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PRZEDMIOT/ ROK
PNJN
S1 III Z

Korespondencja
handlowa
S1 III P

Seminarium
licencjackie
S1 III P N + T

Gramatyka
praktyczna
S1 I P N

NAUCZYCIEL
dr Jadwiga Baer

FORMAREALIZACJIZAJĘĆ
Forma zdalna
- materiały dydaktyczne przesłane studentom
w formie scanów na adres e-mail grupy;
- po wznowieniu zajęć sprawdzenie
wiadomości z zadanych zagadnień;
Forma zdalna
przesyłanie
scanów
materiałów
dydaktycznych dot. rodzajów korespondencji
handlowej i ćwiczeń leksykalnych z zakresu
przerabianej korespondencji handlowej;
- po wznowieniu zajęć sprawdzenie
wiadomości z zadanych zagadnień;
Forma zdalna
- mailowy kontakt ze studentami w przypadku
pytań dot. pisania pracy licencjackiej;
- przesłanie terminów oddania poszczególnych
rozdziałów prac licencjackich;
- poprawa przesyłanych mailowo prac;
Forma zdalna
- przesłanie zagadnień gramatycznych do
samodzielnego przerobienia przez studentów z
pomocą
materiałów
dydaktycznych
wskazanych przez wykładowcę (wcześniej
rozdane kserokopie, przesłane scany, praca z

PNJN - Lesen
S1 I Z

dr B. Buć

Tłumaczenie ustne
S1 II PT

Tłumaczenie ustne
S1 II ZT

Tłumaczenie ustne
S1 III PT

PNJN
S1 I P

dr Ewa Cwanek-Florek

PNJN
S1 III Z
PNJN
S1 I N

dr Adam S. Czartoryski
dr Agnieszka Fus

podręcznikiem do gramatyki, linki do stron
internetowych z teorią i ćwiczeniami);
- po wznowieniu zajęć sprawdzenie
wiadomości z zadanych zagadnień;
Studenci na pierwszych zajęciach otrzymali
materiały na cały semestr, a zatem będą
jedynie poinformowani, które zestawy
czytania ze zrozumieniem i zadania
leksykalno-gramatyczne do nich mają
przerobić. Dodatkowo otrzymają do nich
mailowo odpowiedzi, aby móc samemu
kontrolować
wyniki. Ponadto zostaną
poinformowani, iż mają pracując ze
słownikami
nauczyć
się
słownictwa
występującego w tekstach, które będzie
sprawdzone po przywróceniu zajęć w formie
stacjonarnej.
Studenci otrzymają linki do filmów (w liczbie
odpowiedniej do liczby godzin), które będą
mieli
za
zadanie
przetłumaczyć
konsekutywnie.
Nagrania
tłumaczeń
wykonane telefonami prześlą na adres email
wykładowcy. Następnie otrzymają komentarz
zwrotny oraz ocenę za każde nagranie.
Studenci otrzymają linki do filmów (w liczbie
odpowiedniej do liczby godzin), które będą
mieli
za
zadanie
przetłumaczyć
konsekutywnie.
Nagrania
tłumaczeń
wykonane telefonami prześlą na adres email
wykładowcy. Następnie otrzymają komentarz
zwrotny oraz ocenę za każde nagranie.
Studenci otrzymają linki do filmów (w liczbie
odpowiedniej do liczby godzin), które będą
mieli
za
zadanie
przetłumaczyć
konsekutywnie.
Nagrania
tłumaczeń
wykonane telefonami prześlą na adres email
wykładowcy. Następnie otrzymają komentarz
zwrotny oraz ocenę za każde nagranie.
Studenci na bieżąco dostają materiały drogą
elektroniczną, na ww. adres. Jestem do ich
dyspozycji mailowo, telefonicznie i na
messengerze.
Kolokwia
sprawdzające
opanowanie przerobionego materiału odbędą
się w formie tradycyjnej, gdy już będziemy
mogli znów spotykać się osobiście.
Komunikacja zdalna za pośrednictwem
oficjalnego emaila grupy
udostępnienie
plików
z
materiałami
dydaktycznymi za pośrednictwem poczty
e-mail (w razie potrzeby za pomocą serwisu
współdzielenia plików Dropbox); możliwa

