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Rok III , studia 1. stopnia
Przedmiot
Psychologia społeczna

Nauczyciel
dr Anna Wołpiuk Ochocińska

Podstawy public relations
Komputerowe programy
specjalistyczne

dr Jakub Czopek
mgr Norbert Czuba

Główne nurty w literaturze
polskiej i światowej XX i
XXI wieku
Komunikacja niewerbalna
[od kwietnia]

dr hab. prof. UR Anna Wal

Komunikacja w Internecie

dr Ewa Błachowicz

Wywiad - warsztaty

dr Danuta Hejda

Komunikacja niewerbalna
Komunikacja społeczna w
lit. i publicystyce
romantyzmu i
pozytywizmu
Warsztat krótkich form
prasowych

dr Barbara Misztal
dr hab. Kazimierz Maciąg,
prof. UR

Eseistyka - warsztaty (20
godz. ćwiczeń + 10 godz.
samokształcenia)

dr hab. prof. UR Janusz
Pasterski (5 godz.).
mgr Joanna Sawicka (25
godz.)

Dokumenty elektroniczne i

dr hab. prof. UR Tadeusz

dr hab. prof. UR Bożena
Taras

mgr Justyna Bieniek

Forma realizacji zajęć
Materiały i prezentacje umieszczone w
chmurze Google Disc/Google Classroom
plus Skype.
zdalna – aplikacja Zoom
E-mail - wysyłanie materiałów oraz
zadań do realizacji przewidzianych na
ćwiczeniach,
korespondencja zwrotna z informacjami
o przygotowanych treściach do zadań,
sprawdzanie aktywności na podstawie
realizacji zadań i korespondencji
zwrotnej.
Możliwe jest przeprowadzenie zajęć
dodatkowych po wznowieniu pracy
uczelni.
e-mail

wykład w formie webinarium na
ogólnodostępnej platformie [Discord,
Click Meeting lub in.]
e-mail
Udostępnianie plików z materiałami
dydaktycznymi i zadaniami dla
studentów przy pomocy poczty e-mail.
poczta elektroniczna
e-mail, kontakt telefoniczny

Udostępnianie plików z materiałami
dydaktycznymi za pośrednictwem
poczty e-mail.
Wraz z materiałami przesyłanie zadań
sprawdzających, będących podstawą
oceny.
Zajęcia zdalne, e-mail, Skype, Dropbox,
We Transfer
(wysyłanie zagadnień do opracowania
przewidzianych na kolejne ćwiczenia
zgodnie z sylabusem, wysyłanie
materiałów, sprawdzanie prac
pisemnych i prezentacji studentów;
sprawdzenie eseju na zaliczenie
przedmiotu)
e-mail

biblioteki cyfrowe
Europejskie dziedzictwo
kultury polskiej
Wstęp do
scenariopisarstwa

Półchłopek
dr hab. prof. UR Tadeusz
Półchłopek
dr Wojciech Birek

Warsztat pisania
Język reklamy

mgr Małgorzata Bożek
dr Justyna Majchrowska

Wywiad – warsztaty

dr Justyna Majchrowska

Podstawy adiustacji i
korekty
Współczesne systemy
polityczne na świecie
Ochrona własności
intelektualnej

dr hab. prof. UR Zenon
Ożóg
dr Dominik Szczepański
dr Anna Wójtowicz-Dawid

on-line (wykłady poprzez uzgodnioną ze
studentami platformę do komunikacji)

Główne nurty w literaturze
polskiej i światowej XX i
XXI wieku
Seminarium licencjackie

dr Stanisław Dłuski

e-mail

dr hab. Anna JamrozekSowa, prof. UR
dr Wojciech Birek

e-mail, telefon

Seminarium licencjackie

Seminarium licencjackie
Seminarium licencjackie

dr hab. prof. UR Tadeusz
Półchłopek
dr hab. prof. UR Ewa
Oronowicz-Kida

Seminarium licencjackie

dr Jarosław Kinal

Seminarium licencjackie

dr hab. prof. UR Wioletta
Kochmańska

Seminarium licencjackie

dr Jan Wolski

e-mail
Realizacja projektów – kontynuacja
zajęć rozpoczętych metodą tradycyjną –
kontakt za pomocą e-maili.
e-mail
e-mail, i/lub testy oraz zadania
wysyłane poprzez formularze Google
e-mail, i/lub testy oraz zadania
wysyłane poprzez formularze Google
e-mail (pliki tekstowe i pliki jpg)
Skype, Facebook, poczta elektroniczna

Konsultacje indywidualne, praca nad
kolejnymi partiami prac licencjackich (email).
e-mail
e- mail
Po przywróceniu zajęć – realizacja w
formie tradycyjnej.
Konsultacje e-mailowe oraz za
pośrednictwem platformy Skype lub
Messenger.
e-mail (recenzja przesłanych fragm.
prac, konsultacje w związku z
materiałem badawczym, skany źródeł
jako pomoc w dotarciu do opracowań,
których wypożyczenie jest niemożliwe)
e-mail

