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Formy zaliczenia zajęć w letniej sesji egzaminacyjnej 2019/2020 
 

Słowniczek pojęć: 

Kierunek: 

1. Ag – Analityka gospodarcza 
2. BW – Bezpieczeństwo wewnętrzne 
3. Dks – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
4. ECO – E-commerce 
5. E – Ekonomia 
6. Fr – Finanse i rachunkowość (profil ogólnoakademicki) 
7. Fr(R) – Finanse i rachunkowość (profil praktyczny) 
8. Fzoz –  Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia 
9. Fm –  Finanse menedżerskie 
10. Gzp – Gospodarka i zarządzanie publiczne 
11. Gp – Gospodarka przestrzenna 
12. Gt – Gospodarka turystyczna 
13. I – Informatyka 
14. IE – Informatyka i ekonometria 
15. IB –  International Business 
16. LWB – Logistyka w biznesie 
17. L – Logistyka (7- i 3-semestralna) 
18. LZ – Logistyka (6- i 4-semestralna) 
19. Msg – Międzynarodowe stosunki gospodarcze 
20. Pf – Przedsiębiorczość i finanse 
21. RP – Rachunkowość i podatki 
22. Z – Zarządzanie 
23. Wspólne – zajęcia prowadzone wspólnie na różnych kierunkach (WF i lektoraty) 

 

Rodzaj: 

1. S1st – studia stacjonarne I stopnia 

2. S1ns – studia niestacjonarne I stopnia 

3. S2st – studia stacjonarne II stopnia 

4. S2ns – studia niestacjonarne II stopnia 
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Kier Rodzaj rok Nazwa przedmiotu Zaj. Wykładowca Forma zaliczenia 

Ag S1st 1 Algebra liniowa ćw.  dr Janiga-Ćmiel Anna 

Kolokwium z wykorzystaniem Google 
Classroom/Moodle oraz aktywność (przesłanie 
rozwiązań zadań podlegających ocenie) 

Ag S1st 1 Algebra liniowa wykł. 
 prof. UE dr hab. Zawadzki 
Henryk 

Egzamin przeprowadzony za pomocą Google 
Classroom 

Ag S1st 1 Makroekonomia ćw. mgr Kamińska Monika 

1) Kolokwium w Google Classroom  (test 
jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte) – 50% 
oceny  
2) Przesłane prace dotyczące aktualnie omawianych 
tematów – 35% oceny  
3) Prezentacja/rozmowa poprzez Google Meet ze 
studentem (prasówka z wiadomości gospodarczych) – 
5% oceny  
4) Wypełnienie testu w Google Classroom dotyczącego 
tej samej tematyki, która byłaby poruszona podczas 
quizu (praca indywidualna) – 10% oceny   

Ag S1st 1 Makroekonomia wykł. 
 prof. UE dr hab. Zeman-
Miszewska Ewa 

Trzy  indywidualne opracowania wymagające 
przedstawienia własnych opinii na tematy związane z 
treściami wykładowymi. Ostateczna ocena uwzględnia 
też ocenę z ćwiczeń. 

Ag S1st 1 Podstawy finansów wykł. 
 prof. UE dr hab. Walasik 
Artur 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników – w Google Classroom 

Ag S1st 1 Podstawy rachunkowości ćw.  dr Kumor Iwona Realizacja projektu w Google Classroom 

Ag S1st 1 Podstawy rachunkowości ćw. 
mgr Konsek-Ciechońska 
Justyna Realizacja projektu w Google Classroom 

Ag S1st 1 Podstawy rachunkowości wykł.  dr Kumor Iwona Test w Google Classroom 

Ag S1st 1 Rachunek prawdopodobieństwa lab.  dr Pośpiech Ewa 
Test online z wykorzystaniem środowiska Google 
Classroom 

Ag S1st 1 Rachunek prawdopodobieństwa wykł. 
prof. dr hab. Kończak 
Grzegorz Test on-line na platformie Moodle 

Ag S1st 1 
Statystyka opisowa i 
ekonomiczna lab. mgr Polko-Zając Dominika Kolokwium zaliczeniowe on line na platformie Moodle 

Ag S1st 1 
Statystyka opisowa i 
ekonomiczna wykł. 

prof. dr hab. Kończak 
Grzegorz Egzamin on-line na platformie Moodle 
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Ag S1st 2 Badania operacyjne wykł. 
prof. dr hab. Trzaskalik 
Tadeusz 

Egzamin ustny z wykorzystaniem Google Meet. 
Studentom udostępniona zostanie lista pytań 
egzaminacyjnych. 

Ag S1st 2 
Badania próbkowe w analizach 
ekonomicznych lab. mgr Krzciuk Małgorzata 

Prace domowe przesyłane przez  
Google Classroom 

Ag S1st 2 
Badania próbkowe w analizach 
ekonomicznych lab. 

mgr Szymoniak-Książek 
Krzysztof 

Prace domowe przesyłane przez  
Google Classroom 

Ag S1st 2 
Badania próbkowe w analizach 
ekonomicznych wykł. prof. dr hab. Wywiał Janusz 

Egzamin pisemny on-line z możliwością korzystania z 
podręczników. Ocena z przedmiotu: 50% egzamin i 
50% zaliczenie. 

