
 

INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 

Harmonogram zajęć zdalnych od 4 do 24 maja 2020 r. 

 

ZAKŁAD BOHEMISTYKI 

 
Lp. Imię i nazwisko Przedmiot Kierunek 

studiów 

Tryb 

studiów 

Poziom Rok 

studiów 

Liczba 

godzin do 

zdalnej 

realizacji 

Forma zdalnej realizacji 

zajęć 

Weryfikacja efektów uczenia 

się 

1. dr hab. Libor Martinek, 

prof. UWr 

Historia 

literatury 

czeskiej I 

(ćwiczenia + 

wykład) 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień  I 6 godz. 

(ćw.) + 3 

godz. (w) 

Mailing, Skype, kontakt 

telefoniczny poprzez 

WhatsApp (czas realny) 

przygotowanie do kolokwium 

zaliczeniowego 

2. dr hab. Libor Martinek, 

prof. UWr 

Historia 

literatury 

czeskiej II 

(ćwiczenia + 

wykład) 

Filologia  

czeska 

stacjonarne I stopień  II 6 godz. 

(ćw.) + 6 

godz. (w) 

Mailing, Skype, kontakt 

telefoniczny poprzez 

WhatsApp (czas realny) 

przygotowanie do kolokwium 

zaliczeniowego 

3. dr  hab. Libor 

Martinek, prof. UWr  

Seminarium 

magisterskie 

Filologia 

czeska 

stacjonarne II stopień  I 6 godz. 

 

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych, mailing, 

Skype, kontakt 

telefoniczny poprzez 

WhatsApp (czas realny) 

przygotowanie do kolokwium 

zaliczeniowego, ocena prac 

magisterskich 



4. dr  hab. Libor 

Martinek, prof. UWr 

PNJCz – 

konwersacje 

Filologia 

czeska 

stacjonarne II stopień  II 6 godz. Platforma e-edu 

Skype  

Microsoft Teams 

mailing 

przygotowanie do kolokwium 

zaliczeniowego 

5.  dr Katarzyna 

Uczkiewicz 

PNJCz – praca z 

tekstem 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień  II 6 godz. Zajęcia zdalne na teams 

w czasie rzeczywistym –  

Termin: poniedziałek 

13.15-14.45 

Udział w zajęciach, prace 

pisemne, zadania na Formsach 

6. dr Katarzyna 

Uczkiewicz 

PNJCz – praca z 

tekstem 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień  III 8 godz. Zajęcia zdalne na teams 

w czasie rzeczywistym –  

Termin:  piątek 13.15-

14.45 

Udział w zajęciach, prace 

pisemne, zadania na Formsach 

7. dr Katarzyna 

Uczkiewicz 

Realiznawstwo 

(wykład) 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień  II 6 godz. Wykład w formie 

prezentacji + materiały 

audiowizualne 

udostępnianie przez 

Teams – termin 

publikacji: poniedziałek 

godz. 15.00 (zgodnie z 

planem zajęć) 

Egzamin w terminie sesji w 

dostępnej formie (możliwa 

forma zdalna) 

8. dr Katarzyna 

Uczkiewicz 

Historia Czech  

(wykład) 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień  I 6 godz. Wykład w formie 

prezentacji + materiały 

audiowizualne 

udostępnianie przez 

Teams – termin publikacji: 

poniedziałek godz. 15.00 

(zgodnie z planem zajęć) 

Egzamin w terminie sesji w 

dostępnej formie (możliwa 

forma zdalna) 

9. dr Agnieszka Kołodziej Seminarium 

licencjackie 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień III 6 godz.  Microsoft Teams mailing,  

Teams 

ocena prac pisemnych 

10. dr Agnieszka Kołodziej Przekład tekstów 

specjalistycznych 

Filologia 

czeska 

stacjonarne II stopień II 8 godz.  Microsoft Teams mailing/ 

Skype  

 

ocena prac pisemnych, zadania 

zdalne 



11. dr Agnieszka Kołodziej Drugi język 

słowiański – 

język czeski 

Filologia 

rosyjska, 

serbska 

stacjonarne I stopień III 8 godz.  Microsoft Teams mailing/ 

Skype/ Teams 

ocena prac przygotowywanych 

zdalnie, ocena prac pisemnych 

12. dr Mateusz Wiśniewski PNJCz – praca z 

tekstem 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień I 6 godz. Zadania i materiały 

udostępnione na  https://e-

edu.cko.uni.wroc.pl/, 

praca na platformie 

Microsoft Teams, kontakt 

za pośrednictwem 

komunikatorów i mediów 

społecznościowych 

ocena pisemnych zadań 

domowych; sprawdzian  

13. dr Mateusz Wiśniewski PNJCz – 

gramatyka 

funkcjonalna 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień II 4 godz. Zadania  udostępnione na  

https://e-

edu.cko.uni.wroc.pl/,  

praca na platformie 

Microsoft Teams, kontakt 

za pośrednictwem 

komunikatorów i mediów 

społecznościowych 

testy gramatyczne podczas 

zajęć stacjonarnych 

14. dr Mateusz Wiśniewski Gramatyka 

współczesnego 

języka czeskiego 

(fonetyka i 

fonologia) 

(ćwiczenia) 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień I 4 godz. Materiały  udostępnione 

na  https://e-

edu.cko.uni.wroc.pl/,  

praca na platformie 

Microsoft Teams, kontakt 

za pośrednictwem 

komunikatorów i mediów 

społecznościowych 

ocena prac grupowych – na 

bieżąco; sprawdzian  

15. dr Mateusz Wiśniewski Komunikacja 

międzykulturowa 

Filologia 

czeska 

stacjonarne II stopień II 3 godz. Materiały i lektury 

udostępnione na  https://e-

edu.cko.uni.wroc.pl/,  

praca na platformie 

Microsoft Teams, 

kontakt za pośrednictwem 

komunikatorów i mediów 

społecznościowych 

kolokwium ustne  

https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/


16. dr Mateusz Wiśniewski Czeska opera. 

Tekst i muzyka 

Wszystkie 

filologie IFS 

stacjonarne I stopień I-III 4 godz. Materiały, treści 

wykładów, linki 

udostępnione na  https://e-

edu.cko.uni.wroc.pl/,  

praca na platformie 

Microsoft Teams , kontakt 

za pośrednictwem 

komunikatorów i mediów 

społecznościowych 

ocena indywidualnych prac 

pisemnych –16.04.2020; 

ocena prac grupowych – na 

bieżąco; 

test na koniec semestru – 

28.05.2020 

17. dr Lenka Ptak PNJCz –

gramatyka 

funkcjonalna 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień I 8 godz. Zajęcia on-line zoom Kolokwium  oraz  

archiwizowanie aktywności w 

zdalnej komunikacji 

18. dr Lenka Ptak PNJCz – 

wymowa 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień I 8 godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych, zajęcia 

on-line zoom 

ocena wypowiedzi ustnych 

(nagrania), 

wypowiedzi ustne  

19. dr Lenka Ptak PNJCz – 

fonetyka 

audytywna 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień II  

(gr. 1 i 2) 

6 godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych, zajęcia 

on-line zoom 

ocena wypracowań pisemnych, 

wypowiedzi ustne  

20. dr Lenka Ptak Gramatyka 

współczesnego 

języka czeskiego 

(fonetyka i 

fonologia) 

(wykład) 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień I 3 godz.  udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych, zajęcia 

on-line zoom 

Egzamin 

21. dr Magdalena 

Matkowska-Jerzyk 

PNJCz 

Gramatyka 

funkcjonalna 

języka czeskiego 

z ortografią 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień I 6 godz.  Zajęcia odbywają się w 

czasie rzeczywistym, 

zgodnie z planem zajęć, 

przy wykorzystaniu 

Microsoft Teams, mailing, 

udostępnianie materiałów 

drogą elektroniczną  

Kolokwium, prace pisemne 

(zadania) 

Na ocenę 

22. dr Magdalena 

Matkowska-Jerzyk 

PNJCz –

gramatyka 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień III 8 godz. Zajęcia odbywają się w 

czasie rzeczywistym, 

Kolokwium, prace pisemne 

(zadania) na ocenę 

https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/
https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/


funkcjonalna 

języka czeskiego 

zgodnie z planem zajęć, 

przy wykorzystaniu 

Microsoft Teams, mailing, 

udostępnianie materiałów 

drogą elektroniczną 

23. dr Magdalena 

Matkowska-Jerzyk 

Warsztaty 

przekładowe II 

Filologia 

czeska 

stacjonarne II stopień II 8 godz. Mailing, udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów dydaktycznych 

Praca nad ogólnym projektem, 

ustalona zgodnie z 

harmonogramem na pierwszych 

zajęciach – blok tłumaczeń 

pisemnych – projekty 

indywidualne na ocenę. 

24. dr Magdalena 

Matkowska-Jerzyk 

Seminarium 

magisterskie 

Filologia 

czeska 

stacjonarne II stopień II 8 godz. Mailing – studenci pracują 

zgodnie z 

harmonogramem 

ustalonym na pierwszych 

zajęciach – przesyłając 

kolejne rozdziały pracy 

magisterskiej 

Ocena za oddanie pracy 

magisterskiej w terminie 

25. mgr Beata Jastrowicz Język czeski w 

administracji i 

biznesie 

Filologia 

czeska 

stacjonarne II stopień II 8 godz. Platforma e-edu 

Skype  

Microsoft Teams 

mailing 

ocena prac pisemnych 

ocena wypowiedzi ustnych 

(nagrania) 

ocena prac domowych 

(ćwiczeń, testów) 

kolokwia  

26. mgr Beata Jastrowicz PNJCz – leksyka Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień I 6 godz. Platforma e-edu 

Skype  

Microsoft Teams 

mailing 

ocena prac pisemnych 

ocena wypowiedzi ustnych 

(nagrania) 

ocena prac domowych 

(ćwiczeń, testów) 

kolokwia  

27. mgr Beata Jastrowicz PNJCz – leksyka Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień II  

(gr. 1 i 2) 

12 godz. 

