 
przeszłości (typowe określniki czasów przeszłych i Present Perfect, różnice w 
znaczeniu), ćwiczenia - praca indywidualna w oparciu o dostępne źródła; 
- wykonanie dodatkowych ćwiczeń (kartki 1-4). 
 
4. Słownictwo specjalistyczne:  
Zestaw zadań wykorzystujących słownictwo specjalistyczne z dziedziny: 



 
Sprawdzenie w formie 
rozmowy przy pomocy MS 
Teams (i po powrocie do 
regularnych zajęć) 

‘Agriculture’, ‘Plant life’, ‘Scenic parks’, powiązane z kierunkiem studiów. 
 
5. Mówienie: 
Opracowanie i prezentacja krótkich wypowiedzi na tematy ogólne poruszane w 
tekstach czytanych oraz tematycznie związanych z dziedziną studiowana, w ramach 
opracowywanego komponentu specjalistycznego. 
 
6. Rozumienie ze słuchu: 
Ćwiczenia różnych technik sprawdzania sprawności rozumienia tekstów słuchanych, 
omówienie i analiza przykładów opracowywanych podczas spotkań w ramach zajęć na 
platformie MS Teams. 

 

 

  



KWARANTANNA 25.05-21.06 

Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: …Kamila Misiewicz 

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 

Lektorat j. ang-
Internet English 

MCP/I/1/B2,IE 

Kolokwium pisemne online, 
sprawdzenie prawidłowości 

wykonania zadanych 
ćwiczeń, codzienny kontakt 

ze studentami online, 
przeprowadzanie testów 
ustnych online, pisanie 
esejów, wykonywanie 

projektów i zadań. Egzamin 
pisemny i ustny online po 

zakończeniu kursu. 

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

komunikatorze WhatsApp) i platformę MS Teams raz w tygodniu dla każdej 
grupy. Zajęcia online na platformie MS Teams wg planu. 

Termin realizacji:25.05 -21.06.2020 

                                                           

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

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

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 

Pisanie esejów, testy 
ustne, kolokwium 

pisemne, 
sprawdzenie 

prawidłowości 
wykonania  zadanych 

ćwiczeń, kontakt ze 
studentami online. 
Egzamin pisemny 

online po 
zakończeniu kursu. 

Przesyłanie skanów i zdjęć materiałów dodatkowych, informacji o stronach do 
przerobienia z książek na e-mail starościny grupy, na email grupowy, grupę na 

WhatsApp lub MS Teams przed każdym zjazdem wg planu studiów. Zajęcia online na 
platformie MS Teams wg planu. 

Termin realizacji: 25.05-21.06.2020 

Lektorat j. ang. 
B2+ 

Pedagogika i 
Praca Socjalna – 

studia 
magisterskie 

 
jw. 

jw. 



niestacjonarne 

Lektorat j. ang. 
B2+ 

Biotechnologia 
– studia 

magisterskie 
niestacjonarne 

jw. 

jw. 

    
    
    
 

 

 

  



Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: KATARZYNA KRUPA-WALKOWIAK        

KWARANTANNA  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE od 25 maja do 21 czerwca 2020 

STUDIA STACJONARNE 

Nazwa 

przedmiotu/ 

kursu 

Symbol grupy 

lub 

kierunek, rok 

studiów 

Sposób weryfikacji realizacji 

efektów kształcenia
7
 

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 

(strona internetowa http://sjoespaniolopole.hirama.pl/ , e-mail, Teams, Moodle, 

telefon, inne jakie?)  

wraz z terminem realizacji 

Gramatyka języka 

hiszpańskiego 
II FA/H/Gr 

Odpowiedzi podczas zajęć 

online na Teams, skany ćwiczeń 

i nagrania przesyłane przez 

studentów na pocztę 

elektroniczną, testy na 

platformie e-learnigowej 

Materiały umieszczane na stronie http://sjoespaniolopole.hirama.pl/gramatyka-j-

hiszpanskiego/ , zajęcia prowadzone za pomocą Teams, korespondencja e-mail, 

platforma e-learning 

1. Zajęcia na Teams w dniach 27.05 (wyjątkowo w związku z przejściem ze 

Teams na Teams), 1.06., 8.06, 15.06 

2. Indywidualne konsultacje zgodnie z potrzebami studentów. 

3. Materiały na bieżąco umieszczane na stronie internetowej, możliwość 

prześledzenia zrealizowanego materiału od początku semestru. 

4. Wytyczne dotyczące zadań do samodzielnej realizacji, planowanych testów na 

platformie moodle y na bieżąco umieszczane na stronie internetowej, możliwość 

prześledzenia zrealizowanego materiału od początku semestru. 

5. Zaliczenie na podstawie przesyłanych od marca prac oraz testów na moodle. 

 IIFA/H/Kon. Odpowiedzi podczas zajęć Materiały umieszczane na stronie http://sjoespaniolopole.hirama.pl/konwersacje/  , 

                                                           

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

 

 

 

 

 

 

http://sjoespaniolopole.hirama.pl/
http://sjoespaniolopole.hirama.pl/gramatyka-j-hiszpanskiego/
http://sjoespaniolopole.hirama.pl/gramatyka-j-hiszpanskiego/
http://sjoespaniolopole.hirama.pl/konwersacje/


Język hiszpański - 

konwersacje 

online na Teams, skany ćwiczeń 

i nagrania przesyłane przez 

studentów na pocztę 

elektroniczną, testy na 

platformie e-learnigowej 

zajęcia prowadzone za pomocą Teams, korespondencja e-mail, platforma e-learning 

1. Zajęcia na Teams w dniach 27.05 (wyjątkowo w związku z przejściem ze 

Teams na Teams), 1.06., 8.06, 15.06 

2. Indywidualne konsultacje zgodnie z potrzebami studentów. 

3. Materiały na bieżąco umieszczane na stronie internetowej, możliwość 

prześledzenia zrealizowanego materiału od początku semestru. 

4. Wytyczne dotyczące zadań do samodzielnej realizacji, planowanych testów na 

platformie moodle  na bieżąco umieszczane na stronie internetowej, możliwość 

prześledzenia zrealizowanego materiału od początku semestru. 