Ag S1st 2 Demografia lab.  dr Majewska Justyna 

Analizy rzeczywistych danych wykonywane  z 
wykorzystaniem statystycznych pakietów 
komputerowych 

Ag S1st 2 Demografia wykł. prof. dr hab. Trzpiot Grażyna 

Raport z wyników analizy rzeczywistych danych 
wykonywanych w ramach ćwiczeń z wykorzystaniem 
statystycznych pakietów komputerowych. 

Ag S1st 2 Ekonometria lab.  dr Warzecha Katarzyna 

Praca pisemna online: 2 kolokwia + aktywności 
dodatkowe (rozwiązywanie zad. domowych dla 
chętnych) 

Ag S1st 2 Ekonometria wykł. 
prof. dr hab. Mielecka-
Kubień Zofia Projekt on-line 

Ag S1st 2 
Matematyka finansowa i 
ubezpieczeniowa lab.  dr Zeug-Żebro Katarzyna 

Zaliczenie online na platformie Google Classroom: 
kolokwium- rozwiązywanie zadań rachunkowych 

Ag S1st 2 
Matematyka finansowa i 
ubezpieczeniowa wykł. 

 dr Miśkiewicz-Nawrocka 
Monika Praca pisemna online + egzamin ustny (Google Meet) 

Ag S1st 2 

Procesy przemian we 
współczesnej gospodarce 
światowej ćw. 

 dr Krakowiak-Drzewiecka 
Monika 

1) Projekty pisemne (indywidualne i grupowe) 
wykonywane z wykorzystaniem Google Classroom 
(m.in. studia przypadków, międzynarodowe analizy 
porównawcze, tworzenie scenariuszy w wersji 
optymistycznej, pesymistycznej i najbardziej 
prawdopodobnej, propozycje rozwiązywania 
problemów gospodarki światowej, zadania) 
2) Prezentacje/rozmowy poprzez Google Meet 
dotyczące aktualnych problemów gospodarczych w 
Polsce i na świecie, krytyczna analiza materiałów 
prasowych i internetowych 
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Ag S1st 2 

Procesy przemian we 
współczesnej gospodarce 
światowej wykł. 

 prof. UE dr hab. Zeman-
Miszewska Ewa 

Cztery indywidualne opracowania wymagające 
przedstawienia własnych opinii na tematy związane z 
treściami wykładowymi . Ostateczna ocena uwzględnia 
też ocenę z ćwiczeń. 

Ag S1st 2 
Projektowanie internetowych 
badań ankietowych lab.  dr Kucharski Rafał Zadania domowe przesyłane on line 

Ag S1st 2 
Projektowanie internetowych 
badań ankietowych wykł.  dr Kucharski Rafał Projekt przesyłany on-line 

Ag S1st 3 
Analizy statystyczne z pakietem 
SAS ćw. 

 prof. UE dr hab. Gamrot 
Wojciech Test na platformie Moodle 

Ag S1st 3 Metody oceny ryzyka ćw.  dr Wójciak Mirosław 
Zaliczenie/egzamin z przedmiotu na podstawie 
opracowania typu esej 

Ag S1st 3 Metody oceny ryzyka wykł.  dr Wójciak Mirosław 
Zaliczenie/egzamin z przedmiotu na podstawie 
opracowania typu esej 

Ag S1st 3 
Metody statystyczne w audycie 
finansowym wykł. prof. dr hab. Wywiał Janusz 

Przygotowanie projektu z możliwością korzystania z 
pomocy dydaktycznych.  

Ag S2st 1 
Analizy statystyczne z pakietem 
SAS lab. 

 prof. UE dr hab. Gamrot 
Wojciech Test na platformie Moodle 

Ag S2st 1 Ekonometria menedżerska lab.  dr Wójciak Mirosław 
Zaliczenie/egzamin z przedmiotu na podstawie 
opracowania typu esej 

Ag S2st 1 Ekonometria menedżerska wykł.  dr Wójciak Mirosław 
Zaliczenie/egzamin z przedmiotu na podstawie 
opracowania typu esej 

Ag S2st 1 Ekonomia sektora publicznego wykł. 
 dr Krakowiak-Drzewiecka 
Monika 

1) Projekty pisemne (indywidualne i grupowe) 
wykonywane z wykorzystaniem Google Classroom 
(m.in. studia przypadków, zadania) 
2) Prezentacje/rozmowy w trakcie webinariów na 
Google Meet na zadane tematy dotyczące 
teoretycznych aspektów ekonomii sektora publicznego 
oraz aktualnych problemów sektora publicznego w 
Polsce i na świecie 

