Rok I, studia 1. stopnia

Kierunek: filologia polska
Adres e-mail:
filologowie.polscy@gmail.com

Przedmiot
Język obcy nowożytny
Język angielski
Język obcy nowożytny
Język francuski
Język obcy nowożytny
Język niemiecki

Nauczyciel
mgr Marta Janeczko

e-mail

mgr Beata Kawalec

e-mail

mgr Małgorzata Szpala

Wychowanie fizyczne
Literatura oświeceniowa
(w)

Wszyscy pracownicy SWFiR
dr hab. Marek Nalepa, prof.
UR

Literatura oświeceniowa
(ćw)

dr hab. prof. UR Jolanta
Kowal
mgr Paulina Podolska
mgr Anna Kupiszewska

- materiały wysyłane drogą
elektroniczną na adresy podane
przez studentów
- zajęcia na platformie Discord
Kontakt przez e-mail
Zajęcia realizowane za pośrednictwem
poczty e-mail (prace zaliczeniowe,
materiały dydaktyczne)
e-mail

Literatura oświeceniowa
(ćw)
Arcydzieła literatury
powszechnej (w)

dr hab. Marek Nalepa, prof.
UR

Analiza dzieła literackiego

dr Arkadiusz Luboń

Analiza dzieła literackiego

dr Elżbieta Kozłowska

Gramatyka opisowa języka
polskiego (w)
Gramatyka opisowa języka
polskiego (ćw)

dr hab. Wioletta
Kochmańska, prof. UR
dr hab. Wioletta
Kochmańska, prof. UR

Gramatyka opisowa języka
polskiego (ćw)

dr hab. Urszula Gajewska,
prof. UR

Wykład monograficzny

dr Arkadiusz Luboń

Wykład monograficzny
Psychologia (ćw)

dr hab. Tadeusz
Półchłopek, prof. UR
dr Małgorzata Marmola

Psychologia (zh)

dr Małgorzata Marmola

Forma realizacji zajęć

Udostępnianie plików
za pośrednictwem poczty e-mail
Zajęcia realizowane za pośrednictwem
poczty e-mail (prace zaliczeniowe,
materiały dydaktyczne)
Korespondencja i wymiana plików
pocztą e-mail
e-mail (umieszczenie propozycji
tekstów do analizy/ analiz studenckich)
e-mail (treść wykładu w formie pliku
tekstowego)
e-mail (zadania i ćwiczenia
do wykonania z formą odesłania
do korekty)
Udostępnianie plików z materiałami
dydaktycznymi za pośrednictwem
poczty e-mail
Korespondencja i wymiana plików
pocztą e-mail
e-mail
Ćwiczenia z dni: 25.03.2020, 1.04.2020,
22.04.2020 zostaną zrealizowane w
formie zdalnej: studenci otrzymają pliki
z materiałami szkoleniowymi oraz
ćwiczeniami do wykonania. Kontakt ze
studentami w tych dniach w godzinach:
10-11.30
Zajęcia z dni: 18.03.2020, 25.03.2020,
1.04.2020, 8.04.2020, 22.04.2020,
29.04.2020 zostaną zrealizowane w

Pedagogika (ćw)

dr Agnieszka Długosz

Pedagogika (zh)

dr Agnieszka Długosz

Współczesna kultura
miasta i regionu
Podstawy tekstologii

dr Elżbieta Kozłowska

Historia książki
Emisja głosu
Warsztaty ortograficzne
i interpunkcyjne

dr hab. Maria Krauz, prof.
UR
mgr Tomasz Kasza
mgr Dobrawa Kulka
dr hab. Alicja JakubowskaOżóg, prof. UR
dr Danuta Hejda

formie zdalnej: studenci otrzymają pliki
z materiałami szkoleniowymi. Pozostałe
5 godzin zajęć hospitacyjnych odbędzie
się w szkołach , gdy tylko będzie taka
możliwość. Kontakt ze studentami w
tych dniach w godzinach: 8.30-10.
Materiały zostaną przesłane studentom
na ich konta e-mail
Hospitacje – pozostają do realizacji
w formie tradycyjnej
e-mail (umieszczanie prezentacji i opinii
studentów na ich temat)
e-mail
e-mail
e-mail, Google Classroom
e-mail
Udostępnianie plików z materiałami
dydaktycznymi i zadaniami
dla studentów przy pomocy poczty
e-mail

