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PRZEDMIOT /
ROK

PNJN
S1 III Z

Korespondencja
handlowa
S1 III P

NAUCZYCIEL

FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ

Całość
realizowana
zdalnie
TAK/NIE

dr
Jadwiga
Baer

Forma zdalna
- materiały dydaktyczne w formie
scanów przesyłane studentom co
tydzień na adres e-mail grupy;
Weryfikacja / sprawdzenie wiedzy
studentów:
a) regularne (cotygodniowe)
przesyłanie na mój adres email
przerobionych ćwiczeń (scany),
b) regularne przesyłanie nagrań
wypowiedzi
ustnych
wg
otrzymanych
ćwiczeń
i
wskazówek.
Test zaliczeniowy na koniec
semestru
(kolokwium)
sprawdzający nabytą wiedzę,
przesłany mailem na mój adres.
Konsultacje
telefoniczne
po
wcześniejszym ustaleniu terminu
lub konsultacje drogą mailową.

nie

Liczba
godzin do
realizacji w
sposób
tradycyjny
2 godz.

Forma zdalna
regularne
(cotygodniowe)
przesyłanie scanów materiałów
dydaktycznych
dot.
korespondencji handlowej (wg
sylabusa);

tak

-

regularne
(cotygodniowe)
przesyłanie ćwiczeń leksykalnych
z zakresu słownictwa fachowego
dot. korespondencji handlowej;
Weryfikacja / sprawdzenie wiedzy
studentów: studenci przesyłają
regularnie
(co
tydzień)
sporządzoną
korespondencję
handlową
oraz
przerobione
ćwiczenia leksykalne.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu
jest sporządzenie wszystkich
zadanych
listów
korespondencyjnych
oraz
przerobienie wszystkich ćwiczeń
leksykalnych i przesłanie ich
drogą mailową na mój adres.
Konsultacje
telefoniczne
po
wcześniejszym ustaleniu terminu
lub konsultacje drogą mailową.
Seminarium
licencjackie
S1 III P N + T

Gramatyka
praktyczna
S1 I P N

Forma zdalna
- przesłanie terminów oddania
poszczególnych rozdziałów prac
licencjackich;
- mailowy kontakt ze studentami
dotyczący prac licencjackich lub
kontakt
telefoniczny
po
wcześniejszym ustaleniu terminu;
- poprawa przesyłanych mailowo
prac i kontakt indywidualny ze
studentami w celu omówienia
prac.
- zaliczenie przedmiotu n.p.
przesłanej pracy licencjackiej
(forma końcowa poprawiona)
Forma zdalna
regularne
(cotygodniowe)
przesyłanie
zagadnień
gramatycznych (wg sylabusa) i
scanów
materiałów
do
samodzielnego przerobienia przez
studentów (studenci pracują z
obowiązującym
podręcznikiem
oraz ze scanami przesyłanymi
przez wykładowcę; studenci
otrzymują dodatkowo linki do
sprawdzonych przez wykładowcę
stron internetowych, objaśniające
zagadnienia gramatyczne do
przerobienia);
Weryfikacja / sprawdzenie wiedzy
studentów: studenci przesyłają
regularnie (co tydzień) wszystkie
zadane i przerobione ćwiczenia
gramatyczne.
Test zaliczeniowy na koniec
semestru (kolokwium) przesłany
drogą mailową sprawdzający
nabytą wiedzę.

tak

-

nie

2 godz.

PNJN
S1 I Z

dr
Buć

Bartosz

Tłumaczenie ustne
S1 II PT

Tłumaczenie ustne
S1 II ZT

Tłumaczenie ustne
S1 III PT

PNJN
S1 I P

dr
Ewa
CwanekFlorek

PNJN
S1 III Z

dr Adam S.
Czartoryski

Konsultacje
telefoniczne
po
wcześniejszym ustaleniu terminu
lub konsultacje drogą mailową.
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 pliki z
materiałami dydaktycznymi drogą
elektroniczną
oraz
przez
„Wirtualną Uczelnią”. Jestem do
ich
dyspozycji
mailowo,
telefonicznie i na messengerze.
Systematycznie
oceniam
przesłane do mnie prace domowe.
Komunikacja
zdalna
za
pośrednictwem oficjalnego emaila

nie

2 godz.

nie

2 godz.

nie

2 godz.

15 h/sem. –
Ćwiczenia w
sem. letnim
zrealizowane;
zostaje
egzamin w
czerwcu.