Ag S2st 1 Metody aktuarialne lab. 
 prof. UE dr hab. Michnik 
Jerzy 

Przesyłanie rozwiązań zestawów zadań przez 
platformę e learningową 

Ag S2st 1 Metody aktuarialne wykł. 
 prof. UE dr hab. Michnik 
Jerzy Test on-line na platformie e learningowej 

Ag S2st 1 
Metody klasyfikacji w badaniach 
rynku lab.  dr Rozmus Dorota 

Tak jak zapisano w sylabusie, jednakże z 
wykorzystaniem Google Classroom/Google Meet  
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Ag S2st 1 
Metody klasyfikacji w badaniach 
rynku wykł. 

prof. dr hab. Gatnar 
Eugeniusz 

Tak jak zapisano w sylabusie, jednakże z 
wykorzystaniem Google Classroom/Google Meet  

Ag S2st 1 
Metody statystyczne w analizie 
jakości lab. mgr Polko-Zając Dominika 

Indywidualnie przygotowana przez studenta praca 
zaliczeniowa – przesłanie pliku na platformę Moodle 

Ag S2st 1 
Metody statystyczne w analizie 
jakości wykł. 

prof. dr hab. Kończak 
Grzegorz Egzamin on-line na platformie Moodle 

Ag S2st 1 
Modelowanie wybranych 
procesów gospodarczych lab. 

 dr hab. Mastalerz-Kodzis 
Adrianna 

Praca zaliczeniowa realizowana on line w zakresie 
określonym przez sylabus.  

Ag S2st 1 
Modelowanie wybranych 
procesów gospodarczych wykł. 

 dr hab. Mastalerz-Kodzis 
Adrianna 

Praca zaliczeniowa realizowana on line w zakresie 
określonym przez sylabus.  

Ag S2st 1 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu wykł.  dr Babińska Danuta 

Kolokwium pisemne w postaci testu na Google 
classroom (pytania wielokrotnego wyboru, 
ograniczenie czasowe, przy jednoczesnym 
uczestnictwie w spotkaniu na Google meet i 
możliwością kontaktu z prowadzącym za pomocą 
funkcji czat) – jako forma domyślna (100%) 
Opcjonalnie, zespoły 2-3 osobowe mogą przygotować 
wcześniej skonsultowany projekt oceny działalności 
CSR wybranej firmy i zaprezentować go na  Google 
meet (100%) podczas wykładu (prezentacja do 15 
minut) 

Ag S2st 1 
Statystyczne metody analizy 
wybranych rynków finansowych lab. prof. dr hab. Trzpiot Grażyna 

Analizy rzeczywistych danych wykonywane (w 
laboratorium komputerowym) z wykorzystaniem 
statystycznych pakietów komputerowych 

Ag S2st 1 
Statystyczne metody analizy 
wybranych rynków finansowych wykł. prof. dr hab. Trzpiot Grażyna 

Raporty z wyników analizy rzeczywistych danych 
wykonywane z wykorzystaniem statystycznych 
pakietów komputerowych 

BW S1ns 1 Etyka gospodarcza wykł. 
 prof. UE dr hab. Polok 
Grzegorz 

Projekt  związany z etyką gospodarczą w grupach 10 
osobowych . 
 Odpowiedzialny za grupę będzie lider.   Do łączenia 
się w grupy projektowe będzie wykorzystana 
platforma : https://eu.jotform.com/myforms/ 
Sam projekt przesłany będzie poprzez 
https://classroom.google.com/u/1/h  i przez lidera 
grupy na pocztę e-mail prowadzącego  wykłady  

BW S1ns 1 
Identyfikacja i zarządzanie 
ryzykiem ćw. 

 dr Szymaniec-Mlicka 
Karolina 

praca grupowa - raport pisemny ze zrealizowanych 
ćwiczeń z prezentacją podczas zajęć (Meet) 
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BW S1ns 1 
Identyfikacja i zarządzanie 
ryzykiem wykł.  dr Tworek Piotr 

Egzamin ustny (online) za pomocą użycia funkcji 
Google Meet 

BW S1ns 1 Podstawy cyberbezpieczeństwa ćw. 
 prof. UE dr hab. Pańkowska 
Małgorzata 

Przygotowanie i przesłanie na upl.ue.katowice.pl 
prezentacji związanej z wybranym ryzykiem 

BW S1ns 1 Podstawy cyberbezpieczeństwa ćw. mgr inż. Dziembała Marek 
Przygotowanie i przesłanie na upl.ue.katowice.pl 
prezentacji związanej z wybranym ryzykiem 

BW S1ns 1 Podstawy cyberbezpieczeństwa wykł. 
 prof. UE dr hab. Pańkowska 
Małgorzata 

Przesłanie odpowiedzi na upl.ue.katowice.pl na 
pytania otwarte dotyczące prezentacji i treści 
przedstawionych na zajęciach  

BW S1ns 1 Podstawy finansów ćw.  dr Kozłowska-Makóś Danuta 

BEZ ZMIAN - kolokwium będzie przeprowadzana na 
platformie Classroom, a prezentacje podczas spotkań 
on-line w czasie rzeczywistym, tj. wynikającym z planu 
zajęć  