PNJN
S1 I P N

PNJN
S1 II T

PNJN
S1 II P N

Dydaktyka j. niem.
S1 II P N

PNJN
S1 II P T

Dydaktyka j. niem.
S1 III P N

Wybrane
dr
Estera
zagadnienia
z Głuszko-Boczoń
literatury niemieckiej
(w)
S2 I

wideokonferencja
na
platformie
ogólnodostępnej, zdalna dostępność dla
studentów oraz regularny kontakt mailowy
udostępnienie
plików
z
materiałami
dydaktycznymi za pośrednictwem poczty
e-mail (w razie potrzeby za pomocą serwisu
współdzielenia plików Dropbox); możliwa
wideokonferencja
na
platformie
ogólnodostępnej, zdalna dostępność dla
studentów oraz regularny kontakt mailowy
udostępnienie
plików
z
materiałami
dydaktycznymi za pośrednictwem poczty
e-mail (w razie potrzeby za pomocą serwisu
współdzielenia plików Dropbox); możliwa
wideokonferencja
na
platformie
ogólnodostępnej, zdalna dostępność dla
studentów oraz regularny kontakt mailowy
udostępnienie
plików
z
materiałami
dydaktycznymi za pośrednictwem poczty
e-mail (w razie potrzeby za pomocą serwisu
współdzielenia plików Dropbox); możliwa
wideokonferencja
na
platformie
ogólnodostępnej, zdalna dostępność dla
studentów oraz regularny kontakt mailowy
udostępnienie
plików
z
materiałami
dydaktycznymi za pośrednictwem poczty
e-mail (w razie potrzeby za pomocą serwisu
współdzielenia plików Dropbox); możliwa
wideokonferencja
na
platformie
ogólnodostępnej, zdalna dostępność dla
studentów oraz regularny kontakt mailowy
udostępnienie
plików
z
materiałami
dydaktycznymi za pośrednictwem poczty
e-mail (w razie potrzeby za pomocą serwisu
współdzielenia plików Dropbox); możliwa
wideokonferencja
na
platformie
ogólnodostępnej, zdalna dostępność dla
studentów oraz regularny kontakt mailowy
udostępnienie
plików
z
materiałami
dydaktycznymi za pośrednictwem poczty
e-mail (w razie potrzeby za pomocą serwisu
współdzielenia plików Dropbox); możliwa
wideokonferencja
na
platformie
ogólnodostępnej, zdalna dostępność dla
studentów oraz regularny kontakt mailowy
kontakt e-mailowy

Historia
literatury
niemieckiej (w)
S1 II Z+P
Historia
literatury
niemieckiej (ćw.)
S1 II Z+P
Historia
krajów
niemieckojęzycznych
(w) S1 II Z+P
Gramatyka opisowa
S1 II Z
Gramatyka
praktyczna
S1 II Z
Gramatyka opisowa
S1 II P
PNJN
S1 II P
PNJN
S1 I Z
PNJN
S1 I P

kontakt e-mailowy

kontakt e-mailowy

kontakt e-mailowy

dr hab. prof. UR Joanna Drogą mailową + podręcznik
Golonka
Drogą mailową

Drogą mailową + podręcznik
dr Jaromin Homa

E-Mail, Skype, Messenger
E-Mail, Skype, Messenger

dr
Anna Kontakt mailowy i przez google clasroom:
Jaremkiewicz-Kwiatkow praca z tekstem, ćwiczenia z mówienia w
ska
formie filmików, ćwiczenia z zakresu leksyki,
przygotowywanie
prezentacji
– praca
projektowa, praca z testami poziomującymi,
przesyłanie zadań ze słuchania, prace pisemne
na podstawie tekstów podręcznikowych np.
streszczenia.
PNJN
Kontakt mailowy i przez google clasroom:
S1 III P
praca z tekstem, ćwiczenia z mówienia w
formie filmików, ćwiczenia z zakresu leksyki,
przygotowywanie
prezentacji
– praca
projektowa, praca z testami poziomującymi,
przesyłanie zadań ze słuchania, prace pisemne
na podstawie tekstów podręcznikowych np.
streszczenia.
Warsztat
dr hab. prof. UR Przesyłanie materiałów w formie handoutów
metodyczny
Krystyna Mihułka
(skan
dokumentu
opatrzonego
moim
(wykład) S1 III PN
podpisem) przy pomocy poczty elektronicznej
z
mojego
adresu
e-mailowego
(kmihulka@gmail.com) na zbiorczy adres
e-mailowy grupy:
filologia.germanskagr.1@onet.pl
Komunikacja
w
Przesyłanie materiałów w formie handoutów
perspektywie
(skan
dokumentu
opatrzonego
moim
interkulturowej
podpisem) przy pomocy poczty elektronicznej
(wykład) S1 II TP +
z
mojego
adresu
e-mailowego
TZ
(kmihulka@gmail.com) na zbiorczy adres
e-mailowy grup:
fgermanska2018ur@gmail.com
germanistyka2018.19@gmail.com

Seminarium
magisterskie
S2 I

Komunikowanie się w celu omówienia
niejasności,
weryfikowania
przesłanych
fragmentów pracy etc. przy pomocy poczty
elektronicznej
oraz
telefonicznie,
po
uprzednim uzgodnieniu terminu rozmowy
drogą e-mailową.
Po zweryfikowaniu prywatnych adresów
e-mailowych
moich
seminarzystów
kontaktować będę się bezpośrednio z nimi,
tzn. korzystając z ich prywatnych adresów
e-mailowych, a nie emaila zbiorczego, który
wykazałam wyżej.