(6+6) 

Platforma e-edu 

Skype  

Microsoft Teams 

mailing 

ocena prac pisemnych 

ocena wypowiedzi ustnych 

(nagrania) 

ocena prac domowych 

(ćwiczeń, testów) 



kolokwia  

28. mgr Beata Jastrowicz PNJCz – leksyka Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień III 4 godz. Platforma e-edu 

Skype  

Microsoft Teams 

mailing 

ocena prac pisemnych 

ocena wypowiedzi ustnych 

(nagrania) 

ocena prac domowych 

(ćwiczeń, testów) 

kolokwia  

29. dr Dorota Żygadło-

Czopnik 

Seminarium 

licencjackie 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień III 4 godz. Microsoft Teams, mailing ocena prac pisemnych  

30. dr Dorota Żygadło-

Czopnik 

Literatura i 

kultura czeska w 

XXI w. 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień III 2 godz. Treść wykładu 

udostępniona przez: 

Microsoft Teams, mailing 

zaliczenie  pisemne w sesji 

letniej 

31. dr Dorota Żygadło-

Czopnik 

Najnowsza 

literatura czeska 

(wykład) 

Filologia 

czeska 

stacjonarne II stopień I 4 godz. Treść wykładu 

udostępniona przez: 

Microsoft Teams, mailing 

egzamin ustny w sesji letniej 

32. dr Dorota Żygadło-

Czopnik 

Najnowsza 

literatura czeska 

(ćwiczenia) 

Filologia 

czeska 

stacjonarne II stopień I 4 godz. Materiały udostępnione 

przez:   

Microsoft Teams, mailing 

roczna praca pisemna na 

zakończenie w sesji letniej 

33. dr Dorota Żygadło-

Czopnik 

Drugi język 

słowiański – 

język czeski 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I stopień III 8 godz. Microsoft Teams, mailing ocena prac pisemnych, zadania 

zdalne 

34. dr Jarosław Malicki Gramatyka 

współczesnego 

języka czeskiego 

(morfologia) 

(wykład) 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień II 3 godz. Zajęcia synchroniczne. 

Treść wykładu 

udostępniona na  w 

aplikacji Teams na  

www.office com w 

domenie uwr.edu.pl w 

czasie rzeczywistym. 

egzamin ustny w sesji letniej 

35. dr Jarosław Malicki Gramatyka 

współczesnego 

języka czeskiego 

(morfologia) 

(ćwiczenia) 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień II 6 godz. Zajęcia synchroniczne. 

Zadania  udostępnione w 

aplikacji Teams na  

www.office com w 

domenie uwr.edu.pl, 

ocena uczestnictwa w zajęciach 

i pisemnych zadań domowych, 

test 28 IV 

http://www.office/
http://www.office/


komunikacja tamże w 

czasie rzeczywistym 

36. dr Jarosław Malicki Gramatyka 

konfrontatywna 

czesko-polska 

Filologia 

czeska 

stacjonarne II stopień I 6 godz.  Zajęcia synchroniczne. 

Materiały udostępnione w 

aplikacji Teams na  

www.office com w 

domenie uwr.edu.pl 

komunikacja tamże w 

czasie rzeczywistym 

ocena uczestnictwa w zajęciach 

i konspektów lekturowych 

37. dr Jarosław Malicki PNJCZ – 

stylistyka 

funkcjonalna 

Filologia 

czeska 

stacjonarne II stopień I 6 godz.  Zajęcia synchroniczne. 

Materiały i zadania 

udostępnione w aplikacji 

Teams na www.office com 

w domenie uwr.edu.pl 

 

ocena uczestnictwa w zajęciach 

i prac pisemnych 

38. dr Jarosław Malicki Seminarium 

magisterskie 

Filologia 

czeska 

stacjonarne II stopień I 6 godz. Zadania i konsultacje za 

pomocą  aplikacji Teams 

na www.office com w 

domenie uwr.edu.pl, 

komunikacja czasie 

rzeczywistym 

ocena prac pisemnych 

39. dr Jarosław Malicki W drodze z 

powieści do 

opowieści. 

Wycieczka 

literacko-

krajoznawcza 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień I-III --------- Przygotowanie do 

wycieczki (17-19 V) . 

Zadania i materiały 

udostępnione w aplikacji 

Teams na  www.office 

com w domenie 

uwr.edu.pl 

ocena wystąpień i konspektów 

w trakcie wycieczki 

40. dr Ilona Gwóźdź-

Szewczenko 

Czeski system 

prawny w 

aspekcie 

lingwistycznym 

Filologia 

czeska 

stacjonarne II stopień I-II 6 godz. Platforma e-edu 

Skype  

Microsoft Teams 

mailing 

ocena prac pisemnych 

ocena wypowiedzi ustnych 

(nagrania) 

ocena prac domowych 

(ćwiczeń, testów) 

kolokwia  

http://www.office/
http://www.office/
http://www.office/
http://www.office/


41. dr Ilona Gwóźdź-

Szewczenko 

PNJCz –

warsztaty 

translatoryczne 

Studia 

środkowo-

wschodnioeur

opejskie 

stacjonarne I stopień III 6 godz. Platforma e-edu 

Skype  

Microsoft Teams 

mailing 

ocena prac pisemnych 

ocena wypowiedzi ustnych 

(nagrania) 

ocena prac domowych 

(ćwiczeń, testów) 

kolokwia  

42. dr Ilona Gwóźdź-

Szewczenko  

PNJCz – 

konwersacje 

Filologia 

czeska 

stacjonarne II stopień I 6 godz. Platforma e-edu 

Skype  

Microsoft Teams 

mailing 

ocena prac pisemnych 

ocena wypowiedzi ustnych 

(nagrania) 

ocena prac domowych 

(ćwiczeń, testów) 

kolokwia  

43. dr Ilona Gwóźdź-

Szewczenko 

PNJCz – praca z 

tekstem 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I stopień II 6 godz. Platforma e-edu 

Skype  

Microsoft Teams 

mailing 

ocena prac pisemnych 

ocena wypowiedzi ustnych 

(nagrania) 

ocena prac domowych 

(ćwiczeń, testów) 

44. mgr Karolina Ziemka Drugi język 

słowiański – 

czeski (gr. 1) 

Filologia 

rosyjska, 

Filologia 

serbska 

stacjonarne I stopień II 8 godz. Komunikacja 

elektroniczna w czasie 

rzeczywistym,  

Microsoft Teams 

Ocena prac pisemnych, 

Ocena zadań domowych 

(ćwiczenia, testy) 

45. mgr Karolina Ziemka Drugi język 

słowiański – 

czeski (gr. 2) 

Filologia 

rosyjska, 

Filologia 

serbska 

stacjonarne I stopień II 8 godz. Komunikacja 

elektroniczna w czasie 

rzeczywistym,  

Microsoft Teams 

Ocena prac pisemnych, 

Ocena zadań domowych 

(ćwiczenia, testy) 

 

ZAKŁAD KROATYSTYKI I SERBISTYKI 

Lp. Imię i nazwisko Przedmiot Kierunek 

studiów 

Tryb 

studiów 

Poziom Rok 

studiów 

Liczba 

godzin do 

zdalnej 

realizacji 

Forma zdalnej realizacji 

zajęć 

Weryfikacja efektów uczenia 

się 

1. dr Miłosz Bukwalt Historia 

Chorwacji i 

Filologia 

chorwacka z 

językiem 

stacjonarne  I  stopień I  6  godz. Udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych  

 Praca pisemna, referat 



krajów regionu 

(wykład) 

serbskim 

2. dr Miłosz Bukwalt Realioznawstwo 

(wykład) 

Filologia 

serbska i 

chorwacka 

stacjonarne I  stopień II 6  godz. Udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

 Praca pisemna, referat 

3. dr Miłosz Bukwalt Historia 

literatury 

serbskiej i 

chorwackiej 

(wykład) 

Filologia 

serbska i 

chorwacka 

stacjonarne I  stopień  II  3 godz. Udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

 Praca pisemna 

4. dr Miłosz Bukwalt Historia 

literatury 

serbskiej i 

chorwackiej 

(ćwiczenia) 

Filologia 

serbska i 

chorwacka 

stacjonarne  I  stopień II  6  godz. Udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

 Praca pisemna, referat 

5. dr Miłosz Bukwalt Problematyka 

tanatologiczna 

w literaturach 

słowiańskich 

Wszystkie 

filologie 

stacjonarne  I  stopień I-III  6  godz. Udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

 Praca pisemna, referat 

6. dr Miłosz Bukwalt Seminarium 

magisterskie 

Filologia 

serbska i 

chorwacka 

stacjonarne   II stopień I  6  godz. Udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

Praca pisemna 

Przygotowanie pierwszego 

rozdziału pracy magisterskiej 

7. dr Magdalena Ślawska Seminarium 

licencjackie 

Filologia 

serbska i 

chorwacka 

stacjonarne  I  stopień III  8 godz. - mailing 

- udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

(artykuły naukowe 

pomocne przy napisaniu 

pracy) 

-  zajęcia w czasie 

rzeczywistym (Microsoft 

Teams) 

kolejne części pracy 

licencjackiej (rozdział III) 

przesłane przez studentów 

drogą mailową 

8. dr Magdalena Ślawska Drugi język 

słowiański – j. 

chorwacki 

Filologia 

czeska 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień III 8 godz. - mailing 

- udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

- test leksykalno-gramatyczny 

on-line 

- ocena prac pisemnych 

(wypracowanie, tłumaczenie 



(podręcznik i zeszyt 

ćwiczeń do nauki j. 

chorwackiego oraz 

nagrania) 

krótkich tekstów, ćw. 

gramatyczne) 

9. dr Magdalena Ślawska Współczesny 

dramat i teatr w 

Chorwacji oraz 

krajach regionu 

Filologia 

chorwacka z 

j. serbskim 

stacjonarne II  stopień I 6 godz. - mailing 

- udostępnienie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych (teksty 

literackie oraz artykuły 

naukowe) 

- praca pisemna nt. 

przeczytanych przez 

studentów dramatów 

 

10. dr Magdalena Ślawska Literatura 

chorwacka i 

krajów regionu 

od romantyzmu 

do modernizmu 

(wykład) 

Filologia 

chorwacka z 

j. serbskim 

stacjonarne I  stopień I 6 godz. - mailing 

- udostępnienie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych (wykłady 

w wersji doc., prezentacje 

multimedialne) 

- egzamin pisemny w sesji 

egzaminacyjnej 

11. dr Magdalena Ślawska Literatura 

chorwacka i 

krajów regionu 

od romantyzmu 

do modernizmu 

(ćwiczenia) 

Filologia 

chorwacka z 

j. serbskim 

stacjonarne I  stopień I 6 godz. - mailing 

- udostępnienie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

(prezentacje 

multimedialne, teksty 

literackie) 

- egzamin pisemny w sesji 

egzaminacyjnej kolokwium 

on-line weryfikujące stopień 

przyswojenia materiału oraz 

znajomości treści lektur 

- egzamin pisemny w sesji 

egzaminacyjnej 

12. dr Marta 

Chaszczewicz-Rydel 

Wiedza o 

kulturze 

Chorwacji i 

krajów regionu 

(do XX w.) 