BW S1ns 1 Podstawy finansów wykł. 
 prof. UE dr hab. Walasik 
Artur 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników PRZY WYKORZYSTANIU GOOGLE 
CLASSROOM 

BW S1ns 1 Podstawy prawa wykł.  dr Budka Borys Bez zmian -  kolokwium pisemne online  

BW S1ns 1 Statystyka ćw.  dr Hadaś-Dyduch Monika 
Prace przesyłane przez studentów w ramach zajęć 
online  

BW S1ns 1 Statystyka wykł. 
 prof. UE dr hab. Sojka 
Elżbieta 

egzamin pisemny online w formie testu prawda-fałsz 
(udział w ocenie 70%) 

BW S1ns 1 
System zarządzania 
bezpieczeństwem publicznym ćw. 

prof. dr hab. Frączkiewicz-
Wronka Aldona 

BEZ ZMIAN 
przygotowane przez studentów studia przypadków 
zostaną dostarczone prowadzącemu przez narzędzia 
classroom 

BW S1ns 1 
System zarządzania 
bezpieczeństwem publicznym wykł.  dr Kocoń Paweł 

BEZ ZMIAN 
test zostanie studentom dostarczony online 

Dks S1ns 1 Argumentacja i negocjacje ćw.  dr Losa-Jonczyk Anna 

Test - Google Classroom 
Aktywność podczas zajęć – Google Classroom, Google 
Meet 

Dks S1ns 1 Argumentacja i negocjacje wykł. 
 prof. UE dr hab. 
Walentukiewicz Wiesław Napisanie eseju 

Dks S1ns 1 Autoprezentacja ćw.  dr Wiechoczek Joanna 

1. Analiza i ocena merytoryczna wykonanych ćwiczeń 
zespołowych i indywidualnych dotyczących wybranych 
elementów autoprezentacji; indywidualna 
autoprezentacja studenta w formie filmiku wideo – 
50% 
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2. Test jednokrotnego wyboru uzupełniony zadaniami 
opisowymi (realizacja poprzez platformę Google 
Classroom z wykorzystaniem Google Forms) – 50% 

Dks S1ns 1 Historia mediów wykł.  dr Śpiewak Rafał Esej naukowy, prezentacja. 

Dks S1ns 1 Sztuka pisania ćw. 
 dr Zdanowicz-Cyganiak 
Katarzyna bez zmian 

Dks S1ns 1 Technologie informacyjne ćw.  dr Krężołek Dominik 

Projekt indywidualny oraz test zaliczeniowy lub 
kolokwium online weryfikujące treści realizowane na 
ćwiczeniach 

Dks S1ns 1 
Warsztat dziennikarski - 
dziennikarstwo radiowe ćw.  dr Musialik-Chmiel Anna 

1.Bez zmian 
2.Prezentacja.  Zadaniem uczestnika zajęć jest 
opracowanie scenariusza programu radiowego na 
podstawie zaproponowanego autorskiego tematu. 
Bez możliwości rejestracji dźwiękowej. 

Dks S1ns 1 
Warsztat dziennikarski - 
dziennikarstwo telewizyjne ćw. 

 dr Fudala-Barańska 
Aleksandra bez zmian 

Dks S1ns 1 Wprowadzenie do socjologii wykł. prof. dr hab. Strużyna Janusz 

Raport z badania 
Spełnianie roli w zespole badawczym 
Wykonywanie zadań indywidualnych z wykładów 

Dks S1st 1 Argumentacja i negocjacje ćw.  dr Losa-Jonczyk Anna 

Test - Google Classroom 
Aktywność podczas zajęć – Google Classroom, Google 
Meet 

Dks S1st 1 Argumentacja i negocjacje wykł. 
 prof. UE dr hab. 
Walentukiewicz Wiesław Napisanie eseju 

Dks S1st 1 Autoprezentacja ćw.  dr Piotrowski Paweł 

1. Analiza i ocena merytoryczna wykonanych ćwiczeń 
zespołowych i indywidualnych dotyczących wybranych 
elementów autoprezentacji; indywidualna 
autoprezentacja studenta w formie filmiku wideo – 
50% 
2. Test jednokrotnego wyboru uzupełniony zadaniami 
opisowymi (realizacja poprzez platformę Google 
Classroom z wykorzystaniem Google Forms) – 50% 

Dks S1st 1 Autoprezentacja ćw.  dr Wiechoczek Joanna 

1. Analiza i ocena merytoryczna wykonanych ćwiczeń 
zespołowych i indywidualnych dotyczących wybranych 
elementów autoprezentacji; indywidualna 
autoprezentacja studenta w formie filmiku wideo – 
50% 
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2. Test jednokrotnego wyboru uzupełniony zadaniami 
opisowymi (realizacja poprzez platformę Google 
Classroom z wykorzystaniem Google Forms) – 50% 

Dks S1st 1 Historia mediów wykł.  dr Śpiewak Rafał Esej naukowy, prezentacja. 