Zajęcia
specjalizacyjne
S2 I

PNJN
S1 II P
Gramatyka
praktyczna
S1 II P T
Przekład pisemny
S1 III Z T
Przekład pisemny
S 1 III P T
Języki
specjalistyczne
S 1 III P T
Tłumaczenie tekstów
prawniczych
S2 I T
Zajęcia
specjalizacyjne
S2 I T + N
Seminarium
magisterskie
S2 I T + N
PNJN słuchanie
S1 I Z
Gramatyka
praktyczna
S1 I Z
PNJN
S 1 III P
Dydaktyka
języka
niemieckiego
ćwiczenia
S2 I N
Dydaktyka
języka
niemieckiego wykład
S2 I N

dr Gabriela Nitka

mail, skype lub google hangouts lub zoom
mail, skype lub google hangouts lub zoom

mail, skype lub google hangouts lub zoom
mail, skype lub google hangouts lub zoom
mail, skype lub google hangouts lub zoom

dr hab. prof.
Krzysztof Nycz

UR udostępnienie materiałów dydaktycznych za
pośrednictwem poczty e-mail, konsultacja
przy użyciu Skype
udostępnienie materiałów dydaktycznych za
pośrednictwem poczty e-mail, konsultacja
przy użyciu Skype
komunikacja oraz przesyłanie fragmentów
prac przy pomocy poczty e-mail, konsultacja
przy użyciu Skype
dr Bogusława Rolek
Forma zdalna, udostępnianie materiałów
dydaktycznych za pomocą poczty e-mail,
poprawa przesłanych rozwiązań i nagrań
Forma zdalna, udostępnianie materiałów
dydaktycznych za pomocą poczty e-mail,
poprawa przesłanych rozwiązań i nagrań
Forma zdalna, udostępnianie materiałów
dydaktycznych za pomocą poczty e-mail,
poprawa przesłanych rozwiązań i nagrań
Forma zdalna, udostępnianie materiałów
dydaktycznych za pomocą poczty e-mail,
poprawa przesłanych rozwiązań, nagrań,
filmów wideo, prezentacji, projektów.
Forma zdalna, udostępnianie prezentacji,
autorskich nagrań, handoutów

Gramatyka opisowa dr Małgorzata Sieradzka
– w.
S1 I ZN

Teorie przekładu –
w.
S1 I PT

Teorie przekładu –
w.
S1 II PT+ZT

Seminarium
licencjackie
S1 III PT

Seminarium
licencjackie
S1 III ZT
Wykład
monograficzny
wyboru
S1 III PT
Zajęcia
monograficzne
wyboru – w.
S1 III ZT

do

do

Zajęcia
monograficzne
do
wyboru – ćw.
S2 Rok I T
Fonetyka i fonologia
S1 I P

Fonetyka i fonologia
S1 I Z

dr Zygmunt Tęcza

Przesłanie
studentom
prezentacji
multimedialnych / opracowań poszczególnych
zagadnień oraz skanów z ćwiczeniami do
treści merytorycznych. Korekta odesłanych
ćwiczeń i rozwiązanych zadań.
Przekazanie
studentom
handoutów
/
prezentacji multimedialnych w załączniku do
maila wraz z zadaniami do treści handoutów.
Weryfikacja prac kontrolnych odesłanych
drogą mailową.
Przekazanie
studentom
handoutów
/
prezentacji multimedialnych w załączniku do
maila wraz z zadaniami do treści handoutów.
Weryfikacja prac kontrolnych odesłanych
drogą mailową.
Indywidualna korespondencja mailowa z
licencjatkami,
korekta
przesłanych
fragmentów pracy licencjackiej, omówienie
poprawy
przez
skype’a
lub
https://discordapp.com/
Indywidualna
korespondencja
mailowa,
korekta przesłanych fragmentów pracy
licencjackiej, omówienie poprawy przez
skype’a lub https://discordapp.com/
Przesłanie
studentom
prezentacji
multimedialnych / opracowań, sprawdzenie
prac
kontrolnych
dotyczących
przedstawionych treści, odesłanych przez
studentów.
Przesłanie
studentom
prezentacji
multimedialnych / opracowań, sprawdzenie
prac
kontrolnych
dotyczących
przedstawionych treści, odesłanych przez
studentów.
Korekta rozwiązań zadań nadesłanych przez
studentów, przygotowanych w oparciu o treści
udostępnionych tekstów.
Realizacja poprzez udostępnianie studentom w
określonych terminach (2x w tygodniu)
plików tekstowych i nagrań audio, a także
szczegółowych instrukcji ich wykorzystania,
drogą e-mailową oraz za pośrednictwem
serwisu internetowego Mega Cloud Drive. O
konkretnych datach realizacji studenci zostaną
poinformowani przeze mnie w dniu 23.03.
Realizacja poprzez udostępnianie studentom w
określonych terminach (2x w tygodniu)
plików tekstowych i nagrań audio, a także
szczegółowych instrukcji ich wykorzystania,
drogą e-mailową oraz za pośrednictwem