Filologia 

chorwacka 

stacjonarne I  stopień I 4  godz.  mailing, udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych, zajęcia 

lekturowe 

praca pisemna 

13. dr Marta 

Chaszczewicz-Rydel 

PNJS – praca z 

tekstem 

Filologia 

serbska i 

chorwacka 

stacjonarne  I  stopień III 4  godz. mailing, udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych, zajęcia 

lekturowe 

 

praca pisemna 



14. dr Marta 

Chaszczewicz-Rydel 

Drugi język 

słowiański – j. 

chorwacki 

Filologia 

rosyjska, 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I  stopień II 8  godz. mailing, udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych, zajęcia 

lekturowe 

 

praca pisemna 

15. dr Sybilla Daković  PNJCH – 

gramatyka 

funkcjonalna II  

Filologia 

chorwacka z 

językiem 

serbskim  

stacjonarne I  stopień I  

(gr. 1 

i gr. 2)  

16 godz.  

(8+8) 

 

 

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych, platforma 

nauczania na odległość  

Wideokonferencja, prace 

pisemne oraz  archiwizowanie 

aktywności w zdalnej 

komunikacji. 

16. dr Sybilla Daković Gramatyka 

współczesnego 

języka 

chorwackiego i 

innych 

standardów 

sztokawskich 

(fonetyka i 

fonologia) 

(ćwiczenia) 

Filologia 

chorwacka z 

językiem 

serbskim 

stacjonarne I  stopień I  6 godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych, platforma 

nauczania na odległość 

Kolokwium  oraz  

archiwizowanie aktywności w 

zdalnej komunikacji. Zadania 

w postaci testu online. 

17. dr Sybilla Daković Seminarium 

licencjackie 

Filologia 

serbska i 

chorwacka 

stacjonarne I  stopień  III  6 godz. mailing terminowe składanie i mailowa 

korekta kolejnych części 

pracy.  Archiwizowanie 

aktywności w zdalnej 

komunikacji. 

18. dr Sybilla Daković Gramatyka 

współczesnego 

języka 

chorwackiego i 

innych 

standardów 

sztokawskich 

(fonetyka i 

Filologia 

chorwacka z 

językiem 

serbskim  

stacjonarne I  stopień I  3 godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

Egzamin 



fonologia) 

(wykład) 

 

19. dr Hanna Kocur PNJS – 

gramatyka 

funkcjonalna 

Filologia 

serbska i 

chorwacka 

stacjonarne I  stopień II 6  godz. Udostępnienie drogą 

mailową materiałów 

dydaktycznych 

Prace pisemne, archiwizowana 

aktywność w komunikacji 

zdalnej 

20. dr Magdalena 

Połczyńska 

PNJCh – 

leksyka 

Filologia 

chorwacka z 

j. serbskim 

stacjonarne I  stopień I 12  godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych, platforma 

nauczania na odległość,  

wideokonferencje 

śledzenie terminowego 

wykonywania zadań, 

test 

21. dr Magdalena 

Połczyńska 

PNJCh – praca z 

tekstem 

Filologia 

chorwacka z 

j. serbskim 

stacjonarne I  stopień I 24  godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych, platforma 

nauczania na odległość,  

wideokonferencje 

śledzenie terminowego 

wykonywania zadań, ocena z 

prac pisemnych, 

test 

22. dr Magdalena 

Połczyńska 

PNJCh –

fonetyka 

Filologia 

chorwacka z 

j. serbskim 

stacjonarne I  stopień I 12  godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych,  

platforma nauczania na 

odległość, 

wideokonferencje 

śledzenie terminowego 

wykonywania zadań,  

ocena wypowiedzi ustnych 

(nagrania) 

 

23. dr Magdalena 

Połczyńska 

Stylistyka 

funkcjonalna 

współczesnego 

j. chorwackiego 

Filologia 

chorwacka z 

j. serbskim 

stacjonarne II  stopień I 6  godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

śledzenie terminowego 

wykonywania zadań 

test 

24. dr Magdalena 

Połczyńska 

PNJCh –

konwersacje 

Filologia 

chorwacka z 

j. serbskim 

stacjonarne II  stopień I 6  godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych, platforma 

nauczania na odległość 

wideokonferencja 

śledzenie terminowego 

wykonywania zadań,  

ocena wypowiedzi ustnych 

(nagrania) 

 

25. dr hab. Henryk 

Jaroszewicz 

Współczesny 

język serbski i 

chorwacki 

Filologia 

serbska i 

chorwacka 

stacjonarne I  stopień III 2 godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych  

śledzenie terminowego 

wykonywania zadań, 

test zaliczeniowy 



26. dr hab. Henryk 

Jaroszewicz 

Gramatyka 

opisowa języka 

serbskiego i 

chorwackiego 

(morfologia) 

Filologia 

serbska i 

chorwacka 

stacjonarne I  stopień II 2  godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

śledzenie terminowego 

wykonywania zadań, 

test zaliczeniowy 

 

27. dr hab. Henryk 

Jaroszewicz 

Gramatyka 

opisowa języka 

serbskiego i 

chorwackiego 

(morfologia) 

Filologia 

serbska i 

chorwacka 

stacjonarne I  stopień II 4  godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

śledzenie terminowego 

wykonywania zadań, 

test zaliczeniowy 

28. dr hab. Henryk 

Jaroszewicz 

Praktyczna 

nauka języka 

chorwackiego – 

gramatyka 

funkcjonalna 

Filologia 

chorwacka z 

j. serbskim 

stacjonarne I  stopień I 

(gr. 1 

i gr. 2) 

16 godz. 

(8+8)   

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

śledzenie terminowego 

wykonywania zadań, 

test zaliczeniowy 

29. dr hab. Henryk 

Jaroszewicz 

Seminarium 

magisterskie 

Filologia 

chorwacka z 

j. serbskim 

stacjonarne  II  stopień I 

 

8  godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

śledzenie terminowego 

wykonywania zadań 

 

30. dr Gordana Đurđev-

Małkiewicz 

Lektorat języka 

serbskiego 

Filologia 

chorwacka z 

językiem 

serbskim 

stacjonarne I stopień I  

(1 gr.)  

4 godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych,  

komunikacja 

elektroniczna,  

wideokonferencja 

Prace pisemne, 

konwersacja podczas 

wideokonferencji 

31. dr Gordana Đurđev-

Małkiewicz 

Lektorat języka 

serbskiego 

Filologia 

chorwacka z 

językiem 

serbskim 

stacjonarne I stopień I  

(2 gr.) 

4 godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych,  

komunikacja 

elektroniczna,  

wideokonferencja 

Prace pisemne, 

konwersacja podczas 

wideokonferencji 

32. dr Gordana Đurđev-

Małkiewicz 

Lektorat języka 

serbskiego 

Filologia 

chorwacka z 

językiem 

serbskim 

stacjonarne II stopień I  6 godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych,  

komunikacja 

konwersacja podczas 

wideokonferencji 



elektroniczna,  

wideokonferencja 

33. dr Gordana Đurđev-

Małkiewicz 

Tekst 

specjalistyczny 

w przekładzie 

Filologia 

chorwacka z 

językiem 

serbskim 

stacjonarne II stopień I  6 godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych,  

komunikacja 

elektroniczna 

Prace pisemne +analiza 

tłumaczeń podczas 

wideokonferencji 

34. dr Gordana Đurđev-

Małkiewicz 

PNJS-Leksyka Filologia 

serbska i 

chorwacka 

stacjonarne I stopień III  4 godz. komunikacja 

elektroniczna,  

wideokonferencja 

Prace pisemne, 

konwersacja podczas 

wideokonferencji 

35. dr Gordana Đurđev-

Małkiewicz 

PNJS-

Gramatyka 

funkcjonalna 

Filologia 

serbska i 

chorwacka 

stacjonarne I stopień III 6 godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych,  

komunikacja 

elektroniczna 

Prace pisemne +  sprawdzian  

36. dr Gordana Đurđev-

Małkiewicz 

PNJS-Leksyka Filologia 

serbska i 

chorwacka 

stacjonarne I stopień II  6 godz. komunikacja 

elektroniczna,  

wideokonferencja 

Prace pisemne, 

konwersacja podczas 

wideokonferencji 

 dr Gordana Đurđev-

Małkiewicz 

PNJS – fonetyka 

audytywna 

Filologia 

serbska i 

chorwacka 

stacjonarne I stopień II. 6 godz. 

 

 

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych, 

komunikacja 

elektroniczna,  

wideokonferencja 

 

Archiwizowanie aktywności w 

zdalnej komunikacji, 

zaliczanie partii materiału na 

podstawie pracy podczas 

wideokonferencji  

 

37. mgr Justyna Fudala PNJS – praca z 

tekstem 

Filologia 

serbska i 

chorwacka 

stacjonarne I stopień II 8  godz. Komunikacja mailowa, 

materiały dydaktyczne 

udostępniane drogą 

elektroniczną 

Zadania wykonywane na 

bieżąco przez studentów i 

przesyłane drogą mailową do 

prowadzącego;  

38. mgr Dorota Nowak-

Szymczyk 

Obsługa ruchu 

turystycznego 

Filologia 

chorwacka z 

językiem 

serbskim 

stacjonarne I  stopień   I 0  godz. Materiały elektroniczne 

(instruktaże w pdf, linki 

do stron), webinar, 

konsultacje po zajęciach 

Archiwizacja „case study” 

omawianych podczas zajęć, w 

czasie których studenci 

rozwiązują trudne sytuacje z 

pracy w branży turystycznej 

 



ZAKŁAD LITERATURY I KULTURY ROSYJSKIEJ 
 

Lp. Imię i nazwisko Przedmiot Kierunek 

studiów 

Tryb 

studiów 

Poziom Rok 

studiów 

Liczba 

godzin do 

zdalnej 

realizacji 

Forma zdalnej realizacji 

zajęć 

Weryfikacja efektów uczenia 

się 

1. dr Marcin Borowski Elementy prawa 

dla filologów 

(do przedmiotu 

już jest 

prowadzony 

kurs e-

learningowy 

jako aktywność 

dodatkowa) 

Wszystkie 

filologie 

(wykład 

opcyjny) 

stacjonarne  I  stopień Wszystk

ie lata 

studiów 

(lic.) 