Dks S1st 1 Sztuka pisania ćw. 
 dr Zdanowicz-Cyganiak 
Katarzyna bez zmian 

Dks S1st 1 Technologie informacyjne ćw.  dr Białas Franciszek 

Projekt indywidualny oraz test zaliczeniowy lub 
kolokwium online weryfikujące treści realizowane na 
ćwiczeniach 

Dks S1st 1 Technologie informacyjne ćw.  dr Krężołek Dominik 

Projekt indywidualny oraz test zaliczeniowy lub 
kolokwium online weryfikujące treści realizowane na 
ćwiczeniach 

Dks S1st 1 
Warsztat dziennikarski - 
dziennikarstwo radiowe ćw.  dr Musialik-Chmiel Anna 

1.Bez zmian 
2.Prezentacja.  Zadaniem uczestnika zajęć jest 
opracowanie scenariusza programu radiowego na 
podstawie zaproponowanego autorskiego tematu. 
Bez możliwości rejestracji dźwiękowej. 

Dks S1st 1 
Warsztat dziennikarski - 
dziennikarstwo telewizyjne ćw. 

 dr Fudala-Barańska 
Aleksandra bez zmian 

Dks S1st 1 Wprowadzenie do socjologii wykł. prof. dr hab. Strużyna Janusz 

Raport z badania 
Spełnianie roli w zespole badawczym 
Wykonywanie zadań indywidualnych z wykładów 

Dks S1st 2 Grafika komputerowa ćw.  dr Sołtysik Andrzej 

Projekt - Samodzielne przygotowanie projektu w 
wyznaczonym czasie z zastosowaniem możliwych do 
wykorzystania technik i oprogramowania (niektóre 
licencje dostępne tylko stacjonarnie na Uczelni – 
darmowy limit wykorzystany przez studentów w 
ramach poprzednich przedmiotów) 

Dks S1st 2 
Kształtowanie wizerunku firm i 
instytucji ćw.  dr Losa-Jonczyk Anna 

Aktywność podczas zajęć, projekt  – Google 
Classroom, Google Meet 

Dks S1st 2 
Kształtowanie wizerunku firm i 
instytucji wykł.  dr Buszman Maria 

Test Google Classroom 
W interaktywnym kontakcie z prowadzącym poprzez 
narzędzia G - suite 

Dks S1st 2 
Pisanie tekstów reklamowych i 
pr ćw.  dr Buszman Maria 

Praca w grupach na zadane tematy z wykorzystaniem 
możliwości G-suite, w interaktywnym kontakcie z 
prowadzącym, na bazie ustalonych kryteriów oceny  
(symulacja firm, tworzenia materiałów reklamowych i 
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PR, w zadanej formie). Prace cząstkowe oceniane i 
przekazywane interaktywnie każdej z osób. Ocena 
końcowa – średnia z ocen cząstkowych  

Dks S1st 2 
Pisanie tekstów reklamowych i 
pr wykł.  dr Buszman Maria 

Test Google Classroom 
W interaktywnym kontakcie z prowadzącym poprzez 
narzędzia G - suite 

Dks S1st 2 Projektowanie informacji ćw.  dr Cicha Karina bez zmian 

Dks S1st 2 Projektowanie informacji wykł.  dr Cicha Karina Test jednokrotnego wyboru Google Classroom 

Dks S1st 2 
Promocja w mediach 
tradycyjnych i cyfrowych ćw.  dr Janeczek Urszula bez zmian 

Dks S1st 2 
Promocja w mediach 
tradycyjnych i cyfrowych wykł.  dr hab. Spyra Zbigniew 

Pytania problemowe zadane na platformie 
elektronicznej do przygotowania, rozwiązania i 
przesłania prowadzącemu   w określonym, zadanym z 
góry czasie 

Dks S1st 2 Rzecznictwo prasowe ćw. 
 prof. UE dr hab. Pethe 
Aleksandra 

 
1. Bez zmian 
- z wykorzystaniem platformy Google Classrooom. 
2. i 3.Ocena pisemnych prac studentów wykonanych w 
ramach grup zadaniowych. 

Dks S1st 2 Sztuka narracji ćw. 
 dr Zdanowicz-Cyganiak 
Katarzyna bez zmian 

Dks S1st 2 Sztuka narracji wykł. 
 dr Zdanowicz-Cyganiak 
Katarzyna bez zmian 

Dks S1st 2 
Tworzenie dokumentów 
interaktywnych ćw.  dr Filipczyk Barbara 

Realizacja zadań przekazywanych studentom przez 
platformę Classroom, ze wskazanym terminem 
realizacji. 
Bez zmian 

Dks S1st 2 
Warsztat dziennikarski - 
dziennikarstwo internetowe ćw.  dr Parnes Jakub 

1. Bez zmian 
2. Bez zmian 
3. Kolokwium pisemne (35%) - kolokwium zawierające 
różne rodzaje pytań, realizowane z wykorzystaniem 
usługi Google Forms, za pośrednictwem platformy 
Google Classroom. 