5. Zaliczenie na podstawie przesyłanych od marca prac oraz kolokwium 

zaliczeniowego w formie indywidualnej rozmowy online. 

 

Lektorat j. 

hiszpańskiego 

F/I/H/A1Gr.A 

Odpowiedzi podczas zajęć 

online na Teams, skany ćwiczeń 

i nagrania przesyłane przez 

studentów na pocztę 

elektroniczną, testy na 

platformie e-learnigowej 

Materiały umieszczane na stronie http://sjoespaniolopole.hirama.pl/fiha1gr-a/  , 

konsultacje indywidualne prowadzone za pomocą Teams, korespondencja e-mail, 

platforma e-learning 

1. Zajęcia online na Teams w dniach 26.05, 28.05, 2.06, 4.06, 9.06, 16.06, 18.06 

2. Indywidualne konsultacje zgodnie z potrzebami studentów. 

3. Materiały na bieżąco umieszczane na stronie internetowej, możliwość 

prześledzenia zrealizowanego materiału od początku semestru. 

4. Wytyczne dotyczące zadań do samodzielnej realizacji, planowanych testów na 

platformie moodle na bieżąco umieszczane na stronie internetowej, możliwość 

prześledzenia zrealizowanego materiału od początku semestru. 

5. Zaliczenie na podstawie przesyłanych od marca prac oraz testów na moodle. 

 

Lektorat j. 

hiszpańskiego 

F/I/H/A1Gr.B 

Odpowiedzi podczas zajęć 

online na Teams, skany ćwiczeń 

i nagrania przesyłane przez 

studentów na pocztę 

elektroniczną, testy na 

platformie e-learnigowej 

Materiały umieszczane na stronie http://sjoespaniolopole.hirama.pl/fiha1gr-b/  , 

konsultacje indywidualne za pomocą Teams, korespondencja e-mail, platforma e-

learning 

1. Zajęcia online na Teams w dniach 26.05, 28.05, 2.06, 4.06, 9.06, 16.06, 18.06 

2. Indywidualne konsultacje zgodnie z potrzebami studentów. 

3. Materiały na bieżąco umieszczane na stronie internetowej, możliwość 

prześledzenia zrealizowanego materiału od początku semestru. 

4. Wytyczne dotyczące zadań do samodzielnej realizacji, planowanych testów na 

platformie moodle na bieżąco umieszczane na stronie internetowej, możliwość 

prześledzenia zrealizowanego materiału od początku semestru. 

5. Zaliczenie na podstawie przesyłanych od marca prac oraz testów na moodle. 

 

Lektorat j. 

hiszpańskiego 
MW/II/H/A1 

Odpowiedzi podczas zajęć 

online na Teams, skany ćwiczeń 

i nagrania przesyłane przez 

studentów na pocztę 

elektroniczną, testy na 

platformie e-learnigowej 

Materiały umieszczane na stronie http://sjoespaniolopole.hirama.pl/mw-a1/   , 

konsultacje indywidualne za pomocą Teams, korespondencja e-mail, platforma e-

learning 

1. Zajęcia online na Teams w dniach 26.05, 28.05, 2.06, 4.06, 9.06, 16.06, 18.06 

2. Indywidualne konsultacje zgodnie z potrzebami studentów. 

3. Materiały na bieżąco umieszczane na stronie internetowej, możliwość 

http://sjoespaniolopole.hirama.pl/fiha1gr-a/
http://sjoespaniolopole.hirama.pl/fiha1gr-b/
http://sjoespaniolopole.hirama.pl/mw-a1/


prześledzenia zrealizowanego materiału od początku semestru. 

4. Wytyczne dotyczące zadań do samodzielnej realizacji, planowanych testów na 

platformie moodle na bieżąco umieszczane na stronie internetowej, możliwość 

prześledzenia zrealizowanego materiału od początku semestru. 

5. Zaliczenie na podstawie przesyłanych od marca prac oraz testów na moodle. 

6. Egzamin w formie rozmowy indywidualnej online lub testu na platformie 

moodle teams – w zależności od decyzji grupy, która ma zostać podjęta do dnia 

31 maja. 

Kurs zmienny „Co 

jedzą Hiszpanie” 

Kurs 

ogólnouczelniany 

Udostępnione materiały w 

formie prezentacji, test na 

platformie e-learnigowej 

Materiały umieszczane na stronie http://sjoespaniolopole.hirama.pl/cocina/   , 

konsultacje indywidualne za pomocą Teams, korespondencja e-mail, platforma e-

learning 

1. Studentom zostały udostępnione prezentacje, z którymi mają się zapoznać. W 

dniu 1 kwietnia został udostępniony z ich znajomości, test będzie dostępny do 

końca semestru. Test jest na bieżąco sprawdzany i konsultowany ze studentami, 

którzy go wykonują. 

2. Zaliczenie na podstawie testu – warunkiem zaliczenia jest udzielenie minimum 

50% poprawnych odpowiedzi. 

Kurs elektywny 

„España que no 

concéis” 

III rok lic. 

fiilologia 

Udostępnione materiały w 

formie prezentacji, test na 

platformie e-learnigowej 

Materiały umieszczane na stronie http://sjoespaniolopole.hirama.pl/espana/   , 

konsultacje indywidualne za pomocą Teams, korespondencja e-mail, platforma e-

learning 

1. Studentom zostały udostępnione prezentacje, z którymi mają się zapoznać. W 

dniu 31 marca  został udostępniony z ich znajomości, test będzie dostępny do 

końca semestru. Test jest na bieżąco sprawdzany i konsultowany ze studentami, 

którzy go wykonują. 

2. Zaliczenie na podstawie testu – warunkiem zaliczenia jest udzielenie minimum 

50% poprawnych odpowiedzi. 

niestacjonarne – 

kurs elektywny w 

języku obcym „El 

impacto…” 

II rok mgr 

filologia angielska 

Udostępnione materiały w 

formie prezentacji, test na 

platformie e-learnigowej 

Materiały umieszczane na stronie http://sjoespaniolopole.hirama.pl/impacto/   , 

konsultacje indywidualne za pomocą Teams, korespondencja e-mail, platforma e-

learning 

1. Studentom zostały udostępnione prezentacje, z którymi mają się zapoznać. W 

dniu 31 marca  został udostępniony z ich znajomości, test będzie dostępny do 

końca semestru. Test jest na bieżąco sprawdzany i konsultowany ze studentami, 

którzy go wykonują. 