4  godz. platforma nauczania na 

odległość, komunikacja 

elektroniczna w czasie 

rzeczywistym, mailing, 

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych  

archiwizowanie aktywności w 

zdalnej komunikacji, 

testy on-line, 

pisemne kolokwium napisane 

on-line 

2. dr Joanna Kula,  

 

 

 

 

dr Marcin Borowski 

Historia 

literatury 

rosyjskiej 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień I 

(gr. 1 i 

2) 

 

(gr. 3 i 

4) 

 

12  godz. 

(6+6) 

 

12  godz. 

(6+6) 

mailing,  komunikacja 

elektroniczna w czasie 

rzeczywistym,  

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych i ćwiczeń 

do samodzielnej realizacji 

kontrola opanowania materiału 

podczas zdalnej komunikacji, 

testy on-line, kontrola 

wykonania zadań przesyłanych 

drogą mailową, ćwiczenia 

praktyczne i pisemne 

kolokwium  

3. dr hab.Anna 

Paszkiewicz, prof. 

UWr,  

 

dr hab. Elżbieta 

Tyszkowska-

Kasprzak, prof. UWr 

 

dr Marcin Borowski 

Wstęp do 

literaturoznawst

wa 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I stopień I 

(gr. 1 i 

2) 

 

(gr. 4) 

 

 

(gr. 3) 

10 godz. 

 

 

 

4 godz. 

 

 

4 godz. 

mailing, ,  komunikacja 

elektroniczna w czasie 

rzeczywistym, 

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych i ćwiczeń 

do samodzielnej realizacji 

kontrola opanowania materiału 

podczas zdalnej komunikacji, 

testy on-line, kontrola 

wykonania zadań przesyłanych 

drogą mailową, ćwiczenia 

praktyczne i pisemne 

kolokwium  

4. dr Marcin Borowski Wstęp do 

literaturoznawst

wa 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I  stopień I 6  godz. mailing,  komunikacja 

elektroniczna w czasie 

rzeczywistym, 

udostępnianie drogą 

kontrola opanowania materiału 

podczas zdalnej komunikacji, 

testy on-line, kontrola 

wykonania zadań przesyłanych 



elektroniczną materiałów 

dydaktycznych i ćwiczeń 

do samodzielnej realizacji 

drogą mailową, ćwiczenia 

praktyczne i pisemne 

kolokwium  

5. dr Joanna Kula Historia 

Literatury 

Rosyjskiej 

(ćwiczenia) 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień   II 12  godz. Mailing, cotygodniowe 

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych (tekstów 

do przeczytania i nagrań 

online) oraz ćwiczeń do 

samodzielnej realizacji; 

zajęcia na platformie 

Teams. 

Ćwiczenia praktyczne (także w 

formie online-quizizz i notatek 

zwrotnych), praca pisemna. 

6. prof. dr hab. Izabella 

Malej 

Historia 

literatury 

rosyjskiej 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne  I stopień II 3 godz. Samodzielna lektura 

zadanych partii materiału, 

konsultacje mailowe 

Archiwizowanie konsultacji 

mailowych, zaliczenie (zal.). 

7. prof. dr hab. Izabella 

Malej 

Seminarium 

magisterskie 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne II stopień II 6 godz. Samodzielna lektura 

zadanych tekstów z 

zakresu teorii literatury 

oraz opracowań 

problemowych, 

opracowanie rozdziałów 

pracy magisterskiej, 

konsultacje mailowe i/lub 

telefoniczne 

Przedstawienie gotowej pracy 

magisterskiej w formie 

pisemnej. Zaliczenie na ocenę. 

8. dr hab. Anna 

Paszkiewicz, prof. 

UWr 

Historia 

literatury  

(wykład) 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień I      3  godz. Komunikacja 

elektroniczna w czasie 

rzeczywistym na 

platformie DISCORD 

Zaliczenie 

9. dr hab. Anna 

Paszkiewicz, prof. 

UWr 

Wstęp do 

literaturoznawst

wa 

(2 grupy) 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień 

 

 

 

 

 

I 10  godz. Samodzielna lektura 

zadanych partii materiału, 

mailing, komunikacja  

elektroniczna w czasie 

rzeczywistym,udostępnia

nie drogą elektroniczną 

materiałów 

Kontrola opanowania 

materiału podczas zdalnej 

komunikacji, ćwiczenia 

praktyczne, pisemne i 

kolokwium napisane online. 



dydaktycznych i ćwiczeń 

do samodzielnej 

realizacji. 

10. dr hab. Anna 

Paszkiewicz, prof. 

UWr 

Seminarium 

magisterskie 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne II  stopień I 4  godz. Samodzielna lektura 

zadanych partii materiału. 

Opracowanie rozdziałów 

pracy magisterskiej. 

Indywidualne konsultacje 

mailowe i telefoniczne. 

Przedstawienie nowego 

rozdziału pracy magisterskiej 

11. dr hab. Elżbieta 

Tyszkowska-

Kasprzak, prof. UWr 

Wstęp do 

literaturoznawst

wa 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I stopień  I 4 godz. Samodzielna lektura 

zadanych partii materiału; 

wykonanie przesłanych 

zadań i ćwiczeń; 

konsultacje na Skype w 

czasie zaplanowanych 

zajęć 

Kolokwium  

12. dr hab. Elżbieta 

Tyszkowska-

Kasprzak, prof. UWr 

Najnowsza 

literatura 

rosyjska 

Filologia 

rosyjska  

stacjonarne II stopień  I 6 godz. Samodzielna lektura 

zadanych partii materiału 

i utworów literackich; 

wykonanie przesłanych 

zadań; konsultacje na 

Skype w czasie 

zaplanowanych zajęć 

Kolokwium  

13. dr hab. Elżbieta 

Tyszkowska-

Kasprzak, prof. UWr 

Komunikacja 

międzykulturow

a 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne II stopień  I 4 godz. Samodzielna lektura 

zadanych partii materiału; 

wykonanie przesłanych 

zadań i ćwiczeń; 

konsultacje na Skype w 

czasie zaplanowanych 

zajęć 

Praca pisemna 

14. dr hab. Elżbieta 

Tyszkowska-

Kasprzak, prof. UWr 

Seminarium 

licencjackie 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I stopień  III 6 godz. Samodzielna lektura 

zadanych partii materiału; 

opracowanie rozdziałów 

pracy licencjackiej; 

konsultacje mailowe; 

Przedstawienie nowego 

rozdziału pracy licencjackiej  



konsultacje na Skype w 

czasie zaplanowanych 

zajęć 

15. dr hab. Elżbieta 

Tyszkowska-

Kasprzak, prof. UWr 

Seminarium 

magisterskie 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne II stopień  I 4 godz. Samodzielna lektura 

zadanych partii materiału; 

opracowanie rozdziałów 

pracy magisterskiej; 

konsultacje mailowe; 

konsultacje na Skype w 

czasie zaplanowanych 

zajęć 

Przedstawienie nowego 

rozdziału pracy magisterskiej  

16. dr hab. Ewa 

Komisaruk, prof. UWr 

Literatura 

powszechna 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień I 4 godz. Mailing poprzez USOS, 

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

(prezentacje Power Point, 

lista lektur, lista 

zagadnień 

egzaminacyjnych). 

 

Efekty uczenia się zostaną 

zweryfikowane w sesji 

egzaminacyjnej (egzamin) 

17. dr hab. Ewa 

Komisaruk, prof. UWr 

Literatura 

powszechna 

Filologia 

czeska,  

Filologia  

chorwacka z 

j. serbskim 

stacjonarne I  stopień I 4 godz. Mailing poprzez USOS, 

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

(prezentacje Power Point, 

lista lektur, lista 

zagadnień 

egzaminacyjnych). 

 

Efekty uczenia się zostaną 

zweryfikowane w sesji 

egzaminacyjnej (egzamin) 

18. dr hab. Ewa 

Komisaruk, prof. UWr 

Historia 

literatury 

rosyjskiej 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień II 8 godz. Mailing poprzez USOS, 

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

(prezentacje Power Point, 

Sprawdzanie nadsyłanych prac 

pisemnych (ćwiczeń testowych 

do lektur, krótkich prac 

pisemnych oraz referatów ) 



wskazywanie publikacji 

dostępnych w Internecie) 

19. dr hab. Ewa 

Komisaruk, prof. UWr 

Literatura i 

kultura rosyjska 

w XXI w. 

Filologia 

rosyjska - 

literaturozna

wcy 

stacjonarne I  stopień III 3 godz. Mailing poprzez USOS, 

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

(prezentacje Power Point) 

Sprawdzanie nadsyłanych prac 

pisemnych (esejów i 

odpowiedzi na pytania 

testowe) 

20. dr hab. Ewa 

Komisaruk, prof. UWr 

Seminarium mgr Filologia 

rosyjska 

stacjonarne II  stopień II 6 godz. Mailing, wskazywanie 

publikacji naukowych 

(ich wersji 

elektronicznych) do 

wykorzystania w pracy 

mgr 

Sprawdzanie nadsyłanych 

części prac magisterskich 

21. prof. Tadeusz 

Klimowicz 

Historia Rosji Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I stopień I 4  godz. 