Dks S1st 2 
Wprowadzenie do komunikacji 
wizualnej ćw.  dr Cicha Karina bez zmian 

Dks S1st 2 
Wprowadzenie do komunikacji 
wizualnej wykł.  dr Cicha Karina Test jednokrotnego wyboru Google Classroom 
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Dks S1st 2 
Zarządzanie z elementami 
zarządzania mediami wykł. prof. dr hab. Strużyna Janusz Rozwiązywanie zadań indywidualnych 

Dks S1st 2 
Zarządzanie z elementami 
zarządzania mediami  ćw. 

 prof. UE dr hab. Mitręga 
Maciej 

1. Praca zespołowa 
- studenci realizują w zespołach studia przypadków i 
eseje według zaleceń na Google Classroom  
2. Praca indywidualna 
- w ramach prac zespołowych studenci określają swój 
wkład w wynik pracy zespołowej, który stanowi 
indywidualne uzupełnienie dla oceny przydzielonej dla 
całego zespołu 

Dks S2st 1 
Analiza skuteczności 
komunikacji  ćw. 

 prof. UE dr hab. Bajdak 
Andrzej 

1.Prezentacja nt. wybranego wskaźnika skuteczności 
komunikacji. 
2.Rozwiązania zadań odnoszących się do wybranych 
wskaźników skuteczności komunikacji - Studia 
przypadków. 
3.Rozwiązania zadań polegających na zastosowaniu 
technik projekcyjnych do oceny skuteczności 
komunikacji. 
 
Znajomość zagadnień omawianych na wykładzie jest 
niezbędna do wykonania zadań w ramach ćwiczeń. 
Wszystkie wymienione elementy są egzekwowane 
przy wykorzystaniu narzędzi G-suit 

Dks S2st 1 
Analiza skuteczności 
komunikacji  wykł. 

 prof. UE dr hab. Bajdak 
Andrzej 

1.Prezentacja nt. wybranego wskaźnika skuteczności 
komunikacji. 
2.Rozwiązania zadań odnoszących się do wybranych 
wskaźników skuteczności komunikacji - Studia 
przypadków. 
3.Rozwiązania zadań polegających na zastosowaniu 
technik projekcyjnych do oceny skuteczności 
komunikacji. 
 
Znajomość zagadnień omawianych na wykładzie jest 
niezbędna do wykonania zadań w ramach ćwiczeń. 
Wszystkie wymienione elementy są egzekwowane 
przy wykorzystaniu narzędzi G-suit 

Dks S2st 1 
Badanie procesów 
komunikacyjnych organizacji  ćw. 

 prof. UE dr hab. Bajdak 
Andrzej 

1.Prezentacja przygotowana na podstawie danych 
GUS. 
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2.Projekt badania stanu komunikacji wewnętrznej w 
organizacji metodą ankietową. 
2.Projekt i raport z badań zrealizowanych metodą 
obserwacji. 
3.Projekt badania realizowanego metodą 
Zogniskowanego wywiadu grupowego 
4.Raport z badania zrealizowanego metodą 
indywidualnego wywiadu pogłębionego 
Wszystkie wymienione elementy są egzekwowane 
przy wykorzystaniu narzędzi G-suit 

Dks S2st 1 Ekonomika mediów wykł. 
 prof. UE dr hab. Widera 
Zbigniew bez zmian 

Dks S2st 1 Kampanie Public Relations ćw.  dr Losa-Jonczyk Anna 
Aktywność podczas zajęć, projekt  – Google 
Classroom, Google Meet 

Dks S2st 1 Kampanie Public Relations wykł.  dr Buszman Maria 

Test Google Classroom 
W interaktywnym kontakcie z prowadzącym poprzez 
narzędzia G - suite 

Dks S2st 1 

Komunikowanie 
międzynarodowe i 
międzykulturowe ćw. 

 dr Zdanowicz-Cyganiak 
Katarzyna 

Przygotowanie dodatkowych prac i referatu 
zaliczeniowego 

Dks S2st 1 

Komunikowanie 
międzynarodowe i 
międzykulturowe wykł.  dr Musialik-Chmiel Anna 

1. Esej naukowy (70%) 
Studenci mają za zadanie sformułować pisemnie dwa 
pytania problemowe (adekwatne do lektury 
przesyłanych artykułów)  oraz  udzielić pisemnej 
odpowiedzi ( ok. 3500 znaków) – (30%) 

Dks S2st 1 
Międzynarodowe Public 
Relations ćw.  dr Dewalska-Opitek Anna 

Analiza przypadków omawiana poprzez platformę 
Google Meet 

Dks S2st 1 
Międzynarodowe Public 
Relations wykł.  dr Dewalska-Opitek Anna Egzamin ustny poprzez platformę Google Meet 