2. Zaliczenie na podstawie testu – warunkiem zaliczenia jest udzielenie minimum 

50% poprawnych odpowiedzi. 

 

 

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, Teams, 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 Teams, korespondencja e-mail, platforma e-

learning 

1. Indywidualne konsultacje zgodnie z potrzebami studentów. 

2. Materiały na bieżąco umieszczane na stronie internetowej, możliwość 

prześledzenia zrealizowanego materiału od początku semestru. 

3. Wytyczne dotyczące zadań do samodzielnej realizacji, planowanych testów na 

platformie moodle na bieżąco umieszczane na stronie internetowej, możliwość 

prześledzenia zrealizowanego materiału od początku semestru. 

4. Zaliczenie na podstawie przesyłanych od marca prac oraz testów na moodle. 

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 Teams, korespondencja e-mail, platforma e-

learning 

1. Indywidualne konsultacje zgodnie z potrzebami studentów. 

2. Materiały na bieżąco umieszczane na stronie internetowej oraz na platformie 

moodle, możliwość prześledzenia zrealizowanego materiału od początku 

semestru. 

3. Wytyczne dotyczące zadań do samodzielnej realizacji, planowanych testów na 

platformie moodle  na bieżąco umieszczane na stronie internetowej, możliwość 

prześledzenia zrealizowanego materiału od początku semestru. 

4. Zaliczenie na podstawie przesyłanych od marca prac oraz testów na moodle. 

5. Egzamin w formie pracy pisemnej na platformie moodle. 

niestacjonarne – 

kurs elektywny w 

języku obcym „El 

impacto…” 

II rok mgr + III 

rok lic. Fil. 

Udostępnione materiały w formie 

prezentacji, test na platformie e-

learnigowej 

Materiały umieszczane na stronie http://sjoespaniolopole.hirama.pl/impacto/   , 

konsultacje indywidualne za pomocą Teams, korespondencja e-mail, platforma e-

learning 

1. Studentom zostały udostępnione prezentacje, z którymi mają się zapoznać. W dniu 

31 marca  został udostępniony z ich znajomości, test będzie dostępny do końca 

kwietnia. Test jest na bieżąco sprawdzany i konsultowany ze studentami, którzy go 

wykonują. 

2. Zaliczenie na podstawie testu – warunkiem zaliczenia jest udzielenie minimum 50% 

poprawnych odpowiedzi. 

 

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


Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: …mgr Iwona Karpińska… KWARANTANNA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 25.05. - 19.06.2020 

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 

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 

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 

 

                                                           

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

 

 

 

 

 

 



trakcie kwarantanny 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 

 

 

Studia niestacjonarne 

Język  angielski Pedagogika i 
Praca Socjalna 
grupa 5 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                   Zajęcia dydaktyczne  25.05.-19.06. 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 25.05- 19.06.20 
Dwa razy w 
tygodniu we wtorki 
i środy w godz. 
zajęć  

*Zaproszenie: 
zaakceptować lub 
odrzucić 
zaproszenie- dialogi i 
ćw z wykorzystaniem 
poznanych wyrażeń 
w wyznaczonych 
sytuacjach. 
Nieregularne  
czasowniki 
pomocnicze: potere, 
dovere, volere- ćw 
+film YT 
* L`appartamento- 
leksyk dot. domu + 
wyrażenia: c`e, ci 
sono   oraz 
określające miejsce 
przedmiotów w 
przestrzeni. Dove 
abiti?- praca z 
dialogiem.Mój pokój-
praca domowa. 
*Liczebniki główne 
100-2000-daty[ćw] 
oraz porządkowe    
1-25-ćw. Che ore 
sono?-określanie 
godzin+podstawowe 

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

mailto:malgorzata.krol@uni.opole.pl


wyrażenia dot 
czynności 
codziennych 
*Le vacanze- Praca 
z tekstem:leksyk dot 
spędzania wakacji. 
Praca z piosenką 
Dolcenera-
Amaremare 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kwarantanna 25.05.2020-21.06.2020  

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

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 

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,  MS 
Teams, telefon 

25.05.2020-21.06.2020 

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 
25.05.2020-21.06.2020 

                                                           

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

 

 

 

 

 

 



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 
25.05.2020-21.06.2020 

 

STUDIA MAGISTERSKIE 

 

Lektorat języka 

angielskiego – 

studia 

magisterskie 

MGR B2+ NS 

MGR B2+ MC 

Praca z tekstem, 

ćwiczenia na 

słownictwo na 

stronach 

internetowych, 

praca pisemna 

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

      telefon          

                                                                      25.05.2020-21.06.2020  

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



 

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 
z tekstem  

      e-mail ( indywidualna korekta prac, metoda self-check ), telefon 
27.04.2020-24.05.2020 

    
    
    
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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 języka 
angielskiego 

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

Prace pisemne, 
wypowiedzi 

ustne;  
prezentacje 

studenckie; ustne 
zaliczenie 

kolejnej partii 
materiału w 

kontakcie jeden 
na jeden  z 

włączoną kamerą 
na platformie MS 

Teams; 

Kolejne części z podręcznika, dodatkowe materiały pisemne, filmowe( np.wykłady  Ted 
Talks), linki wraz z dodatkowymi zadaniami do wykonania dla studentów-kontakt dwa 
razy tygodniu - online w czasie rzeczywistym zajęć na platformie MS Teams; 25.05- 21.06 

                                                           

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

 

 

 

 

 

 



ewentualnie test 
na platformie 

Moodle 

Lektorat języka 
angielskiego 

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

Prace pisemne, 
wypowiedzi 
ustne; prezentacje 
studenckie; ustne 
zaliczenie partii 
materiału w 
kontakcie jeden 
na jeden z 
włączoną kamerą 
na platformie MS 
Teams; 
ewentualnie test 
na platformie 
Moodle 

Dalsze strony z podręcznika, dodatkowe materiały pisemne, filmowe(np. wykłady Ted 
Talks), linki wraz z dodatkowymi zadaniami do wykonania dla studentów- kontakt dwa 
razy w tygodniu - online w czasie rzeczywistym zajęć na platformie MS Teams; 25.05-21.06 

