PROWADZENIE ZAJĘĆ W FORMIE ZDALNEJ
W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2019/20
OKRES OD 16.04 DO 14.06.2020

Kierunek POLONISTYKA STOSOWANA
Rok I
Przedmiot

Nauczyciel

Wychowanie fizyczne

Wszyscy
pracownicy
SWFiR
mgr B.
Niedziela
dr G. Górski

Język angielski
Technologia
informacyjna
Literatura i kultura polska I Rzeczypospolitej
(z elementami
literatury powszechnej)
(W)
Literatura i kultura polska I Rzeczypospolitej
(z elementami
literatury powszechnej)
(Ćw)
Gramatyka praktyczna
jęz. pol. z elementami
kultury jęz. (W+ĆW)

prof. dr hab.
Marek Nalepa

Mgr Monika
Karpińska

dr hab. prof.
UR Urszula
Gajewska

Komunikacja
interpersonalna

dr Marzena
Bąk

Warsztaty edycji tekstu

dr hab. prof.
UR Tadeusz
Półchłopek

Wykład monograficzny
(opcja 1)

dr Arkadiusz
Luboń

Wykład monograficzny
(opcja 2)

dr hab. prof.
UR Tadeusz
Półchłopek
dr Michał
Żmuda

Formy narracji
graficznej
(przedmiot do wyboru)

Warsztat dramy
(przedmiot do wyboru)

dr hab. prof.
UR Dorota
Karkut

Adres email:
polonistyka19.22@gmail.com

Całość
realizowana
zdalnie
TAK/NIE

Liczba godzin
do realizacji w
sposób
tradycyjny

kontakt przez e-mail
udostępnianie plików z materiałami
dydaktycznymi drogą mailową.
kontakt przez stronę www
prowadzącego i pocztę e-mail.
udostępniania plików z materiałami
dydaktycznymi za pośrednictwem poczty
e-mail
udostępniania plików z materiałami
dydaktycznymi i weryfikacja wiedzy za
pośrednictwem poczty e-mail
udostępnianie plików z materiałami
dydaktycznymi za pośrednictwem poczty
email (materiały teoretyczne, ćwiczenia,
testy sprawdzające).Poprawa i ocena
ćwiczeń/testów. Konsultacje mailowe.
udostępnianie plików z materiałami
dydaktycznymi za pośrednictwem poczty
e-mail.
przekazywanie studentom literatury
przedmiotu i zadawanie ćwiczeń z
zakresu edytowania dokumentów
tekstowych w wiadomościach
mailowych.
udostępnianie studentom plików z
materiałami dydaktycznymi przez pocztę
e-mail
wysyłanie wykładów w formie załącznika
do wiadomości e-mail adresowanej do
całej grupy studentów
forma zajęć mieszana, głównie e-mail i
Google Drive; w razie potrzeby
spotkania na czacie;
udostępnianie plików i linków oraz
zlecenie zadań badawczo-analitycznych
w oparciu o przesłane materiały i
informacje wyszukane przez studentów
w innych źródłach
sprawdzanie nadesłanych przez
studentów prac i odsyłanie z uwagami
udostępnianie plików oraz linków z
materiałami dydaktycznymi za
pośrednictwem poczty e-mail;

TAK

0

TAK

0

TAK

0

NIE

2 godz.

NIE

2 godz.

TAK

0

TAK

0

TAK

0

TAK

0

TAK

0

NIE

2 godz.

NIE

2 godz.

Teksty kultury w
edukacji (przedmiot
poszerzający wiedzę
ogólną)
Krytyka literacka
(przedmiot
poszerzający wiedzę
ogólną)

dr Danuta
Hejda
dr Stanisław
Dłuski

zlecenie zadań praktycznych studentom
i sprawdzanie nadsyłanych przez nich
prac i odsyłanie z uwagami
udostępnianie plików z materiałami
dydaktycznymi i zadaniami dla
studentów przy pomocy poczty e-mail,
kontakt przez komunikator Messenger
na Facebooku i drogą mailową; studenci
mają ma zadanie napisać recenzję,
która będzie sprawdzona

TAK

0

NIE

2 godz.