Dks S2st 1 
Narzędzia informatyczne w 
komunikacji ćw.  dr hab. Spyra Zbigniew bez zmian 

Dks S2st 1 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu wykł.  dr Janeczek Urszula 

1.  Praca indywidualna – 30% 
2. Esej – 30% 
3. Studia przypadków – 40% 
Wszystkie wymienione elementy są egzekwowane 
przy wykorzystaniu narzędzi G-suite 
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Dks S2st 1 
Strategie komunikacyjne 
organizacji ćw.  dr Janeczek Urszula 

1. Praca grupowa -projekt strategii komunikacji 
wybranej organizacji – 30% 
2. Indywidualna prezentacja strategii zadanej 
organizacji  - 30% 
3. Studia przypadków – 40% 
Wszystkie wymienione elementy są egzekwowane 
przy wykorzystaniu narzędzi G-suite 

Dks S2st 1 Warsztaty pragmatyki językowej  ćw. 
 prof. UE dr hab. 
Walentukiewicz Wiesław Esej 

Dks S2st 2 Game studies wykł.  dr Cicha Karina bez zmian 

E S1ns 1 Etyka gospodarcza wykł. 
 prof. UE dr hab. Polok 
Grzegorz 

Projekt  związany z etyką gospodarczą w grupach 10 
osobowych. Odpowiedzialny za grupę będzie lider.    
Do łączenia się w grupy projektowe będzie 
wykorzystana platforma : 
https://eu.jotform.com/myforms/ 
Sam projekt przesłany będzie poprzez 
https://classroom.google.com/u/1/h  i przez lidera 
grupy na pocztę e-mail prowadzącego  wykłady 

E S1ns 1 Matematyka ćw.  dr hab. Acedański Jan 

Zasady zaliczenia pozostają bez zmian, przy czym 
obecność na zajęciach jest weryfikowana na 
podstawie uczestnictwa Studentów na zajęciach na 
platformie Google Classroom,  kolokwia 
przeprowadzane są też zdalnie z wykorzystaniem 
platformy Google Classroom, natomiast aktywność 
jest weryfikowana na podstawie przesłanych przez 
Studentów rozwiązanych zadań. Punktacja i zasady 
wystawiania zaliczenia nie ulegają zmianie 

E S1ns 1 Matematyka wykł. 
 prof. UE dr hab. Przybylska-
Mazur Agnieszka 

Zasady egzaminu pozostaną bez zmian, przy czym 
egzamin (odpowiedź otwarta tekstowa) będzie 
przeprowadzana zdalnie z wykorzystaniem platformy 
Google Classroom. Punktacja i zasady wystawiania 
ocen nie ulegają zmianie 

E S1ns 1 Podstawy makroekonomii ćw.  dr Grabowski Artur 
W przypadku  zdalnych form  - platforma  Google 
Classroom 

E S1ns 1 Podstawy makroekonomii wykł.  dr hab. Pęciak Renata 
W przypadku egzaminu zdalnego – platforma Google 
Classroom 
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E S1ns 1 

Prawo z elementami prawa 
ochrony własności 
intelektualnej wykł.  dr Janik Ewa bez zmian 

E S1ns 1 Rachunkowość ćw.  dr Poniatowska Lucyna 

Bez zmian 
Kolokwium  z wykorzystaniem platformy  Google 
Classroom 

E S1ns 1 Rachunkowość ćw. mgr Świeboda Wioletta 

Bez zmian 
Kolokwium  z wykorzystaniem platformy  Google 
Classroom 

E S1ns 1 Rachunkowość wykł.  dr Poniatowska Lucyna 
Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru)  z 
wykorzystaniem platformy  Google Classroom 

E S1ns 2 Analiza ekonomiczna ćw.  dr Głód Wojciech 
Kolokwium pisemne podręczników z wykorzystaniem 
narzędzia Google Classroom i Google Meet 

E S1ns 2 Analiza ekonomiczna wykł.  dr Głód Wojciech 

Egzamin pisemny bez możliwości 
korzystania z podręczników z wykorzystaniem 
narzędzia Google Classroom i Google Meet 

E S1ns 2 Ekonometria ćw.  dr Fornal Lesław 
Prace indywidualne z wykorzystaniem platformy  
Google Classroom lub Moodle 

E S1ns 2 
Nowoczesne metody 
zarządzania przedsiębiorstwem wykł. 

 prof. UE dr hab. Kraśnicka 
Teresa 

Zaliczenie pisemne z wykorzystaniem platformy 
Google Classroom 

E S1ns 2 
Nowoczesne technologie 
sprzedaży wykł. 

 prof. UE dr hab. Wolny 
Robert 

Praca grupowa 
Kolokwium pisemne w Classroom 

E S1ns 2 Polityka gospodarcza ćw. 
 prof. UE dr hab. Lipski 
Aleksander bez zmian 