Język biznesu OB II rok 

Sprawdzenie 
zadanego 

materiału; ustne 
zaliczenie partii 

materiału w 
kontakcie jeden 

na jeden z 
włączoną kamerą 
na platformie MS 

Teams; 
ewentualnie test 

na platformie 
Moodle; 

dodatkowe 
wypowiedzi ustne 

Zajęcia raz w tygodniu według  harmonogramu II roku obsługi biznesu– zadania i 
ćwiczenia związane ze specjalistycznym słownictwem biznesowo-prawniczym –cd , 

dodatkowe materiały filmowe ( w formie wykładow na Ted Talks)- kontakt raz w 
tygodniu- online w czasie rzeczywistym zajęć na platformie MS Teams; 25.05-21.06 

Język biznesu OB I rok 

Sprawdzenie 
zadanego 

materiału; ustne 
sprawdzenie 

partii materiału w 
kontakcie jeden 

Zajęcia raz w tygodniu według harmonogramu I roku obsługi biznesu-dalsze partie 
materiału , kolejne części z podręcznika, dodatkowe materiały pisemne wraz z zadaniami 

do wykonania dla studentów -  kontakt raz w tygodniu - online w czasie rzeczywistym 
zajęć na platformie MS Teams; 25.05-21.06 



na jeden z 
włączoną kamerą 
na platformie MS 

Teams; 
ewentualnie test 

na platformie 
Moodle; 

dodatkowe prace 
pisemne oraz 
prezentacje 
studenckie  

Język angielski 
medyczny 

Rok I, grupa 
VI, VII, VIII, IX 

Sprawdzenie 
zadanego 

materiału; ustne 
sprawdzenie 

partii materiału w 
kontakcie jeden 

na jeden z 
włączoną kamerą 
na platformie MS 

Teams; 
ewentualnie test 

na platformie 
Moodle; 

dodatkowe prace 
pisemne, 

tłumaczenia; 
dodatkowe 

wypowiedzi ustne 

Zajęcia nr 8- przesłanie materiału do opracowania, nauczenie się słownictwa 
specjalistycznego; dodatkowe materiały filmowe (wykłady na Ted Talks), artykuły 

medyczne, linki wraz z zadaniami do wykonania dla studentów;  kontakt online w czasie 
rzeczywistym zajęć na platformie MS Teams; zajęcia według harmonogramu I kierunku 

lekarskiego; 27.05 – 5.06 

     
    
 

 

 

 



 

 

 

 

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;  ustne 
sprawdzenie 

partii materiału w 
kontakcie jeden 

na jeden z 
włączoną kamerą 
na platformie MS 

Teams; 
ewentualnie test 

na platformie 
Moodle; 

dodatkowe 
zadania pisemne i 
wypowiedzi ustne 

Przesłanie zadań  do opracowania oraz dalszych partii materiału; dodatkowe zadania 
pisemne, filmowe; kontakt online w czasie rzeczywistym zajęć na platformie MS Teams; 
zajęcia według harmonogramu I Biotechnologii medycznej niestacjonarnej;  30.05 oraz 

6.06 

    
    
    
    
    
 



Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: mgr Anna Lysek… 

Kwarantanna  21.05-21.06.20……………………………. 

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, Google Drive, Microsoft Teams, telefon) 

wraz z terminem realizacji 

Lektorat J. ang  
B2+  

MGR/B2+/F 

Wypowiedzi pisemne, 
ustne, sprawdzenie 

zadania p/studentów, 
kolokwia, egzamin 

e-mail, telefon,  Google Drive, Microsoft Teams,  
 26.05, 02.06, 09.06,16.06. 

Lektora t J. ang 
B2+ 

MGR/B2+ /2E 

Wypowiedzi pisemne, 
ustne, 

sprawdzenie zadania 
p/studentów, kolokwia, 

egzamin 

e-mail, telefon, Google Drive, Microsoft Teams, 
 27.05, 03.06, 10.06, 17.06. 

Lektorat t J. ang  
B2 

MCP/I/ 4/B2 
Wypowiedzi pisemne, 

ustne, sprawdzenie 
e-mail, telefon, Google Drive, Microsoft Teams,  

 21.05, 26.05, 28.05,02.06,  04.06, 09.06, 16.06, 18.06. 

                                                           

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

 

 

 

 

 

 



zadania p/studentów, 
kolokwia, 

zaliczenie na ocenę 

Lektorat J.ang  
B1 

JO/I/B1 

Wypowiedzi pisemne, 
ustne, sprawdzenie 

zadania p/studentów, 
kolokwia, zaliczenie na 

ocenę 
 

e-mail, telefon, Google Drive, Microsoft Teams,  
27.05, 03.05, 10.06, 17.06. 

    
    
    
 

 

 

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  ANNA MACZURA 25.05.-20.06 

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”, 

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. 

 

 

 

 

 

 



odpowiedź 
ustna,test 

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 

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  

II DR POLIT 
B2 

Praca pisemna, 
praca z 

podręcznikiem 

Mail, telefon, zajęcia Live Chat 



DR 

 

„English File Upper-
Intermediate”, 

„Gold” testy b2 i 
odpowiedź ustna 

 

 

 

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 Jolanta Jędryszczak-Mynte 

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 
j.angielskiego B2 
Business English 

EPT/I/1/B2, 
BE 

Sprawdzanie prac 
domowych,, 
podawanie klucza 
odpowiedzi, 
pytanie na zadane 
tematy. 

Przesłanie pocztą uniwersytecką skanów z ćwiczeniami do wykonania w terminie 
25.05.2020 – 21.06.2020.  Zajęcia obejmujące czytanie, słuchanie,  wypowiedzi ustne i 

ćwiczenia gramatyczne  prowadzone są na platformie Microsoft Teams. 

Lektorat 
j.angielskiego 
B2, 
Business English 

EPT/I/2/B2 
BE 

Sprawdzanie prac 
domowych,, 
podawanie klucza 
odpowiedzi, 
pytanie na zadane 
tematy. 