 

Mailing,  udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych 

(prezentacja Power Point) 

Egzamin w letniej sesji 

egzaminacyjnej 

22. prof. Tadeusz 

Klimowicz 

Najnowsza 

literatura 

rosyjska 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne II stopień I 2  godz. Mailing,  udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych 

(prezentacja Power Point) 

Egzamin w letniej sesji 

egzaminacyjnej 

23. prof. Tadeusz 

Klimowicz 

Semiotyka  

codzienności 

radzieckiej 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne II stopień I 2  godz. Mailing,  udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych 

(prezentacja Power Point) 

Egzamin w letniej sesji 

egzaminacyjnej 

24. prof. Tadeusz 

Klimowicz 

Seminarium 

licencjackie 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I stopień III 4  godz. Mailing (m.in. przesyłanie 

przez studentów swoich 

prac), komunikacja 

elektroniczna w czasie 

rzeczywistym (omawianie 

w czasie konsultacji 

nadesłanych prac) 

Egzamin licencjacki 



25. prof. Tadeusz 

Klimowicz 

Seminarium 

magisterskie 

Filologia 

czeska 

stacjonarne II stopień II 6  godz. Mailing (m.in. przesyłanie 

przez studentów swoich 

prac), komunikacja 

elektroniczna w czasie 

rzeczywistym (omawianie 

w czasie konsultacji 

nadesłanych prac) 

Egzamin magisterski 

26. mgr Anna Ćwik Jak (nie) pisać o 

literaturze 

(warsztaty) 

Filologia 

rosyjska,   

Filologia 

ukraińska z 

językiem 

angielskim 

stacjonarne I stopień I–III 8  godz. Udostępnienie 

elektronicznych 

prezentacji, przykładów 

prac, przesłanie 

przydatnych linków i 

literatury, mailing 

Archiwizowanie aktywności 

mailowej studenta, prace 

pisemne przygotowywane 

przez studenta w domu i 

przesyłane na skrzynkę 

prowadzącej 

 

ZAKŁAD PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA ROSYJSKIEGO 
 

Lp. Imię i nazwisko Przedmiot Kierunek 

studiów 

Tryb 

studiów 

Poziom Rok 

studiów 

Liczba 

godzin do 

zdalnej 

realizacji 

Forma zdalnej realizacji 

zajęć 

Weryfikacja efektów uczenia 

się 

1. dr Anna Boginskaya PNJR – leksyka Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień III (gr.1, 

gr. 2) 

16 godz. 

(8 + 8) 

Online zajęcia na Teams, 

prace pisemne, 

tłumaczenia 

Wspólne wykonywanie zadań 

na Teams, sprawdzanie prac 

pisemnych i tłumaczeń 

2. dr Anna Boginskaya PNJR – Język 

Rosyjski w 

Administracji i 

biznesie 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne II  stopień II (gr.1) 4  godz. Online zajęcia na Teams, 

prace pisemne, 

tłumaczenia 

Wspólne wykonywanie zadań 

na Teams, sprawdzanie prac 

pisemnych i tłumaczeń 

3. dr Anna Boginskaya PNJR –

konwersacje 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne II  stopień I (gr. 1) 4  godz. Online zajęcia na Teams, 

prace pisemne, nagrania 

głosowe 

Wspólne wykonywanie zadań 

na Teams i Skype, sprawdzanie 

prac pisemnych  

4. dr Maria Giej PNJR – leksyka  Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień III  

(gr. 3) 

4 godz. Mailing, udostepnienie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych 

Zadania przesyłane i 

kontrolowane na bieżąco 

według harmonogramu zajęć. 

Archiwizowanie aktywności w 

zdalnej komunikacji 



5. dr Maria Giej PNJR – praca z 

tekstem 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień III 

(gr. 3) 

8  godz. Mailing, udostepnienie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych 

Zadania przesyłane i 

kontrolowane na bieżąco 

według harmonogramu zajęć. 

Archiwizowanie aktywności w 

zdalnej komunikacji 

6. dr Maria Giej PNJR – 

stylistyka 

funkcjonalna 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne II  stopień I 4  godz. Mailing, udostepnienie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych 

Zadania przesyłane i 

kontrolowane na bieżąco 

według harmonogramu zajęć. 

Archiwizowanie aktywności w 

zdalnej komunikacji 

7.  dr Monika Jasińska-

Okulewicz 

PNJR –

gramatyka 

funkcjonalna 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień 1 

(gr.1, 2, 

5) 

36 godz. 

(12+12+1

2) 

 

Materiały dydaktyczne 

podstawowe studenci 

mają do dyspozycji, 

oprócz tego udostępniłam 

drogą elektroniczną 

materiały dydaktyczne 

uzupełniające 

Test lub kolokwium  

8.  dr Monika Jasińska-

Okulewicz 

 

 

 

 

PNJR –

gramatyka 

funkcjonalna 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień 2 

(gr. 1, 2) 

12 godz. 

(6+6) 

Materiały dydaktyczne 

podstawowe studenci 

mają do dyspozycji, 

oprócz tego udostępniłam 

drogą elektroniczną 

materiały dydaktyczne  

Uzupełniające 

 

 

 

Test lub kolokwium  

9. dr Monika Jasińska-

Okulewicz 

 

 

 

 

 

 

PNJR – 

fonetyka 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień 1 

(gr. 2, 5) 

 

 

 

 

 

 

12 godz. 

(6+6) 

 

 

 

 

 

 

Materiały dydaktyczne 

podstawowe studenci 

mają do dyspozycji, 

oprócz tego udostępniłam 

drogą elektroniczną 

materiały dydaktyczne 

uzupełniające 

 

Weryfikacja będzie polegać na 

zaliczeniu na ocenę 

przygotowanych tekstów 

(czytanie). 

 

archiwizowanie aktywności w 

zdalnej komunikacji; 

ćwiczenia; nagrania 



 

dr Jakub Walczak 

 

 

 

 

mgr Ahneshka 

Aletskaya  

 

 

(gr. 3, 4) 

 

 

 

 

(gr.1) 

 

 

 

12 godz. 

 

 

 

 

8 godz. 

Zajęcia online przez 

aplikację MS Teams 

 

 

 

 

komunikacja 

elektroniczna w czasie 

rzeczywistym 

wypowiedzi; podsumowujące 

kolokwium + wypowiedź 

ustna 

 

Ćwiczenia, nagrania 

wypowiedzi, weryfikacja 

wiedzy (wypowiedź ustna + 

kolokwium końcowe)/w 

formie elektronicznej 

(nagranie wypowiedzi + 

ćwiczenie zaliczeniowe) 

10. dr Sylwia Kamińska-

Maciąg 

 

 

 

dr Jakub Walczak 

Praktyczna 

Nauka Języka 

Rosyjskiego – 

leksyka  

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I stopień II 

 

(gr. 1, 2) 

 

 

 

(gr. 3) 

 

 

 

6 godz.  

(gr. 1) 

6 godz.  

(gr. 2)  

 

6 godz.  

(gr. 3) 

 

Zajęcia w trybie online na 

platformie Teams, 

mailing, udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych 

archiwizowanie aktywności w 

zdalnej komunikacji;  prace 

pisemne; testy; ćwiczenia; 

nagrania wypowiedzi; 

podsumowujące kolokwium + 

wypowiedź ustna 

11. dr Sylwia Kamińska-

Maciąg 

 

 

 

 

dr Jakub Walczak 

Praktyczna 

Nauka Języka 

Rosyjskiego – 

praca z tekstem  

Filologia 

rosyjska  

stacjonarne I stopień II 

 

(gr. 1, 2) 

 

 

 

(gr. 3) 

6 godz.  

(gr. 1) 

6 godz. 

 (gr. 2) 

 

6 godz.  

(gr. 3) 

  

Zajęcia w trybie online na 

platformie Teams, 

mailing, udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych 

archiwizowanie aktywności w 

zdalnej komunikacji;  prace 

pisemne; testy; ćwiczenia; 

nagrania wypowiedzi; 

podsumowujące kolokwium + 

wypowiedź ustna 

12. dr Anna Kisielowa-

Kamińska 

PNJR – praca z 

tekstem 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień III 

(gr. 1, 2) 

12 godz. 

(6 + 6) 

Mailing, udostepnienie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych 

Wypracowania, 

zaliczenie ustne w czasie 

konsultacji (po 30.04.2020) 

13. dr Anna Kisielowa-

Kamińska 

PNJR – 

Fonetyka 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień II  

gr.3 

6 godz.  

 

Mailing, konsultacje 

telefoniczne, 

Zaliczanie na ocenę partii 

materiału 



  udostepnienie drogą 

elktroniczną materiałów 

dydaktycznych 

 

 

14. dr Anna Kisielowa-

Kamińska 

PNJR –  

konwersacja 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne II  stopień II  

gr.1 

6 godz.  

 

Mailing, konsultacje 

telefoniczne, 

udostepnienie drogą 

elktroniczną materiałów 

dydaktycznych 

Zaliczanie na ocenę partii 

materiału, 

prezentacje 

 

15. dr Katarzyna Kordas-

Shaginyan 

 

dr Wiesława Zybura 

PNJR – leksyka Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień I 

(gr.1,5) 

 

(gr 2, 3, 

4) 

14 godz.  

(6+8) 

 

18 godz.  

(6+6+6) 

Komunikacja 

elektroniczna, mailing, 

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych, ćwiczeń i 

zadań tłumaczeniowych 

do samodzielnej 

realizacji. 

Wideokonferencja w 

czasie rzeczywistym 

przy platformy Discord. 

 

Konsultacje  w czasie 

rzeczywistym 
przy użyciu platformy 

Discord. 

1.Test i kolokwium. 

2. Testy leksykalne przy 

użyciu aplikacji Forms 

3. Zaliczanie partii materiału 

na podst. przesyłanych przez 

studentów nagrań i filmików z 

wypowiedziami na zadany 

temat. 

4. Zaliczanie partii materiału 

podczas wideokonferencji. 

16. dr Katarzyna Kordas-

Shaginyan 

 

 

 

dr Wiesława Zybura 

PNJR – praca z 

tekstem 

 

Filologia 

rosyjska 

 

 

 

 

 

 

 

 

stacjonarne I  stopień I 

(gr. 1, 5) 

 

 

(gr 2, 3, 

4) 

14 godz.  

(8+6) 

 

 

22 godz.  

(8+8+6) 

Komunikacja 

elektroniczna, mailing, 

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych, ćwiczeń i 

zadań tłumaczeniowych 

do samodzielnej 

realizacji. 

Wideokonferencja w 

czasie rzeczywistym 

1.Test i kolokwium. 

2. Testy leksykalne przy 

użyciu aplikacji Forms 

3. Zaliczanie partii materiału 

na podst. przesyłanych przez 

studentów nagrań i filmików z 

wypowiedziami na zadany 

temat. 

4.  Zaliczanie partii materiału 

podczas wideokonferencji 



 

 

przy użyciu  platformy 

Discord. 

 

Konsultacje  w czasie 

rzeczywistym 
przy użyciu platformy 

Discord. 

17. dr Katarzyna 

Martyniuk 

 

 

 

 

dr Wiesława Zybura 

Drugi język 

słowiański – 

rosyjski 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień II 

(gr. 2) 

 

 

 

 

(gr.1) 

8 godz. 