Kierunek POLONISTYKA STOSOWANA
Rok II
Przedmiot

Nauczyciel

Historia Polski

dr W.
Kwieciński

Socjologia

dr Jarosław
Kinal

Wstęp do nauki
o polityce

dr D.
Szczepański

Język angielski

mgr B.
Niedziela
dr hab. prof.
UR Joanna
Rusin

Literatura i
kultura polska
okresu zaborów
(z el. literatury
powszechnej)
(W)
Literatura i
kultura polska
okresu zaborów
(z el. literatury
powszechnej)
(ĆW(

dr hab. prof.
UR Mariusz
Chrostek

Adres email:
polonistykastosowana@onet.pl
Forma realizacji zajęć
- pliki wysyłane przez pocztę e-mail
- konsultacje – Skype, Messenger
- zgłaszam również gotowość do
przeprowadzenia wykładu drogą elektroniczną/w
zależności od możliwości technicznych
uczelnianej platformy;
- wykład prowadzony za pośrednictwem serwera
komunikacyjnego Discord.
- odpracowywanie przez studentów referatów na
podstawie przesłanych drogą mailową
materiałów.
1. za pośrednictwem e-maila – materiały w
formie prezentacji multimedialnej (w przypadku
możliwości zamieszczenia materiałów na WU
pliki te będą dostępne w dwóch miejscach); wraz
z prezentacją studenci otrzymają test
sprawdzający wiedzę uzyskaną w ramach
pojedynczego wykładu przygotowany i
udostępniony za pośrednictwem narzędzia
Formularze Google
2. konsultacje indywidulane (w razie potrzeby)
za pośrednictwem poczty elektronicznej,
Skype’a lub Messengera
drogą elektroniczną poprzez wykorzystanie
Skype’a, Facebooka, poczty elektronicznej, test
pisemny online
udostępnianie plików z materiałami
dydaktycznymi drogą mailową.
kontakt online ze studentami, także telefoniczny;
możliwość przeprowadzenia kilku dodatkowych
wykładów – już po powrocie na uczelnię – jeśli
studenci zechcą
1. maile z załącznikami oraz telefon do starosty
roku;
2. polecenie czytania lektur w formie ebooków
(linki do każdej książki);
3. wysłanie pytań problemowych do dyskusji
4. sprawdzanie odpowiedzi pisemnych
przesłanych przez studentów;
5. Nagrywanie komentarzy do trudniejszych

Całość
realizowa
na
zdalnie
TAK/NIE

Liczba godzin do
realizacji w sposób
tradycyjny

TAK

0

NIE

2 godz.

TAK

0

TAK

0

TAK

0

TAK

0

Warsztaty
ortograficzne i
interpunkcyjne
Analiza dzieła
literackiego i
innych tekstów
kultury
Redagowanie i
korekta tekstów
użytkowych i
reklamowych
Etykieta
biznesu (savoir
vivre)

dr Danuta
Hejda

Wykład
monograficzny
Formy narracji
graficznej
(przedmiot do
wyboru)

dr Arkadiusz
Luboń
dr Michał
Żmuda

Warsztat dramy
(przedmiot do
wyboru)

dr hab. prof.
UR Dorota
Karkut

dr Arkadiusz
Luboń

problemów oraz miniwykładów na dyktafon i
wysyłanie w formacie mp3 jako pliki dźwiękowe
do nauki
udostępnianie plików z materiałami
dydaktycznymi i zadaniami dla studentów przy
pomocy poczty e-mail,
udostępniania studentom plików z materiałami
dydaktycznymi przez pocztę e-mail.

dr hab. prof.
UR Dorota
Karkut

udostępniania plików z materiałami
dydaktycznymi za pośrednictwem poczty e-mail

dr Marzena
Bąk

udostępnianie plików z materiałami
dydaktycznymi za pośrednictwem poczty e-mail.
W ten sposób studenci będą też przesyłać do
prowadzącej prezentacje, które mieli
przygotować w 3-osobowych grupach
udostępnianie studentom plików z materiałami
dydaktycznymi przez pocztę e-mail
forma zajęć mieszana, głównie e-mail i Google
Drive; w razie potrzeby spotkania na czacie;
udostępnianie plików i linków oraz zlecenie
zadań badawczo-analitycznych w oparciu o
przesłane materiały i informacje wyszukane
przez studentów w innych źródłach
sprawdzanie nadesłanych przez studentów prac
i odsyłanie z uwagami
udostępnianie plików oraz linków z materiałami
dydaktycznymi za pośrednictwem poczty e-mail;
zlecenie zadań praktycznych studentom i
sprawdzanie nadsyłanych przez nich prac i
odsyłanie z uwagami

TAK

0

TAK

0

TAK

0

TAK

0

TAK

0

NIE

2 godz.

NIE

2 godz.