-

nie

2 godz./
grupa

nie

2 godz.

PNJN
S1 I N

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

dr Agnieszka
Fus

grupy oraz bieżący kontakt na
messengerze. Studenci co tydzień
dostają zadania, które mają
wykonać,
na
podstawie
przesyłanych
materiałów
(tekstowych, audio lub wideo).
Sprawdzenie
przerobionego
materiału
zostanie
przeprowadzone w formie zdalnej
– przesłanie zadanych na ocenę
ćwiczeń (słownictwo, zwroty,
czytanie ze zrozumieniem) drogą
mailową.
udostępnienie
plików
z
materiałami dydaktycznymi (w
tym
z
zadaniami)
za
pośrednictwem poczty e-mail (w
razie potrzeby za pomocą serwisu
współdzielenia plików Dropbox);
konsultacja przy użyciu Skype lub
Messengera, regularny kontakt
mailowy
udostępnienie
plików
z
materiałami dydaktycznymi (w
tym
z
zadaniami)
za
pośrednictwem poczty e-mail (w
razie potrzeby za pomocą serwisu
współdzielenia plików Dropbox);
konsultacja przy użyciu Skype lub
Messengera, regularny kontakt
mailowy
udostępnienie
plików
z
materiałami dydaktycznymi (w
tym
z
zadaniami)
za
pośrednictwem poczty e-mail (w
razie potrzeby za pomocą serwisu
współdzielenia plików Dropbox);
konsultacja przy użyciu Skype lub
Messengera, regularny kontakt
mailowy
udostępnienie
plików
z
materiałami dydaktycznymi (w
tym
z
zadaniami)
za
pośrednictwem poczty e-mail (w
razie potrzeby za pomocą serwisu
współdzielenia plików Dropbox);
konsultacja przy użyciu Skype lub
Messengera, regularny kontakt
mailowy
udostępnienie
plików
z
materiałami dydaktycznymi (w
tym
z
zadaniami)
za
pośrednictwem poczty e-mail (w
razie potrzeby za pomocą serwisu
współdzielenia plików Dropbox);
konsultacja przy użyciu Skype lub
Messengera, regularny kontakt
mailowy
udostępnienie
plików
z
materiałami dydaktycznymi (w

nie

2 godz.

nie

2 godz.

nie

2 godz.

nie

2 godz.

tak

-

nie

2 godz.

Dydaktyka j. niem.
S1 III P N

Wybrane zagadnienia
z
literatury
niemieckiej (w)
S2 I

dr
Estera
GłuszkoBoczoń

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

dr hab. prof.
UR
Joanna
Golonka

Gramatyka
praktyczna
S1 II Z
Gramatyka opisowa
S1 II P
PNJN
S1 II P

dr
Jaromin
Homa

tym
z
zadaniami)
za
pośrednictwem poczty e-mail (w
razie potrzeby za pomocą serwisu
współdzielenia plików Dropbox);
konsultacja przy użyciu Skype lub
Messengera, regularny kontakt
mailowy
udostępnienie
plików
z
materiałami dydaktycznymi (w
tym
z
zadaniami)
za
pośrednictwem poczty e-mail (w
razie potrzeby za pomocą serwisu
współdzielenia plików Dropbox);
konsultacja przy użyciu Skype lub
Messengera, regularny kontakt
mailowy
kontakt e-mailowy, udostępnianie
scanów
materiałów
dydaktycznych
drogą
elektroniczną,
ew.
wideokonferencja
na
ogólnodostępnych
platformach
(Zoom) lub kontakt telefoniczny.
kontakt e-mailowy, udostępnianie
scanów
materiałów
dydaktycznych
drogą
elektroniczną
lub
kontakt
telefoniczny.
kontakt e-mailowy, udostępnianie
scanów
materiałów
dydaktycznych
drogą
elektroniczną,
przesyłanie
zagadnień, pytań, opracowań do
obligatoryjnych
tekstów,
weryfikacja przesyłanych zadań i
odpowiedzi w oparciu o teksty
źródłowe, ew. wideokonferencja
na ogólnodostępnych platformach
(Zoom) lub kontakt telefoniczny.
kontakt e-mailowy, udostępnianie
scanów
materiałów
dydaktycznych
drogą
elektroniczną,
ew.
wideokonferencja
na
ogólnodostępnych
platformach
(Zoom) lub kontakt telefoniczny.
Drogą mailową + podręcznik +
wykłady i komentarze do prac
studentów audio przez aplikację
WhatsApp
Drogą mailową + wyjaśnienia do
ćwiczonych zagadnień audio przez
aplikację WhatsApp
Drogą mailową + podręcznik +
wykłady i komentarze do prac
studentów audio przez aplikację
WhatsApp
E-Mail, Skype, Messenger,
Google
Classroom/platfoma
udostępniona przez UR

tak

-

tak

-

tak

-

tak

-

tak

-

nie

2 godz.

nie

3 godz.

nie

2 godz.

nie

2 godz.