 

 

 

 

 

8 godz. 

Komunikacja 

elektroniczna, mailing, 

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych, ćwiczeń i 

zadań tłumaczeniowych 

do samodzielnej 

realizacji. 

Wideokonferencja w 

czasie rzeczywistym 

przy użyciu aplikacji 

Teams. 

 

1.Test i kolokwium. 

2. Testy leksykalne przy 

użyciu aplikacji Forms 

3. Zaliczanie partii materiału 

na podst. przesyłanych przez 

studentów nagrań i filmików z 

wypowiedziami na zadany 

temat. 

4.  Zaliczanie partii materiału 

podczas wideokonferencji 

18. dr Katarzyna 

Martyniuk 

 

PNJR –

gramatyka 

funkcjonalna 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień II 

(gr. 3) 

8  godz. Komunikacja 

elektroniczna.  

Udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

Wykonywanie zadań 

online. 

- Archiwizowanie aktywności 

w zdalnej komunikacji,  

- Zadania online (ocena 

formatywna),  

- kolokwium (ocena 

sumatywna) 

19. dr Katarzyna 

Martyniuk 

 

 

 

 

 

 

PNJR –

gramatyka 

funkcjonalna 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień III 

(gr. 1, 2) 

 

 

 

 

 

 

12  godz. 

(6+6) 

 

 

 

 

 

 

Komunikacja 

elektroniczna.  

Udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

Wykonywanie zadań 

online.  

 

- archiwizowanie aktywności 

w zdalnej komunikacji; 

- zadania online (ocena 

formatywna);  

- kolokwium (ocena 

sumatywna)  

 

 



 

dr Anna Kisielowa-

Kamińska 

 

 

 

 

 

(gr. 3) 

 

 

6 godz. 

Mailing, udostępnienie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych 

 

Testy  

20. dr Katarzyna 

Martyniuk 

 

PNJR – 

fonetyka 

audytywna 

 

Filologia 

rosyjska 

 

stacjonarne 

I stopień II 

 

(gr. 1, 2) 

16  godz. Komunikacja 

elektroniczna.   

Udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

(pisemnych, nagrań 

audio) 

 

Archiwizowanie aktywności w 

zdalnej komunikacji, 

Zaliczanie partii materiału  

Na podstawie przesyłanych 

przez studentów nagrań audio 

 

- Weryfikacja w sali – 

odczytanie na ocenę 

wyznaczonych teksów 

21. dr Danuta Pytel-

Pandey 

PNJR – 

gramatyka 

funkcjonalna 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień I 

(gr. 3, 4) 

20  

godzin 

(8+12)  

Mailing, udostepnienie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych 

Zadania przesyłane i 

kontrolowane na bieżąco 

według harmonogramu zajęć, 

kolokwium  

22. mgr Ewa Polakowska Drugi język 

słowiański – 

rosyjski 

Filologia 

czeska i 

Filologia 

chorwacka z 

językiem 

serbskim 

stacjonarne I  stopień III 8  godz. Udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych, mailing 

oraz zajęcia online przez 

aplikację Microsoft 

Teams  

Testy leksykalno-gramatycznie 

podczas zajęć online  + 

wypowiedź pisemna na zadany 

temat. 

 

ZAKŁAD JĘZYKA ROSYJSKIEGO 
 

Lp. Imię i nazwisko Przedmiot Kierunek 

studiów 

Tryb 

studiów 

Poziom Rok 

studiów 

Liczba 

godzin do 

zdalnej 

realizacji 

Forma zdalnej realizacji 

zajęć 

Weryfikacja efektów uczenia 

się 

1. dr Natalya Didenko Wstęp do 

filologii 

słowiańskiej 

Filologia 

rosyjska,  

(gr. 2) 

stacjonarne I stopień I 3 x 2 

godz. 

 

Praca z wykorzystaniem 

aplikacji Microsoft Teams 

oraz OneNote (wysyłanie 

Co tydzień wykonywanie testu 

na podstawie zrobionych 



  

Filologia 

czeska 

 

3 x 2 

godz. 

materiałów teoretycznych, 

konspektowanie 

wybranych treści 

merytorycznych we 

wspólnym obszarze 

OneNote przez 

wyznaczonych 

studentów) 

konspektów (test jest dostępny 

przez tydzień). 

W najbliższym czasie 

planowany jest test online na 

podstawie strony internetowej 

quizizz.com 

3. dr Natalya Didenko Gramatyka 

Współczesnego 

Języka 

Rosyjskiego 

(fonetyka i 

fonologia) 

(gr. 1) 

 

Filologia 

rosyjska, (gr. 

1) 

 

 

Filologia 

rosyjska, (gr. 

2) 

 

 

Filologia 

rosyjska, -

GwjC (gr. 3) 

stacjonarne I  stopień I 3 x 2 

godz. 

 

 

 

3 x 2 

godz. 

 

 

 

 

3 x 2 

godz. 

Praca z wykorzystaniem 

aplikacji Microsoft Teams 

oraz OneNote (wysyłanie 

materiałów 

teoretycznych; 

wykonywanie zadań w 

aplikacji OneNote, 

komentowanie zarówno 

przez studenta, jak i 

wykładowcę; 

cotygodniowe 

„spotkania” online w celu 

wyjaśnienia niektórych 

kwestii merytorycznych) 

Wykonywanie zadań 

bieżących (transkrypcji) jest 

sprawdzane co tydzień. 

Test online przez stronę 

internetową quizizz.com 

(zaplanowany na 27.04.2020) 

 

 

4. dr Dorota 

Drużyłowska 

Seminarium 

licencjackie 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I stopień III 6 godz. Konsultacje drogą 

telefoniczną i mailową 

Przedstawienie do oceny prac 

licencjackich (lub ich 

fragmentów) 

5. dr Dorota 

Drużyłowska 

Wstęp do 

filologii 

słowiańskiej 

(2 grupy) 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień I 12 godz. Udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych, mailing 

Praca pisemna (sprawdzenie 

pracy wysłanej mailowo),  

prezentacje przygotowane 

przez studentów 

przedstawione grupie z 

wykorzystaniem narzędzi do 

nauki zdalnej; test z 

wykorzystaniem platformy 

quizziz 



6. dr Dorota 

Drużyłowska 

Frazeologia i 

paremiologia 

rosyjska – teoria 

i praktyka 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień III 6 godz. Udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych, mailing 

Kolokwium,  test z 

wykorzystaniem platformy 

quizziz 

7. dr Bogumił Gasek Realioznawstwo 

 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień II 4 godz.  Wykłady interaktywne 

(rozpoczynające się od 

15-minutowej prezentacji 

przygotowanej przez 

grupę 3-4 studentów) 

prowadzone online przez 

„Skype dla firm”. 

Dodatkowe materiały i 

konsultacje dla studentów 

w formie mailingu. 

Prezentacja ustna w formie 

online za pośrednictwem 

„Skype dla firm”. Egzamin 

pisemny (test) po zakończeniu 

semestru. 

8. dr Bogumił Gasek Przekład 

tekstów 

specjalistycznyc

h 

 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne II stopień I 6 godz. Zajęcia w trybie online 

(aplikacja „Teams”) oraz 

samodzielne zadania 

tłumaczeniowe 

wykonywane z 

wykorzystaniem 

udostępnionego każdemu 

studentowi programu 

wspomagającego 

tłumaczenie „MemoQ”. 

Ocenianie na bieżąco 

samodzielnie tłumaczonych 

przez studentów tekstów – 

komunikacja drogą mailową. 

Sprawdzian w formie 

samodzielnego tłumaczenia 

tekstu w czasie 

przeznaczonym na jedne 

zajęcia. 

9. dr Bogumił Gasek Warsztaty 

przekładowe II 

 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne II  stopień II 4 godz. Zajęcia online w aplikacji 

„Teams” oraz mailing 

(przesyłanie dodatkowych 

materiałów tekstowych i 

video do samodzielnej 

pracy). 

Korekta i ocenianie na bieżąco 

tłumaczeń ustnych 

wykonywanych przez 

studentów w trybie online. 

Kolokwium. 

10. dr Bogumił Gasek Seminarium 

magisterskie 

 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne II  stopień II 6 godz. Mailing, sprawdzanie i 

komentowanie kolejnych 

partii tekstu przesyłanych 

przez studenta; 

konsultacje przez „Skype 

Ocena przedkładanych drogą 

elektroniczną kolejnych 

fragmentów pracy 

magisterskiej. 



dla firm” zgodnie z 

harmonogramem zajęć 

lub konsultacji po 

wcześniejszym 

uzgodnieniu z 

prowadzącym. 

11. dr Bogumił Gasek Teoria 

przekładu 

specjalistyczneg

o 

 

Filologia 

czeska, 

rosyjska, 

ukraińska, 

filologia 

ukraińska z 

językiem 

angielskim 

stacjonarne II  stopień I 2 godz. Wykład online za 

pośrednictwem aplikacji 

„Teams”. 

Egzamin w trakcie sesji. 