Przesłanie pocztą uniwersytecką skanów z ćwiczeniami do wykonania w terminie 
25.05.2020 – 21.06.2020.  Zajęcia obejmujące czytanie, słuchanie,  wypowiedzi ustne i 

ćwiczenia gramatyczne  prowadzone są na platformie Microsoft Teams. 

Lektorat 
j.angielskiego B2 

MCP/II/1/B2 
Sprawdzanie prac 
domowych,, 
podawanie klucza 

Przesłanie pocztą uniwersytecką skanów z ćwiczeniami do wykonania w terminie 
25.05.2020 – 21.06.2020.  Zajęcia obejmujące czytanie, słuchanie,  wypowiedzi ustne i 

ćwiczenia gramatyczne  prowadzone są na platformie Microsoft Teams. 

                                                           

 

 

 

 

 

 



odpowiedzi, 
pytanie na zadane 
tematy. 

Lektorat 
j.angielskiego B2 

MCP/I/1/B2 

Sprawdzanie prac 
domowych,, 
podawanie klucza 
odpowiedzi,  
pytanie na zadane 
tematy. 

Przesłanie pocztą uniwersytecką skanów z ćwiczeniami do wykonania w terminie 
25.05.2020 – 21.06.2020.  Zajęcia obejmujące czytanie, słuchanie,  wypowiedzi ustne i 

ćwiczenia gramatyczne  prowadzone są na platformie Microsoft Teams. 

Lektorat 
j.angielskiego 
B2+ 

MGR B2+1E 

Sprawdzanie prac 
domowych,, 
podawanie klucza 
odpowiedzi, 
pytanie na zadane 
tematy. 

Przesłanie pocztą uniwersytecką skanów z ćwiczeniami do wykonania w terminie 
25.05.2020 – 21.06.2020.  Zajęcia obejmujące czytanie, słuchanie,  wypowiedzi ustne i 

ćwiczenia gramatyczne  prowadzone są na platformie Microsoft Teams. 

Lektorat 
j.angielskiego B2 

II dr NOR 

Sprawdzanie prac 
domowych,, 
podawanie klucza 
odpowiedzi, 
pytanie na zadane 
tematy. 

Przesłanie pocztą uniwersytecką skanów z ćwiczeniami do wykonania w terminie 
25.05.2020 – 21.06.2020.  Zajęcia obejmujące czytanie, słuchanie,  wypowiedzi ustne i 

ćwiczenia gramatyczne  prowadzone są na platformie Microsoft Teams. 

Lektorat 
j.angielskiego B2 

II dr Filoz 

Sprawdzanie prac 
domowych,, 
podawanie klucza 
odpowiedzi, 
pytanie na zadane 
tematy. 

Przesłanie pocztą uniwersytecką skanów z ćwiczeniami do wykonania w terminie 
25.05.2020 – 21.06.2020.  Zajęcia obejmujące czytanie, słuchanie,  wypowiedzi ustne i 

ćwiczenia gramatyczne  prowadzone są na platformie Microsoft Teams. 

Lektorat 
j.angielskiego 
B2 Medical 
English 

MED gr.VII  Sprawdzanie prac 
domowych,, 
podawanie klucza 
odpowiedzi, 
pytanie na zadane 
tematy. 
 

Przesłanie pocztą uniwersytecką skanów z ćwiczeniami do wykonania w terminie 
25.05.2020 – 21.06.2020.  Zajęcia obejmujące czytanie, słuchanie,  wypowiedzi ustne i 
ćwiczenia gramatyczne  prowadzone są na platformie Microsoft Teams. 

Lektorat 
j.angielskiego 
B2 
Medical English 

MED gr. VIII 
 

Sprawdzanie prac 
domowych,, 
podawanie klucza 
odpowiedzi, 

Przesłanie pocztą uniwersytecką skanów z ćwiczeniami do wykonania w terminie 
25.05.2020 – 21.06.2020.  Zajęcia obejmujące czytanie, słuchanie,  wypowiedzi ustne i 
ćwiczenia gramatyczne  prowadzone są na platformie Microsoft Teams. 



pytanie na zadane 
tematy. 

 

 

 

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 3 PPS z 

Sprawdzanie prac 
domowych,, 
podawanie klucza 
odpowiedzi, 
pytanie na zadane 
tematy. 

Przesłanie pocztą uniwersytecką skanów z ćwiczeniami do wykonania w terminie 
25.05.2020 – 21.06.2020.  Zajęcia obejmujące czytanie, słuchanie,  wypowiedzi ustne i 

ćwiczenia gramatyczne  prowadzone są na platformie Microsoft Teams. 

    
 

 

 

  



Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: mgr Małgorzata Nicieja  

KWARANTANNA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 25.05. - 21.06 

 

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) 

weryfikacja 
realizacji efektów 
uczenia się poprzez 
testy, zadania oraz 
prace pisemne 

zamieszczenie materiałów pisemnych/filmowych/audiowizualnych wraz z zadaniami do 
wykonania przez studentów; prowadzenie zajęć online przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams 

Lektorat języka 
angielskiego B2 

PPS/I/10/B2 

weryfikacja 
realizacji efektów 
uczenia się poprzez 
testy, zadania oraz 

zamieszczenie materiałów pisemnych/filmowych/audiowizualnych wraz z zadaniami do 
wykonania przez studentów; prowadzenie zajęć online przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams 

                                                           

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

 

 

 

 

 

 



prace pisemne 

Język angielski dla 
psychologów 
poziom C1 

II Ps.A/IV/C1 

weryfikacja 
realizacji efektów 
uczenia się poprzez 
testy, zadania oraz 
prace pisemne 

zamieszczenie materiałów pisemnych/filmowych/audiowizualnych wraz z zadaniami do 
wykonania przez studentów; prowadzenie zajęć online przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams 

Język angielski dla 
psychologów 
poziom C1 

II Ps.B/IV/C1 

weryfikacja 
realizacji efektów 
uczenia się poprzez 
testy, zadania oraz 
prace pisemne 

zamieszczenie materiałów pisemnych/filmowych/audiowizualnych wraz z zadaniami do 
wykonania przez studentów; prowadzenie zajęć online przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams 