PNJN
S1 I Z
PNJN
S1 I P

dr
Anna
JaremkiewiczKwiatkowska

E-Mail, Skype, Messenger,
Google
Classroom/platfoma
udostępniona przez UR
Kontakt mailowy, przez Skype
oraz Discord

nie

2 godz.

nie

2
godz./grupa

nie

2 godz.

tak

-

1) Praca z podręcznikiem
kursowym: praca z tekstem –
czytanie
ze
zrozumieniem,
ćwiczenia z mówienia (video lub
pliki mp3), ćwiczenia z zakresu
leksyki (odsyłanie do korekty),
ćwiczenia ze słuchania (odsyłanie
do korekty), prace pisemne
(odsyłanie do korekty).
2)
Powtórki
materiału
(udostępnienie
skanów
do
Intensivtrainer A2 oraz B1).
3) Praca z testami poziomującymi
(udostepnienie
linków
do
materiałów testowych).
Poprawność wykonanej pracy
weryfikowana jest w ramach
łączenia się z grupą na Skype lub
przez aplikację Discord.
Kontakt mailowy, przez Skype
oraz Discord

PNJN
S1 III P

1) Praca z podręcznikiem
kursowym: praca z tekstem –
czytanie
ze
zrozumieniem,
ćwiczenia z mówienia (video lub
pliki mp3), ćwiczenia z zakresu
leksyki (odsyłanie do korekty),
ćwiczenia ze słuchania (odsyłanie
do korekty), prace pisemne
(odsyłanie do korekty).
2) Praca projektowa –
przygotowywanie
prezentacji
power point.
3) Praca z testami poziomującymi
(udostepnienie
linków
do
materiałów testowych).

Warsztat metodyczny
(wykład) S1 III PN

dr hab. prof.
UR Krystyna
Mihułka

Poprawność wykonanej pracy
weryfikowana jest w ramach
łączenia się z grupą na Skype lub
przez aplikację Discord.
Przesyłanie materiałów w formie
handoutów (skan dokumentu
opatrzonego moim podpisem) oraz
dodatkowych
materiałów
dydaktycznych w formie PDF przy
pomocy poczty elektronicznej z
mojego adresu e-mailowego

Komunikacja
w
perspektywie
interkulturowej
(wykład) S1 II TP +
TZ

Seminarium
magisterskie
S2 I

Zajęcia
specjalizacyjne
S2 I

PNJN
S1 II P

dr Gabriela
Nitka

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

dr hab. prof.
UR Krzysztof
Nycz

(kmihulka@gmail.com)
na
zbiorczy adres e-mailowy grupy:
filologia.germanskagr.1@onet.pl
W razie konieczności kontakt
telefoniczny z zainteresowanymi
studentami lub poprzez platformę
zoom.
Przesyłanie materiałów w formie
handoutów (skan dokumentu
opatrzonego moim podpisem) oraz
dodatkowych
materiałów
dydaktycznych w formie PDF przy
pomocy poczty elektronicznej z
mojego adresu e-mailowego
(kmihulka@gmail.com)
na
zbiorczy adres e-mailowy grup:
fgermanska2018ur@gmail.com
germanistyka2018.19@gmail.com
W razie konieczności kontakt
telefoniczny z zainteresowanymi
studentami lub poprzez platformę
zoom.
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.
Wysyłanie materiałów za pomocą
poczty e-mail, konsultacje za
pomocą komunikatora skype
Wysyłanie materiałów za pomocą
poczty e-mail, konsultacje za
pomocą komunikatora skype
Wysyłanie materiałów za pomocą
poczty e-mail, konsultacje za
pomocą komunikatora skype
Wysyłanie materiałów za pomocą
poczty e-mail, konsultacje za
pomocą komunikatora skype
Wysyłanie materiałów za pomocą
poczty e-mail, konsultacje za
pomocą komunikatora skype
udostępnianie
materiałów
dydaktycznych za pośrednictwem
poczty e-mail, konsultacja przy
użyciu Skype
udostępnianie
materiałów
dydaktycznych za pośrednictwem

tak

-

tak

-

tak

-

nie

2 godz.