Językoznawstwo –
wybrane zagadnienia
S2 I

Seminarium
magisterskie
S2 I
Zajęcia
specjalizacyjne
S2 I
Seminarium
magisterskie
S2 II gr 1
Zajęcia
specjalizacyjne
S2 II gr 1
Seminarium
magisterskie
S2 II gr 2
Zajęcia
specjalizacyjne
S2 II gr 2
PNJN
S1 II Z T (A)

PNJN
S1 I P N

PNJN
S1 I P T

PNJN
S1 I P (A)
PNJN
S1 I P (B)
Gramatyka
praktyczna

serwisu internetowego Mega Cloud Drive. O
konkretnych datach realizacji studenci zostaną
poinformowani przeze mnie w dniu 23.03.
Realizacja poprzez udostępnianie studentom w
określonych terminach (2x w tygodniu)
plików
tekstowych
i prezentacji
multimedialnych, a także szczegółowych
instrukcji ich wykorzystania, drogą e-mailową
oraz za pośrednictwem serwisu internetowego
Mega Cloud Drive. O konkretnych datach
realizacji studenci zostaną poinformowani w
dniu 23.03.
prof. dr hab. Mariola Kontakt mailowy ze studentami w godzinach
Wierzbicka
zajęć zgodnie z harmonogramem oraz w
godzinach dyżuru
Kontakt mailowy ze studentami w godzinach
zajęć zgodnie z harmonogramem oraz w
godzinach dyżuru
Kontakt mailowy ze studentami w godzinach
zajęć zgodnie z harmonogramem oraz w
godzinach dyżuru
Kontakt mailowy ze studentami w godzinach
zajęć zgodnie z harmonogramem oraz w
godzinach dyżuru
Kontakt mailowy ze studentami w godzinach
zajęć zgodnie z harmonogramem oraz w
godzinach dyżuru
Kontakt mailowy ze studentami w godzinach
zajęć zgodnie z harmonogramem oraz w
godzinach dyżuru
mgr Dorota Pirga
Udostępnianie
plików
z
materiałami
(STUDIUM JĘZYKÓW dydaktycznymi za pośrednictwem Wirtualnej
OBCYCH)
Uczelni, poczty e-mail lub za pomocą
serwisów współdzielenia plików (Dropbox,
Google Classroom).
Udostępnianie
plików
z
materiałami
dydaktycznymi za pośrednictwem Wirtualnej
Uczelni, poczty e-mail lub za pomocą
serwisów współdzielenia plików (Dropbox,
Google Classroom).
Udostępnianie
plików
z
materiałami
dydaktycznymi za pośrednictwem Wirtualnej
Uczelni, poczty e-mail lub za pomocą
serwisów współdzielenia plików (Dropbox,
Google Classroom).
dr Sławomir Schultis
Kontakt mailowy ze studentami
(STUDIUM
JĘZYKÓW OBCYCH) Kontakt mailowy ze studentami
Kontakt mailowy ze studentami

S1 II PN
PNJN
S2 I N + T
Seminarium
magisterskie
S2 I
Seminarium
magisterskie
S2 II
Zajęcia
specjalizacyjne
S2 I
Zajęcia
specjalizacyjne
S2 II
Wykład
monograficzny
S1 III
Zajęcia
monograficzne
S2 I

Kontakt mailowy ze studentami
dr Grzegorz Jaśkiewicz

Mail, messenger

Mail, messenger

Mail, Messenger, Onedrive

Mail, Messenger, Onedrive

Mail, Messenger, Onedrive

Mail, Messenger, Onedrive

OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMÓW
CYWILNOPRAWNYCH
Tłumaczenie tekstów
ekonomicznych
S2 I T
Przekład pisemny
S1 II ZT, S1 II PT

mgr Roman Golesz

Języki specjalistyczne
S1 II ZT
Gramatyka praktyczna
S2 I N + T
Gramatyka praktyczna
S2 II N + T
PNJN
S1 I ZN

