Rok I, studia 2. stopnia

Kierunek: filologia polska
Adres e-mail:
filologia.polska.urz16@gmail.com

Przedmiot
Teoria kultury

Nauczyciel
dr Arkadiusz Luboń

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

mgr Marta Janeczko

Forma realizacji zajęć
Korespondencja i wymiana plików
pocztą e-mail
email

mgr Beata Kawalec

e-mail

mgr Małgorzata Szpala

Metodologia badań
literackich (w)
Metodologia badań
literackich (k)
Metodologia badań
językoznawczych (w)
Metodologia badań
językoznawczych (k)
Konteksty literatury XIX
wieku
Seminarium magisterskie

dr Arkadiusz Luboń

- materiały wysyłane drogą
elektroniczną na adresy podane
przez studentów
- zajęcia na platformie Discord
Korespondencja i wymiana plików
pocztą e-mail
Korespondencja i wymiana plików
pocztą e-mail
Zajęcia zdalne - poczta elektroniczna,
mejle
Zajęcia zdalne - poczta elektroniczna,
mejle
Kontakt online ze studentami, także
telefoniczny
Zdalne prowadzenie zajęć za pomocą
poczty elektronicznej
Konsultacje indywidualne
za pośrednictwem poczty
elektronicznej, studenci będą przesyłać
napisane fragmenty rozdziałów pracy
magisterskiej; sprawdzanie
nadesłanych przez studentów prac
i odsyłanie z uwagami.
Komunikacja zdalna, e-mail, skype,
Dropbox, We Transfer
(wysyłanie zagadnień do opracowania
przewidzianych na kolejne seminaria,
wysyłanie materiałów, sprawdzanie
planów prac, bibliografii, rozdziałów;
stałe konsultacje ze studentami)
e-mail

Seminarium magisterskie

dr Arkadiusz Luboń
prof. dr hab. Kazimierz
Ożóg
prof. dr hab. Kazimierz
Ożóg
dr hab. Joanna Rusin, prof.
UR
prof. dr hab. Stanisław
Uliasz
dr hab. Dorota Karkut, prof.
UR

Seminarium magisterskie

dr hab. Janusz Pasterski,
prof. UR

Seminarium magisterskie

dr hab. Marek Stanisz, prof.
UR
dr hab. Elżbieta Mazur,
prof. UR

Metodyka nauczania
literatury i języka
polskiego

Udostępnianie materiałów
dydaktycznych za pośrednictwem
poczty e-mail; opracowanie przez
studentów scenariusza zajęć/cyklu
lekcji; informacja zwrotna (ocena prac
pisemnych i dyskusja);
(pozostało do realizacji 6 godzin z 10
godzin w przydziale czynności – zajęcia

zostaną zrealizowane zdalnie do końca
marca 2020 r.)

dr Danuta Hejda

Arteterapia

dr hab. Agata KucharskaBabula

Podstawy edytorstwa

dr hab. Grzegorz Trościński

Komputerowa edycja
tekstu
Rynek wydawniczy
w Polsce

mgr inż. Mieczysław Koryl
dr Mateusz Hołojuch

Udostępnianie plików z materiałami
dydaktycznymi i zadaniami
dla studentów przy pomocy poczty
e-mail
Udostępnianie plików z materiałami
dydaktycznymi za pośrednictwem
poczty e-mail, w formie prezentacji
multimedialnych, plików Word, linków;
ćwiczeń, testów oraz zadań
sprawdzających wiedzę uzyskaną
w ramach pojedynczych zajęć - będą
one systematycznie oceniane;
- konsultacje dla studentów także
za pośrednictwem poczty e-mail
Udostępnianie studentom plików
z materiałami dydaktycznymi
za pośrednictwem poczty e-mail
e-mail, Google Classroom + Gdrive
e-mail, referaty do zatwierdzenia,
następnie po weryfikacji
przez prowadzącego rozesłane
do pozostałych, dyskusja w formie
elektronicznej, esej naukowy –
zaliczenie