Język angielski dla 
psychologów 
poziom C1 

I Ps.F/I/C1 

weryfikacja 
realizacji efektów 
uczenia się poprzez 
testy, zadania oraz 
prace pisemne 

zamieszczenie materiałów pisemnych/filmowych/audiowizualnych wraz z zadaniami do 
wykonania przez studentów; prowadzenie zajęć online przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams 

Konwersacje 
III PPWJO1, 
III PPWJO2 
III PPWJO3 

weryfikacja 
realizacji efektów 
uczenia się poprzez 
zadania  

zamieszczenie materiałów pisemnych/filmowych/audiowizualnych wraz z zadaniami do 
wykonania przez studentów; prowadzenie zajęć online przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 

 

Nazwa Symbol grupy Sposób Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY 



przedmiotu/ 
kursu 

lub 
kierunek, rok 

studiów 

weryfikacji 
realizacji efektów 

kształcenia 

(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)  
wraz z terminem realizacji 

Język angielski dla 
psychologów 
poziom B1+ 

Z2Ps.2/IV/B1p 

weryfikacja 
realizacji efektów 
uczenia się poprzez 
testy, zadania oraz 
prace pisemne 

zamieszczenie materiałów pisemnych/filmowych/audiowizualnych wraz z zadaniami do 
wykonania przez studentów; prowadzenie zajęć online przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams 

Język angielski dla 
psychologów 
poziom B2 

Z1Ps.1/II/B2 

weryfikacja 
realizacji efektów 
uczenia się poprzez 
testy, zadania oraz 
prace pisemne 

zamieszczenie materiałów pisemnych/filmowych/audiowizualnych wraz z zadaniami do 
wykonania przez studentów; prowadzenie zajęć online przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams 

Język angielski 
Z II PR-

SOC/I/B2 

weryfikacja 
realizacji efektów 
uczenia się poprzez 
testy, zadania oraz 
prace pisemne 

zamieszczenie materiałów pisemnych/filmowych/audiowizualnych wraz z zadaniami do 
wykonania przez studentów; prowadzenie zajęć online przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams 

 

 

  



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, 
rozumienie ze 

słuchu 

platforma MT,e-mail ( indywidualna korekta prac, metoda self-check), telefon      
25.05.2020-21.06.2020 

Język angielski 
Obsługa 

Businessu II, gr.1 

Praca z tekstem, 
ćwiczenia na 

słownictwo, praca 
pisemna 

 

platforma MT,e-mail ( indywidualna korekta prac, metoda self-check ), telefon 
25.05.2020-21.06.2020 

                                                           

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

 

 

 

 

 

 



 

Medical English 

Kierunek 
Lekarski I, 

gr.XI,XII 
Kierunek 

Lekarski II,gr.IX 

Praca z tekstem, 
ćwiczenia na 

słownictwo,praca 
pisemna 

platforma MT,e-mail (indywidualna korekta prac, metoda self-check ), telefon 
25.05.2020-21.06.2020 

Lektorat języka 
angielskiego – 
studia 
magisterskie 

mgr PKS B2+ 

Praca z tekstem, 
ćwiczenia na 

słownictwo,praca 
pisemna 

 

platforma MT,e-mail ( indywidualna korekta prac,metoda self-check ),telefon 
25.05.2020-21.06.2020 

    
    
    
 

 

 

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 

    
    
    
    
    
    
 

 



Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: Ewa Rucka-Rink, 25.05.2020 – do końca semestru 

STUDIA STACJONARNE 

Nazwa przedmiotu/ 
kursu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symbol grupy lub 
kierunek, rok 
studiów 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób weryfikacji realizacji efektów kształcenia
16

: 

 

Do 19. czerwca wszystkie zajęcia w formie telekonferencji. 

Do 6. lipca włącznie oraz 1.- 15. września konsultacje przez e-mail lub w formie spotkania 

bezpośredniego na Microsoft-Teams – w poniedziałki i środy w godz. 13.00-14.00. 

Lektorat języka niemieckiego na 
poziomie B2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETP/II/B2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do  01. czerwca:   
1. „Zwischen Schule und Beruf. Angebote für Abgänger”, ”Studium in Deutschland”, 
„Numerus Clausus” - teksty do tłumaczenia i ćwiczenia utrwalające. 
2. Powtórka gramatyki z całego semestru – teoria i przykłady zdań. 
 
Od 03. czerwca: 
Ustny egzamin na poziomie B2 (30 min. na osobę): 
03.06. - cz. 1 
08.06. - cz. 2 
10.06. - cz. 3 
15.06. - cz. 4 
 
 

                                                           

16 

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



 
 
Lektorat języka niemieckiego  na 
poziomie B2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MW/I/B2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Zdania pojedyncze z dwoma czasownikami, z „zu” i bez „zu”, Perfekt – teoria, przykłady i 
ćwiczenia. 
2. Idiomy i przysłowia, mowa potoczna, 
3. Powtórka gramatyki z całego semestru – teoria i przykłady zdań. 
 
Ustne colloquium zaliczeniowe (15 min. na osobę): 
09.06. - cz.1 
16.06. - cz. 2 

Język Niemiecki w Obsłudze Ruchu 
Turystycznego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III Język Biznesu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. „Im Reisebüro”, „Touristeninformation”, „Touristische Attraktionen”, „Städte und 
Regionen” - teksty do tłumaczenia i ćwiczenia utrwalające oraz dialogi i ćwiczenia na 
słownictwo. 
2. Imiesłowy  i rozszerzona przydawka – teoria, przykłady i ćwiczenia. 
3. Zdania pojedyncze z dwoma czasownikami, z „zu” i bez „zu”, Perfekt – teoria, przykłady i 
ćwiczenia. 
 
Ustne colloquium zaliczeniowe (15 min. na osobę): 
17. czerwca. 

Przedmiot w języku niemieckim : 
Neueste Geschichte und 
gesellschaftliche Probleme 

II mgr: Fil. Ang., 
Fil. Polska, MLA, 
Jęz. Biz, Jęz. Obcy 

Zajęcia zakończone (15 h w semestrze). 
Ustne colloquium zaliczeniowe (15 min. na osobę): 
10.06. - cz. 1 



Deutschlands 
 

w Dyplomacji 
 

17.06. - cz. 2 

Przedmiot w języku niemieckim:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III Ekonomia, 
Logistyka i 
Gospodarka 
Przestrzenna 
(grupa łączona) 
 
 
 
 
 
 
 

1. Verkehr und Reisen, Transportmittel – ćwiczenia na słownictwo. 
2. „Raumgestaltung”, „Landschaftsarchitektur”, Grundlagen der Wirtschaft” - teksty do 
tłumaczenia i ćwiczenia utrwalające oraz ćwiczenia na słownictwo. 
 