PNJN
S1 I PT

dr Joanna Kania

mgr Magdalena Kołodziej

Wysłano teksty do tłumaczenia
Korekta/konsultacje indywidualne
drogą mailowa lub poprzez Skype
Wysłano teksty do tłumaczenia
Korekta/konsultacje indywidualne
drogą mailowa lub poprzez Skype
Wysłano teksty do tłumaczenia
Korekta/konsultacje indywidualne
drogą mailowa lub poprzez Skype
Praca za pośrednictwem
https://drive.google.com/
Praca za pośrednictwem
https://drive.google.com/
Zajęcia w formie zdalnej:
● stały kontakt mailowy z grupami
(udostępnienie plików z
materiałami dydaktycznymi);
● kontakt poprzez komunikatory
społecznościowe
(wideokonferencje);
● zdalna dostępność dla studentów.
Zajęcia w formie zdalnej:

●

●

stały kontakt mailowy z grupami
(udostępnienie plików z
materiałami dydaktycznymi);
kontakt poprzez komunikatory
społecznościowe
(wideokonferencje);

zdalna dostępność dla studentów.
Zajęcia w formie zdalnej:
● stały kontakt mailowy z grupami
(udostępnienie plików z
materiałami dydaktycznymi);
● kontakt poprzez komunikatory
społecznościowe
(wideokonferencje);

PNJN
S1 II PN

zdalna dostępność dla studentów.
Zajęcia w formie zdalnej:
● stały kontakt mailowy z grupami
(udostępnienie plików z
materiałami dydaktycznymi);
● kontakt poprzez komunikatory
społecznościowe
(wideokonferencje);

PNJN
S1 II PT

Gramatyka praktyczna
S1 I P

mgr Marzena Zwolska

zdalna dostępność dla studentów.
Udostępnianie studentom ćwiczeń
wraz z opisem zagadnień
gramatycznych drogą mailową

PRACOWNICY Z INNYCH JEDNOSTEK
Lektorat j. angielskiego
S1 I P
Lektorat j. angielskiego
S1 I Z
Lektorat j. angielskiego
S1 II P
Lektorat j. angielskiego
S2 I

dr Grzegorz Kwiatkowski

Psychologia rozwojowa
S1 II N
Pedagogika
S1 II N
Ochrona własności
intelektualnej
S1 III

dr Anna Wańczyk-Welc

dr Dagmara Kotowicz

dr Elżbieta Dolata
dr Anna
Wójtowicz-Dawid

kontakt e-mail
Google Classroom
kontakt e-mail
Google Classroom
kontakt e-mail
Google Classroom
Kontakt mailowy ze studentami.
Wysłanie im wytycznych odnośnie
materiałów, które są zobowiązani
przerobić w domu oraz zadań do
przygotowania (prezentacje)
wykład, przez Wirtualną Uczelnię
e-mail (przesyłanie materiałów,
literatury, prezentacji, konsultacje)
On-line wykłady poprzez uzgodnioną
ze studentami platformę do
komunikacji

Psychologia
S1 I
Emisja głosu
S1 I P + Z

dr Danuta Ochojska

Zdalna: e-mail

dr hab. prof. UR Maciej
Gallas

Technologia informacyjna/
prezentacje multimedialne
S1 Z N+T

dr Małgorzata Klisowska

Zajęcia zdalne: Wykłady w formie
prezentacji multimedialnej, chat,
konsultacje.
Forma zdalna (etap 1) / lub
bezpośrednio, jeśli przywrócenie zajęć
nastąpi wcześniej;
- zajęcia mogą odbywać się w formie
zdalnej;
- metodyka toku indywidualnego;
kontakt przez mail grupowy danej
grupy; e- konsultacje (mail, czat,
komunikator);
- informacje i materiały przesłane
wcześniej (dostępne też na mojej
stronie pracowniczej);
- po zmodyfikowaniu zadań podany
zostanie też dostęp do:
- instrukcji na studenckim serwerze
fonon oraz mojej stronie pracowniczej;
- folderów do przesyłania prac –
studenci już je założyli, ćwiczyli na
zajęciach bezpośrednich.
- zaliczenie cząstkowe może odbyć się
w formie zdalnej (etap1) / lub
bezpośrednio, jeśli przywrócenie zajęć
nastąpi wcześniej.