12. mgr Bartosz Juszczak Gramatyka 

współczesnego 

języka 

rosyjskiego 

(morfologia) 

(gr. 1) 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień II 3 x 2 

godz. 

mailing, udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych, 

wykorzystanie aplikacji 

Office 365,  zajęcia w 

czasie rzeczywistym na 

platformie Teams 

2 kolokwia zaliczeniowe na 

platformie Quizizz, praca 

pisemna 

13. mgr Bartosz Juszczak Gramatyka 

współczesnego 

języka 

rosyjskiego 

(morfologia) 

(gr. 2) 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień II 3 x 2 

godz. 

mailing, udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych, 

wykorzystanie aplikacji 

Office 365,  zajęcia w 

czasie rzeczywistym na 

platformie Teams 

2 kolokwia zaliczeniowe na 

platformie Quizizz, praca 

pisemna 



14. mgr Bartosz Juszczak Gramatyka 

współczesnego 

języka 

rosyjskiego 

(morfologia) 

(gr. 3 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień II 3 x 2 

godz. 

mailing, udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych, 

wykorzystanie aplikacji 

Office 365,  zajęcia w 

czasie rzeczywistym na 

platformie Teams 

2 kolokwia zaliczeniowe na 

platformie Quizizz, praca 

pisemna 

15. mgr Bartosz Juszczak Praktyczna 

nauka języka 

czeskiego 

(gramatyka 

funkcjonalna) 

Filologia 

czeska 

stacjonarne I  stopień II 2 x 2 

godz. 

mailing, udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych, 

wykorzystanie aplikacji 

Office 365 

praca pisemna - wypracowanie 

16. dr Iwona Łuczków Gramatyka 

współczesnego 

języka 

rosyjskiego 

(fonetyka i 

fonologia) 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I  stopień I 4  godz. Platforma E-EDU egzamin 

17.  dr Iwona Łuczków Gramatyka 

współczesnego 

języka 

rosyjskiego 

(fonetyka i 

fonologia) 

Filologia 

rosyjska  

stacjonarne I  stopień I 8  godz. Platforma E-EDU Wykonywanie konkretnych 

zadań na platformie 

18. dr Iwona Łuczków 
Gramatyka 

konfrontatywna 

rosyjsko-polska 

Filologia 

rosyjska  

stacjonarne II  stopień I 6  godz.  Platforma E-EDU 
Wykonywanie konkretnych 

zadań na platformie 

 

19. dr Iwona Łuczków 
Seminarium 

licencjackie 

Filologia 

rosyjska  

stacjonarne I  stopień III 6  godz. Indywidualne konsultacje 

na Skype dla firm (Office 

365) - wideokonferencja 

Oddanie przez studenta pracy 

licencjackiej 



20. dr Iwona Łuczków 
Czas 

semantyczny i 

czas 

gramatyczny (na 

przykładzie 

wybranych 

języków 

słowiańskich) 

Filologia 

rosyjska , 

Filologia 

czeska, 

Filologia 

chorwacka z 

językiem 

serbskim 

stacjonarne II  stopień I 4  godz. Samodzielna lektura 

zadanych partii materiału 

Rozmowa nt. treści zadanych 

materiałów (dyskusja na 
forum na platformie E-EDU) 

21. dr Iwona Łuczków 
Nowe 

technologie w 

programie 

studiów 

slawistycznych 

(bazy danych, 

biblioteki 

cyfrowych, 

korpusy 

językowe) 

Filologia 

rosyjska, 

Filologia 

czeska, 

Filologia 

chorwacka z 

językiem 

serbskim, 

Filologia 

ukraińska z 

językiem 

angielskim 

stacjonarne I  stopień  I 3  godz. Platforma E-EDU Wykonywanie konkretnych 

zadań na platformie 

22. prof. Włodzimierz 

Wysoczański 
Seminarium 

magisterskie 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne II  stopień I 6  godz. Łączność  mailowa 

(przesyłanie materiałów i 

konsultacje) 

Przedstawienie do oceny 

zebranego materiału oraz 

określonych fragmentów 

pracy. 

23. prof. Włodzimierz 

Wysoczański 
Wstęp do 

filologii 

słowiańskiej 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I stopień I 6  godz. Udostępnianie (między 

członkami grupy i 

prowadzącym) drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

(specjalnie 

przygotowanych 

konkretnych zagadnień) 

Ocena przygotowanych 

zagadnień. Odpowiedź 

pisemna (forma zdalna). 



24. dr hab. Włodzimierz 

Wysoczański prof. 

UWr 

Gramatyka SCS Filologia 

czeska,  

Filologia 

rosyjska, 

Filologia 

serbska z 

językiem 

chorwackim 

stacjonarne I stopień II 4  godz. Udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

(specjalnie 

przygotowanych 

przedstawień konkretnych 

zagadnień) 

Egzamin pisemny w sesji 

egzaminacyjnej  (możliwa 

forma zdalna) 

25. dr hab. Michał 

Sarnowski, prof. UWr 

Gramatyka 

Współczesnego 

Języka 

Rosyjskiego  

(wykład) 

Filologia 

rosyjska 

stacjonarne I stopień  II  3 godz. Samodzielna lektura 

zadanych partii materiału; 

konsultacje telefoniczne 

w szczegółowo 

określonym czasie 

egzamin kursowy  

 

ZAKŁAD UKRAINISTYKI 
 

Lp. Imię i nazwisko Przedmiot Kierunek 

studiów 

Tryb 

studiów 

Poziom Rok 

studiów 

Liczba 

godzin do 

zdalnej 

realizacji 

Forma zdalnej realizacji 

zajęć 

Weryfikacja efektów uczenia 

si 

1. dr  Sylwia Wójtowicz-

Marszał 
Historia i 

kultura Ukrainy 

XX-XXI w. 

(konwersatoriu

m) 

Filologia 

ukraińska z 

językiem 

angielskim 

(gr. 1) 

stacjonarne I stopień II 3 godz. Mailing, 

udostępnianie drogą 

elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych (kopii 

materiałów źródłowych, 

fragmentów 

podręczników, 

odnośników do 

właściwych stron 

internetowych, filmów 

dokumentalnych) +  praca 

w trybie online na 

platformie Teams 

Po wznowieniu zajęć referat 

lub prezentacja na wybrany z 

sylabusa temat (według 

ustalonego kalendarza) oraz 

rozmowa i kolokwium na 

temat treści udostępnionych 

materiałów na platformie 

Teams 



2. dr  Sylwia Wójtowicz-

Marszał 

Historia i 

kultura Ukrainy 

XX-XXI 

w.(konwer.) 

Filologia 

ukraińska z 

językiem 

angielskim 

(gr. 2) 

stacjonarne I stopień II 3 godz. Mailing, 

udostępnianie drogą 

elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych (kopii 

materiałów źródłowych, 

fragmentów 

podręczników, 

odnośników do 

właściwych stron 

internetowych, filmów 

dokumentalnych) +  praca 

w trybie online na 

platformie Teams 

Referat lub prezentacja na 

wybrany z sylabusa temat 

(według ustalonego 

kalendarza) oraz prace 

pisemne z tym związane 

(przygotowanie bibliografii, 

koncepcja); rozmowa i 

kolokwium na temat treści 

udostępnionych materiałów na 

platformie Teams.    

3. dr  Sylwia Wójtowicz-

Marszał 

Literatura, 

historia i kultura 

Ukrainy XVII-

XVIII w. 

(wykład) 

Filologia 

ukraińska 

(FUzJA, 

Ukrainistyka

) 

stacjonarne I stopień I 4 godz. Mailing, 

udostępnianie drogą 

elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych (kopii 

materiałów źródłowych, 

fragmentów 

podręczników, 

odnośników do 

właściwych stron 

internetowych, filmów 

dokumentalnych) +  praca 

w trybie online na 

platformie Teams 

Egzamin (pisemny) w sesji 

letniej 

4. dr  Sylwia Wójtowicz-

Marszał 

Literatura, 

historia i kultura 

Ukrainy XVII-

XVIII w.(ćw.) 

Filologia 

ukraińska 

(FUzJA, 

Ukrainistyka

) 

stacjonarne I 

stopień 

I 8 godz. Mailing, konsultacje 

telefoniczne, 

udostępnianie drogą 

elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych (kopii 

materiałów źródłowych, 

Prace pisemne (według 

udostępnionego kalendarza),  

rozmowa i kolokwium z treści 

udostępnionych materiałów na 

platformie Teams.    



fragmentów 

podręczników, 

odnośników do stron 

internetowych z 

odpowiednimi tekstami 

literackimi, tekstami 

kultury oraz filmami 

dokumentalnymi), praca 

w trybie online na 

platformie Teams 

5. dr  Sylwia Wójtowicz-

Marszał 

Komunikacja 

międzykulturow

a 

Filologia 

ukraińska z 

językiem 

angielskim+

Ukrainistyka 

stacjonarne II stopień II 3 godz. Mailing oraz konsultacje 

telefoniczne, 

udostępnianie drogą 

elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych (kopie 

literatury przedmiotu, 

fragmenty podręczników, 

artykuły, odnośniki do 

stron internetowych  

zawierających treści 

związane z przerabianymi 

tematami), praca w trybie 

online na platformie 

Teams 

Referat lub prezentacja na 

zaproponowany temat (pod 

koniec semestru), kolokwium 

z treści udostępnionych 

materiałów na platformie 

Teams.    

6. dr Marcin Gaczkowski PNJU – 

kreatywne 

pisanie ćw 

FUzJA stacjonarne I  stopień II 6  godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych. 

mailing, indywidualna 

telekonferencja 

7. dr Marcin Gaczkowski PNJU: warsztaty 

translatoryczne 

SŚWE stacjonarne I  stopień III 4  godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych. 

mailing, ind. telekonferencja 

8. dr Marcin Gaczkowski PNJU – 

konwersacje 

FUzJA stacjonarne II  stopień I 6  godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych. 

mailing, ind. telekonferencja 



9. dr Marcin Gaczkowski PNJU – 

konwersacje 

FUzJA stacjonarne II  stopień II 6  godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych. 

mailing, ind. telekonferencja 

10. dr Marcin Gaczkowski Warsztaty 

przekładowe II 

FUzJA stacjonarne II  stopień II 3  godz. udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych. 

mailing, ind. telekonferencja 

11. dr hab. Agnieszka 

Matusiak, prof. UWr 

Historia 

literatury 

ukraińskiej 

FUJA stacjonarne I  stopień II 8 godz. 

(ćw.) + 4 

godz. (w) 

komunikacja mailowa: 

udostępnianie materiałów 

dydaktycznych 

terminowe prace pisemne; 

archiwizowana komunikacja 

elektroniczna 

12. dr hab. Agnieszka 

Matusiak, prof. UWr 

Seminarium 

magisterskie 

FUJA stacjonarne II  stopień II 8 godz. komunikacja mailowa: 

udostępnianie materiałów 

dydaktycznych; 

konsultacje merytoryczne 

terminowe prace pisemne; 

archiwizowana komunikacja 

elektroniczna 

13. dr Julia Rysicz-

Szafraniec 

Gramatyka 

praktyczna 

Ukrainistyka 

z anglistyką 

stacjonarne  I  stopień III  6 godz. komunikacja 

elektroniczna w czasie 

rzeczywistym, 

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

Prace pisemne 

14. dr Julia Rysicz-

Szafraniec 

Sprawności 

zintegrowane 

 

 

Język 

ukraiński z 

językiem 

angielskim,  

Ukrainistyka 

stacjonarne I  stopień I 

 

18 godz. komunikacja 

elektroniczna w czasie 

rzeczywistym, 

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

Prace pisemne, 

archiwizowanie aktywności w 

zdalnej komunikacji 

(platforma ZOOM) 

 

15. dr hab. Przemysław 

Jóźwikiewicz, prof. 