nie

2 godz.

nie

2 godz.

nie

2 godz.

nie

2 godz.

nie

2 godz.

tak

-

Seminarium
magisterskie
S2 I T + N
PNJN słuchanie
S1 I Z

dr Bogusława
Rolek

Gramatyka
praktyczna
S1 I Z
PNJN
S 1 III P
Dydaktyka
języka
niemieckiego
ćwiczenia
S2 I N
Dydaktyka
języka
niemieckiego wykład
S2 I N
Gramatyka opisowa –
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

dr Małgorzata
Sieradzka

poczty e-mail, konsultacja przy
użyciu Skype
komunikacja oraz przesyłanie
fragmentów
prac
za
pośrednictwem poczty e-mail,
konsultacja przy użyciu Skype
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
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/

tak

nie

-

2 godz.
kolokwium
sprawdzające

nie

2 godz.
kolokwium
sprawdzające

nie

2 godz.
kolokwium
sprawdzające

tak

-

tak

-

nie

2 godz.

nie

2 godz.

nie

2 godz.

nie

4 godz.

nie

4 godz.

Wykład
monograficzny
wyboru
S1 III PT
Zajęcia
monograficzne
wyboru – w.
S1 III ZT
Zajęcia
monograficzne
wyboru – ćw.
S2 I T

do

do

do

Fonetyka i fonologia
S1 I P

dr Zygmunt
Tęcza

Fonetyka i fonologia
S1 I Z

Językoznawstwo –
wybrane zagadnienia
S2 I

Seminarium
magisterskie
S2 I
Zajęcia
specjalizacyjne
S2 I

prof. dr hab.
Mariola
Wierzbicka

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,
ćwiczeń, opracowań i prezentacji
multimedialnych
nadesłanych
przez studentów, przygotowanych
w oparciu o treści udostępnionych
tekstów.
Realizacja poprzez udostępnianie
studentom w określonych
terminach (raz 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 15.04.
Realizacja poprzez udostępnianie
studentom
w
określonych
terminach (raz 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 15.04.
Realizacja poprzez udostępnianie
studentom
w
określonych
terminach (raz 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 15.04.
Kontakt mailowy ze studentami w
godzinach zajęć zgodnie z
harmonogramem
oraz
w
godzinach dyżuru
Kontakt mailowy ze studentami w
godzinach zajęć zgodnie z

tak

-

tak

-

tak

-

nie

4 godz.

nie

4 godz.

nie

2 godz.

tak

-

tak

-

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)

mgr Dorota
Pirga

PNJN
S1 I P N

PNJN
S1 I P T

PNJN
S1 I P (A)

dr Sławomir
Schultis

PNJN
S1 I P (B)
Gramatyka
praktyczna
S1 II PN
PNJN
S2 I N + T
Seminarium
magisterskie
S2 I
Seminarium
magisterskie
S2 II

dr Grzegorz
Jaśkiewicz

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
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).
Udostępnianie
plików
z
materiałami dydaktycznymi za
pośrednictwem
Wirtualnej
Uczelni, poczty e-mail lub za
pomocą serwisów współdzielenia
plików
(Dropbox,
Google
Classroom).
Kontakt mailowy ze studentami
(WU),
komunikacja
komunikatorem Discord + kontakt
telefoniczny w godz. zajęć
Kontakt mailowy ze studentami
(WU),
komunikacja
komunikatorem Discord + kontakt
telefoniczny w godz. zajęć
Udostępnienie plików za pomocą
Wirtualnej
Uczelni,
kontakt
mailowy ze studentami
Kontakt mailowy ze studentami,
komunikator Discord w godz.
zajęć.
Mail, messenger
Mail, messenger

tak

-

tak

-

tak

-

tak

-

nie

4 godz.

nie

2 godz.

nie

2 godz.

nie

2 godz.

nie

2 godz.

nie

2 godz.

nie

2 godz.

tak

-

tak

-

Zajęcia
specjalizacyjne
S2 I
Zajęcia
specjalizacyjne
S2 II
Wykład
monograficzny
S1 III
Zajęcia
monograficzne
S2 I