 Ustne colloquium zaliczeniowe (15 min. na osobę): 
03.06. - cz.1 
10.06. - cz.2 
17.06. - cz.3 
24.06. - cz.4 

Lektorat języka niemieckiego na 
poziomie B2+ 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

I rok (mgr) 
Wydziały:  
Prawa i Admin., 
Nauk Polit. i 
Kom. Społecznej;  
(grupa 1) 
 
 
Mat.-Fiz., Chemii 
i Sztuki 
(grupa 2) 
 
 
 
 

Grupa 1:   
Rechts-, Verwaltungs- und politisches System. Grundlagen – wykład. 
Język akademicki – teksty do tłumaczenia i ćwiczenia na słownictwo. 
Ustny egzamin na poziomie B2+ (30 min. na osobę): 
12.06. i 19 06.2020 
 
 
 
Grupa 2: 
Umweltschutz, Klimawandel, Kunstrichtungen – teksty do tłumaczenia i ćwiczenia 
utrwalające. 
Język akademicki – teksty do tłumaczenia i ćwiczenia na słownictwo. 
Ustny egzamin na poziomie B2+ (30 min. na osobę): 
18.06.2020 
 

Lektorat języka niemieckiego na 
poziomie A2 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. Okoliczniki czasu  (czas zegarowy, pory dnia, dni tygodnia, miesiące, pory roku, daty, 
terminy, częstotliwość) – teoria i ćwiczenia. 
2. Das Schulsystem in Deutschland und Polen. Vergleich – analiza grafiki oraz tłumaczenie 
tekstu. 
3. Powtórka gramatyki z całego semestru – teoria i przykłady zdań. 
 
Ustne colloquium zaliczeniowe (15 min. na osobę): 
08.06. - cz. 1 
09.06, - cz. 2 



15.06. - cz. 3 
16.06. - cz. 4 

Kurs w języku nowożytnym – język 
niemieckim  
 
 
 
 
 
 
 
 

III Język Obcy w 
Sektorze Usług 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Das Schulsystem in Deutschland – tekst do tłumaczenia. 
2. Zwischen Schule und Beruf. Angebote für Schulabgänger – tekst do tłumaczenia i 
ćwiczenia utrwalające. 
 
Ustne colloquium zaliczeniowe (15 min. na osobę): 
04.06. - cz. 1 
18.06. - cz. 2 
25. 06. - cz. 3 

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE  

Nazwa przedmiotu/ 
kursu 
 
 
 

Symbol grupy lub 
kierunek, rok 
studiów 
 
 

Sposób weryfikacji realizacji efektów kształcenia 
 
Tak jak w przypadku studiów stacjonarnych. 

Lektorat języka niemieckiego , B2+  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I (mgr): 
 
Grupa 1: 
Fil. Angielska 
 
 
Grupa 2: 
Administracja 
 
 
 
 
 
 
 

1. Schulsystem in Deutschland – grafika do analizy i tekst do tłumaczenia. 
2. Zwischen Schule und Beruf. Angebote für Abgänger – tekst do tłumaczenia. 
3. Studium in Deutschland. Numerus Clausus. Weiterbildung – teksty do tłumaczenia i 
ćwiczenia utrwalające. 
4. Język akademicki – ćwiczenia na słownictwo. 
 
 
Ustne colloquium zaliczeniowe (15 min. na osobę): 
 
Grupa 1: 06.06.2020 
 
Grupa 2: 31.05.2020 
 



 
 

 
 

Lektorat języka Niemieckiego 
II Ekonomia + Logistyka, B2 
 
 
 
 
 
 
 
 

II Ekonomia i 
Logistyka (lic.) 
 
 
 
 
 
 
 

1. Schulsystem in Deutschland – grafika do analizy i tekst do tłumaczenia. 
2. Zwischen Schule und Beruf. Angebote für Abgänger – tekst do tłumaczenia. 
3. Studium in Deutschland. Numerus Clausus. Weiterbildung – teksty do tłumaczenia i 
ćwiczenia utrwalające. 
4. Język akademicki – ćwiczenia na słownictwo. 
 
 
Ustne colloquium zaliczeniowe (15 min. na osobę):  06.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

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 z jęz. 
angielskiego 

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

Zadania do 
wykonania w aplikacji 
MsTeams na ocenę, 
odpowiedzi ustne, 
prace pisemne na 

ocenę. 

MS Teams– przesyłanie skanów tekstów wraz z zadaniami i plikami mp3, zadania pisemne z 
podręcznika oraz zamieszczane na MsTeams, kontakt ze studentami dwa razy w tygodniu w dniach 
zajęć. Konwersacja i wymiana informacji indywidualnie za pomocą czatu na MST. Użycie Microsoft 

Teams do pracy z grupą. 

Lektorat z jęz. 
angielskiego 

PPWJA, rok II, 
Gr. 1 tok 
2015/16  
pedagogika 
specjalności 

Zadania do 
wykonania w aplikacji 
MsTeams na ocenę, 
odpowiedzi ustne, 
prace pisemne na 

Ms Teams – przesyłanie skanów tekstów wraz z zadaniami i plikami mp3, zadania pisemne przesyłane 
w Teams i pocztą elektr., kontakt ze studentami dwa razy w tygodniu w dniach zajęć. Konwersacja i 

wymiana informacji indywidualnie za pomocą czatu na MST. Użycie Microsoft Teams do pracy z grupą. 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 



 nauczycielskie 
PPS/I/13/B2 

ocenę. 

Język angielski dla 
psychologów 

II PsF/IV/B2 

Kolokwium po 
kwarantannie, ocena 

prac pisemnych i 
wykonanych ćwiczeń 

w trakcie 
kwarantanny, ocena 
wypowiedzi ustnych 
podczas spotkania 
online. Spotkania 
online dwa razy w 
tygodniu zgodnie z 

planem zajęć.  