UWr 

Stylistyka 

funkcjonalna 

FUzJA stacjonarne II  stopień I 6 godz. 

(4, 11, 18 

V)) 

mailing, udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych 

Prace pisemne 

16. dr hab. Przemysław 

Jóźwikiewicz, prof. 

UWr 

Gramatyka 

porównawcza 

ukr.-pol. 

FUzJA stacjonarne II  stopień I 6 godz. 

(4, 11, 18 

V) 

mailing, udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych, platforma 

Zoom 

Test z wyk. platformy Forms 



17. dr hab. Przemysław 

Jóźwikiewicz, prof. 

UWr 

Seminarium 

magisterskie 

FUzJA stacjonarne II  stopień I 6 godz. 

(4, 11, 18 

V) 

 

mailing, fragmenty prac 

magisterskich studentów 

do weryfikacji,  

konsultacje indywidualne: 

Skype, Zoom 

Omawianie i sprawdzanie na 

bieżąco przekazywanych 

fragmentów prac studenckich 

18. dr hab. Przemysław 

Jóźwikiewicz, prof. 

UWr 

Gramatyka 

opisowa j. ukr. 

(ćwiczenia) – 

dwie grupy 

FUzJA stacjonarne I  stopień II 12 godz. 

(6, 13, 20 

V) 

mailing,  udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych, 

konsultacje indywidualne: 

Skype, Zoom 

Ocenianie na bieżąco prac 

studentów 

19. dr hab. Przemysław 

Jóźwikiewicz, prof. 

UWr 

Gramatyka 

opisowa j. ukr. 

(wykład – 45 

min.) 

FUzJA stacjonarne I  stopień II 3 godz. 

(6, 13, 20 

V) 

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych, platforma 

Zoom 

Egzamin w formie testu 

(platforma MO Forms) 

20. dr hab. Oleh Beley, 

prof. UWr 

Język 

ukraiński 

w administracji i 

biznesie 

FUzJA stacjonarne II  stopień II 8 godz. 

(7, 8, 15, 

22 V)  

mailing, udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych 

Prace pisemne 

21. dr hab. Oleh Beley, 

prof. UWr 

Gramatyka 

historyczna 

języka 

ukraińskiego  

FUzJA stacjonarne  I  stopień II 8 godz. 

(7, 8, 15, 

22 V)  

mailing, udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych,  wykład 

na platformie   

Microsoft Teams 

Omówienie przekazanych 

fragmentów prac studenckich   

22. dr hab. Oleh Beley, 

prof. UWr 

Seminarium 

magisterskie 

FUzJA stacjonarne II  stopień II 8 godz. 

(7, 8, 15, 

22 V)  

mailing, fragmenty prac 

studentów do weryfikacji 

Omówienie przekazanych 

fragmentów prac studenckich   

23. dr hab. Oleh Beley, 

prof. UWr 

Gramatyka 

opisowa j. ukr. 

(ćwiczenia)  

FUzJA/ 

Ukr. 

stacjonarne I  stopień I 8 godz. 

(7, 8, 15, 

22 V)  

mailing,  udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych,  zajęcie z 

grupą na platformie  

Microsoft Teams 

Kolokwium  



24. dr hab. Oleh Beley, 

prof. UWr 

Gramatyka 

opisowa j. ukr. 

(wykład – 45 

min.) 

FUzJA/ 

Ukrainistyka 

stacjonarne I  stopień I 4 godz. 

(7, 8, 15, 

22 V)  

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

Omówienie przekazanych 

fragmentów prac studenckich   

25. dr hab. Oleh Beley, 

prof. UWr 

PNJU 

/konwersacje 

Ukrainistyka 

z Anglistyką 

Stacj. I st. III 8 godz. 

(7, 8, 15, 

22 V)  

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych, 

zajęcie z grupą na 

platformie  Microsoft 

Teams 

Kolokwium  

26. dr Anna Ursulenko Realioznawstwo 

(wykład) 

Filologia 

ukraińska z 

językiem 

angielskim  

stacjonarne I stopień II 8  godz. Wykorzystanie  platform 

nauczania na odległość, 

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych.  

Sprawdzenie wiedzy podczas 

egzaminu.  

27. dr Anna Ursulenko Wybrane 

zagadnienia 

literatury 

ukraińskiej 

(wykład) 

Filologia 

ukraińska/ 

Filologia 

ukraińska z 

językiem 

angielskim 

stacjonarne II stopień I 3  godz. Udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych. 

Sprawdzenie wiedzy podczas 

egzaminu. 

28. dr Anna Ursulenko PNJU – 

kreatywne 

pisanie 

(ćwiczenia) 

Ukrainistyka 

z Anglistyką  

stacjonarne I stopień III 

(2 

grupy) 

16  godz. 

(8+8) 

Wykorzystanie  platform 

nauczania na odległość,  

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych. 

Prace pisemne.  

29. dr Olga Barabasz-

Rewak 

PNJU – 

fonetyka II 

 

FUzJA stacjonarne I  stopień I 6 godz. Wideokonferencja, czat, 

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

Odsłuchiwanie nagrań 

studentów, sprawdzanie zadań 

pisemnych, sprawdzian na 

zajęciach tradycyjnych 

30. dr Olga Barabasz-

Rewak 

PNJU –

konwersacje 

 

UA stacjonarne I  stopień III 6 godz. Wideokonferencja, czat, 

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

Odsłuchiwanie nagrań 

studentów, sprawdzanie zadań 

pisemnych, sprawdzian na 

zajęciach tradycyjnych 



31. dr Olga Barabasz-

Rewak 

PNJU-

sprawności 

zintegrowane 

 

FUzJA stacjonarne I  stopień II 30 godz. Wideokonferencja, czat, 

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

Odsłuchiwanie nagrań 

studentów, sprawdzanie zadań 

pisemnych, sprawdzian na 

zajęciach tradycyjnych 

32. dr Olga Barabasz-

Rewak 

PNJU –

kreatywne 

pisanie 

FUzJA stacjonarne I  stopień II 6 godz. Kontakt przez czat, 

udostępnianie drogą 

elektroniczną materiałów 

dydaktycznych 

Sprawdzanie prac pisemnych 

33. dr Jadwiga Krajewska seminarium 

licencjackie 

literaturoznawcz

e 

Ukrainistyka 

z anglistyką 

stacjonarne I  stopień III 6 godz. kontakt mailowy w dni 

robocze oraz 

w czasie zajęć kontakt 

przez Skype (śr. godz. 

13:15-14:45) 

co tydzień student wysyła plik 

tekstowy na pocztę e-mail (jest 

to najnowsza wersja pracy 

licencjackiej z naniesionymi 

poprawkami) 

34. dr Jadwiga Krajewska Teoria 

przekładu 

artystycznego 

Filologia 

chorwacka, 

Filologia 

rosyjska, 

Filologia 

czeska, 

Filologia 

ukraińska z 

językiem 

angielskim 

stacjonarne II  stopień I 4 godz. nagrane wykłady i 

prezentacje wysyłane 

drogą mailową  

na zakończenie wykładu pada 

pytanie/pytania dot. 

wysłuchanej treści; student 

odpowiada na nie w kilku 

zdaniach, odpowiedź w postaci 

pliku tekstowego lub audio 

przesyła mailowo w terminie 6 

dni od daty wykładu  

35. dr Jadwiga Krajewska PNJU – 

sprawności 

zintegrowane 

Filologia 

ukraińska z 

językiem 

angielskim 

stacjonarne I  stopień II 22 godz. w aplikacji Teams w 

czasie rzeczywistym 

zadania domowe na ocenę 

przesyłane drogą mailową 

36. mgr Olga Kowalczyk PNJU (praca z 

tekstem)  

Filologia 

ukraińska 

(spec. 

Ukrainistyka

)  

stacjonarne  I stopień I  8 godz. 

(4x1,5 

godz.)  

 

7.05.2020 

8.05.2020 

15.05.202

0 

mailing, udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych,  

komunikacja 

elektroniczna w czasie 

rzeczywistym za pomocą 

platformy Teams, 

– po każdej jednostce 

zajęciowej Studenci będą 

zobowiązani do wykonania 

zadań praktycznych – 

adekwatnych do 

opanowywanych treści 

teoretycznych (krótkie 

ćwiczenia praktyczne, 



 

22.05.202

0 

tłumaczenie zdań z użyciem 

leksyki, której dotyczyły 

omawiane teksty oraz 

tworzenie krótkich tekstów w 

formie pisemnej); 

37. mgr Olga Kowalczyk PNJU 

(gramatyka 

praktyczna) 

Ukrainistyka 

z anglistyka 

stacjonarne I stopnień III  8 godz. 

(4x1,5 

godz.)  

 

7.05.2020 

8.05.2020 

15.05.202

0 

22.05.202

0 

mailing, udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych,  

komunikacja 

elektroniczna w czasie 

rzeczywistym za pomocą 

platformy Teams 

- po każdej jednostce 

zajęciowej Studenci będą 

zobowiązani do wykonania 

zadań praktycznych – 

adekwatnych do 

opanowywanych treści 

teoretycznych (krótkie 

ćwiczenia praktyczne, dłuższe 

wypowiedzi pisemne na 

zadany temat z użyciem 

konstrukcji  gramatycznych); 

38. mgr Natalia Chaura Wybrane 

zagadnienia 

literatury 

ukraińskiej/ 

Najnowsza 

literatura 

ukraińska 

(ćwiczenia – 45 

min) 

Filologia 

ukraińska z 

językiem 

angielskim/ 

Ukrainistyka 

stacjonarne II stopień I 4  godz. 

(7, 8, 15, 

22 V ) 

Mailing,  udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych,   

wykorzystanie platform 

nauczania na odległość. 

Ocenianie prac pisemnych 

oraz archiwizowanie 

aktywności w zdalnej 

komunikacji. 

39. mgr Kateryna Onoiko-

Miller 

Przekład 

tekstów 

specjalistycznyc

h 

Filologia 

ukraińska z 

językiem 

angielskim 

stacjonarne II stopień I 8 godz. Mailing,  udostępnianie 

drogą elektroniczną 

materiałów 

dydaktycznych. 

Archiwizowanie aktywności w 

zdalnej komunikacji. 