Mail, Messenger, Onedrive

tak

-

Mail, Messenger, Onedrive

tak

-

Mail, Messenger, Onedrive

tak

-

Mail, Messenger, Onedrive

tak

-

OSOBY ZATRUDNIONE NA PODSTAWIE UMÓW
CYWILNOPRAWNYCH
PRZEDMIOT /
ROK

Tłumaczenie tekstów
ekonomicznych
S2 I T
Przekład pisemny
S1 II ZT, S1 II PT

NAUCZYCIEL

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

PNJN
S1 II PN

dr Joanna
Kania

mgr
Magdalena
Kołodziej

FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ

Całość
realizowana
zdalnie
TAK/NIE

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);

nie

Liczba
godzin do
realizacji
w sposób
tradycyjny
4 godz.

nie

4 godz.

nie

4 godz.

nie

2 godz.

nie

2 godz.

nie

2 godz.

nie

2 godz.

nie

2 godz.

•

PNJN
S1 II PT

Gramatyka praktyczna
S1 I P

mgr Marzena
Zwolska

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.
Udostępnianie studentom ćwiczeń
wraz
z
opisem
zagadnień
gramatycznych drogą mailową

nie

2 godz.

nie

2 godz.

PRACOWNICY Z INNYCH JEDNOSTEK
PRZEDMIOT /
ROK

NAUCZYCIEL

Emisja głosu
S1 I P + Z

dr hab. prof. UR
Maciej Gallas

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

dr Anna
Wańczyk-Welc

FORMA REALIZACJI ZAJĘĆ

Całość
realizowana
zdalnie
TAK/NIE

Zajęcia zdalne: Wykłady w
formie PDF oraz prezentacji
multimedialnych do pobrania ze
strony: http://gallas.pl/wykladydla-studentow
Zaliczenie w formie prac
pisemnych przesyłanych do
oceny e-mailem.
kontakt e-mail

tak

Liczba
godzin do
realizacji
w sposób
tradycyjny
-

nie

2 godz.

nie

6 godz.

nie

4 godz.

tak

-

tak

-

Platforma eTutor
kontakt e-mail

Platforma eTutor
kontakt e-mail

Platforma eTutor
dr Dagmara
Kotowicz

Kontakt mailowy ze studentami.
Wysłanie
im
wytycznych
odnośnie materiałów, które są
zobowiązani przerobić w domu
oraz zadań do przygotowania
(prezentacje).
Przesyłanie
studentom
dodatkowych materiałów do
przerobienia.
Studenci przesyłają mi drogą
mailową skany przerobionych
zadań oraz przygotowane przez
nich prezentacje do sprawdzenia
i ocenienia.
wykład,
przez
Wirtualną
Uczelnię
informacja z dnia: 10-04-2020

Pedagogika
S1 II N

dr Elżbieta
Dolata

Ochrona własności
intelektualnej
S1 III

dr Anna
Wójtowicz-Dawid

Psychologia
S1 I

dr Danuta
Ochojska

Technologia
informacyjna/
prezentacje
multimedialne
S1 Z N+T

dr Małgorzata
Klisowska

realizacja zdalna zajęć do końca
semestru,
ogłoszenia
dla
studentów przez Wirtualną
Uczelnię, materiały wykładowe
i zadania/pytania dla studentów
zamieszczane na platformie
Google Classroom
e-mail (przesyłanie materiałów,
literatury,
prezentacji,
konsultacje)
On-line
wykłady
poprzez
uzgodnioną ze studentami
platformę do komunikacji

Etap
I:
Udostępnianie
materiałów dydaktycznych (w
ramach ćwiczeń i wykładów)
oraz zadań za pośrednictwem
Wirtualnej Uczelni, poczty email;
Etap
II:
Udostępnianie
materiałów dydaktycznych (w
ramach ćwiczeń i wykładów)
oraz zadań do realizacji za
pośrednictwem
Wirtualnej
Uczelni, poczty e-mail;
komunikacja także przy użyciu
platformy Microsoft Office 365;
Egzamin i
zaliczenie ćwiczeń może odbyć
się w formie zdalnej (lub
bezpośrednio,
jeśli
przywrócenie zajęć nastąpi
wcześniej).
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; ekonsultacje
(mail,
czat,
komunikator);
- informacje i materiały
przesłane wcześniej (dostępne
też
na
mojej
stronie
pracowniczej);

tak

-

tak

-

(na dzień
2020-04-10
całość zajęć
zaplanowanych
w tym
semestrze
zrealizowana
zgodnie z
uzgodnionymi
ze studentami
terminami)
tak

-

tak

-

- 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;
Etap 2: Zal. prac zdalne w
ramach godz. e-konsultacji