Umieszczanie zadań i materiałów do zadań wraz z plikami mp3 na MSTeams, zadania pisemne 
przesyłane mi pocztą elektr., kontakt ze studentami dwa razy w tygodniu wg kalendarz an MST oraz 

ustaleń indywidualnych, kontakt z  
„liderem”grupy na Facebooku. Konwersacja i wymiana informacji na Microsoft Teams. 

Język angielski dla 
psychologów 

I PsA/II/B1 

Ocena prac 
pisemnych i 

wykonanych ćwiczeń 
zdalnie w trakcie 

kwarantanny, ocena 
wypowiedzi ustnych 
podczas spotkania 

online 

MSTeams – przesyłanie skanów tekstów wraz z zadaniami i plikami mp3 do słuchania, zadania pisemne 
przesyłane mi pocztą elektr., kontakt ze studentami dwa razy w tygodniu – zajęcia online. Konwersacja 

na Microsoft Teams. 

Język angielski dla 
psychologów 

I PsB/II/B2 

Zadania na ocenę, 
ocena prac 
pisemnych i 

wykonanych ćwiczeń 
w trakcie 

kwarantanny, ocena 
wypowiedzi ustnych 
podczas spotkania 

online 

MSTeams– przesyłanie skanów tekstów wraz z zadaniami, w tym plikami mp3, zadania pisemne 
przesyłane mi pocztą elekt.r i czatem w Ms Teams, kontakt ze studentami dwa razy w tygodniu podczas 

zajęć online, kontakt indywidualny za pomocą poczty elektr. w sprawie recenzji prac pisemnych). 
Konwersacja na Microsoft Teams. 

Język angielski dla  
 
 
psychologów 

I PsC/II/B2 

Zadania na ocenę, 
ocena prac 
pisemnych i 

wykonanych ćwiczeń 
w trakcie 

kwarantanny, ocena 

MSTeams– przesyłanie skanów tekstów wraz z zadaniami, w tym plikami mp3, zadania pisemne 
przesyłane mi pocztą elekt.r i czatem w Ms Teams, kontakt ze studentami dwa razy w tygodniu podczas 

zajęć online, kontakt indywidualny za pomocą poczty elektr. w sprawie recenzji prac pisemnych). 
Konwersacja na Microsoft Teams. 



wypowiedzi ustnych 
podczas spotkania 

online 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

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 z jezyka 
angielskiego na 
poziomie B2+ 

MGR 
B2+/PPS/2/Z 

Ocena wypowiedzi 
ustnych podczaszajęć 

online, egzamin na  
koniec kursu 

  Zajęcia online w czasie rzeczywistym zajęć – konwersacja za pomocą MS Teams, umieszczenie tekstów i 
słownictwa specjalistycznego – spotkania w terminach zjazdów. 

    

    

    

    

    

 



Imię i nazwisko nauczyciela akademickiego: Bożena Zbroińska 

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 języka 
niemieckiego B2+ 

MGR E B2+ 

Sprawdzanie wykonania zadań 
pisemnych i ćwiczeń oraz wypowiedzi 
ustnych, zaliczanie partii materiałów 
przez Teams w kontakcie jeden na 
jeden.   

E-mail, USOSmail, Nextcloud, Google Drive. Zajęcia autorskie wg wytycznych 
SJO. Część zajęć online poprzez Microsoft Teams. Termin realizacji 25.05.2020 
do końca semestru. 

Lektorat języka 
niemieckiego B2 

MW/II/B2 

Sprawdzanie wykonania zadań 
pisemnych i ćwiczeń oraz wypowiedzi 
ustnych, zaliczanie partii materiałów 
przez Teams w kontakcie jeden na 
jeden.   

E-mail, USOSmail, Nextcloud, Google Drive. Zajęcia częściowo autorskie i wg 
wytycznych SJO. Część zajęć online poprzez Microsoft Teams. Termin realizacji 
25.05.2020 do końca semestru. 

Lektorat języka 
niemieckiego A2 

FA/I/A2a 
FA/I/A2b 

Sprawdzanie wykonania zadań 
pisemnych i ćwiczeń przez studentów 
przy pomocy klucza. Sprawdzanie 
wykonania zadań umieszczonych na 
Google Drive.  

Praca z podręcznikiem Motive A2, zadawanie partii materiałów z podręcznika, 
wysyłanie kopii ćwiczeń dodatkowych, tekstów i testów. E-mail, USOSmail, 
Nextcloud, Google Drive. Termin realizacji 25.05.2020 do końca semestru. 

Kurs w języku 
obcym 

III rok, Wydz. 
Filologiczny, 
Grupa nr 3 

Sprawdzanie wykonania zadań 
pisemnych i ćwiczeń oraz wypowiedzi 
ustnych, zaliczanie partii materiałów 
przez Teams w kontakcie jeden na 
jeden.   

E-mail, USOSmail, Nextcloud, Google Drive. Zajęcia autorskie. Część zajęć 
online poprzez Microsoft Teams. Termin realizacji 25.05.2020 do końca 
semestru. 

                                                           

 

 

 



 

 

 

 

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 

Sprawdzanie wykonania zadań 
pisemnych i ćwiczeń przez studentów 
przy pomocy klucza oraz podanych 
odpowiedzi. Sprawdzanie wykonania 
zadań umieszczonych na Google Drive. 

E-mail, USOSmail, Nextcloud, Google Drive. Zajęcia autorskie. Termin realizacji 
25.05.2020 do końca semestru wg ilości godzin zaplanowanych do 
zrealizowania. 

Lektorat języka 
niemieckiego B2+ 

II st. 
Pedagogika i 

praca socjalna 

Sprawdzanie wykonania zadań 
pisemnych i ćwiczeń oraz wypowiedzi 
ustnych, zaliczanie partii materiałów 
przez Teams w kontakcie jeden na 
jeden.   

E-mail, USOSmail, Nextcloud, Google Drive. Zajęcia autorskie. Część zajęć 
online poprzez Microsoft Teams. Termin realizacji 25.05.2020 do końca 
semestru wg ilości godzin zaplanowanych do zrealizowania. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