E S1ns 2 Polityka gospodarcza wykł.  dr hab. Lorek Agnieszka 
Egzamin pisemny z możliwością korzystania z literatury 
z wykorzystaniem platformy  Google Classroom 

E S1ns 2 
Zachowania podmiotów 
rynkowych  ćw. mgr Płaczkowska Monika 

Zadania do rozwiązania. Odpowiedzi na zadane 
pytania. Rozwiązywanie studiów przypadku. 
Prezentacje wyników obserwacji zachowań wybranych 
podmiotów rynkowych 

E S1ns 2 
Zachowania podmiotów 
rynkowych  wykł.  dr Malinowska Mirosława 

Egzamin pisemny (pytania otwarte lub test wyboru) z 
wykorzystaniem platformy Google Classroom 

E S1ns 2 Źródła informacji o gospodarce lab.  dr Tusińska Magdalena 

Praca przy komputerze (student wykonuje zadania 
zlecane przez prowadzącego w ramach  laboratorium) 
z wykorzystaniem platformy  Google Classroom 

E S1ns 3 Ekonomia integracji europejskiej wykł. prof. dr hab. Sporek Tadeusz 
Egzamin pisemny z wykorzystaniem platformy  Google 
Classroom 
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E S1ns 3 Innowacje i e-biznes ćw. mgr Hendel Marek 

Projekty  
Dwa projekty o tematyce rozwiązań e-biznesowych i 
innowacji opartych na studium przypadku, 
realizowane w podziale na grupy 

E S1ns 3 Innowacje i e-biznes wykł. 
 prof. UE dr hab. Bilińska-
Reformat Katarzyna 

Egzamin na podstawie wybranych zagadnień w formie 
ustnej z wykorzystaniem platformy  Google Classroom 
i Meet 

E S1ns 3 
Projektowanie internetowych 
kampanii marketingowych wykł.  dr Batko Kornelia bez zmian 

E S1ns 3 Rynki wschodzące wykł.  dr hab. Pęciak Renata 
Bez zmian 
na platformie Google Classroom 

E S1ns 3 Social Media Marketing wykł. 
 prof. UE dr hab. Mach-Król 
Maria bez zmian 

E S1ns 3 Strategie przedsiębiorstw ćw.  dr Talar Sylwia bez zmian 

E S1ns 3 Strategie przedsiębiorstw wykł.  dr Talar Sylwia 
Egzamin pisemny z możliwością korzystania z 
podręczników 

E S1ns 3 
Zarządzanie nieruchomościami 
niemieszkalnymi wykł.  dr Polko Adam 

Studia przypadków (50%) 
Kolokwium pisemne (50%) 
w ramach kursu na platformie Google Classroom 

E S1st 1 Etyka gospodarcza wykł. 
 prof. UE dr hab. Polok 
Grzegorz 

Projekt  związany z etyką gospodarczą w grupach 10 
osobowych. Odpowiedzialny za grupę będzie lider.    
Do łączenia się w grupy projektowe będzie 
wykorzystana platforma : 
https://eu.jotform.com/myforms/ 
Sam projekt przesłany będzie poprzez 
https://classroom.google.com/u/1/h  i przez lidera 
grupy na pocztę e-mail prowadzącego  wykłady 

E S1st 1 Matematyka ćw.  dr hab. Acedański Jan 

Zasady zaliczenia pozostają bez zmian, przy czym 
obecność na zajęciach jest weryfikowana na 
podstawie uczestnictwa Studentów na zajęciach na 
platformie Google Classroom,  kolokwia 
przeprowadzane są też zdalnie z wykorzystaniem 
platformy Google Classroom, natomiast aktywność 
jest weryfikowana na podstawie przesłanych przez 
Studentów rozwiązanych zadań. Punktacja i zasady 
wystawiania zaliczenia nie ulegają zmianie 



Załącznik Nr 1 
do obwieszczenia Nr 3/2019/2020 

 

str. 15 
 

E S1st 1 Matematyka ćw.  dr Hadaś-Dyduch Monika 

Zasady zaliczenia pozostają bez zmian, przy czym 
obecność na zajęciach jest weryfikowana na 
podstawie uczestnictwa Studentów na zajęciach na 
platformie Google Classroom,  kolokwia 
przeprowadzane są też zdalnie z wykorzystaniem 
platformy Google Classroom, natomiast aktywność 
jest weryfikowana na podstawie przesłanych przez 
Studentów rozwiązanych zadań. Punktacja i zasady 
wystawiania zaliczenia nie ulegają zmianie 

E S1st 1 Matematyka ćw. 
 prof. UE dr hab. Przybylska-
Mazur Agnieszka 

Zasady zaliczenia pozostają bez zmian, przy czym 
obecność na zajęciach jest weryfikowana na 
podstawie uczestnictwa Studentów na zajęciach na 
platformie Google Classroom,  kolokwia 
przeprowadzane są też zdalnie z wykorzystaniem 
platformy Google Classroom, natomiast aktywność 
jest weryfikowana na podstawie przesłanych przez 
Studentów rozwiązanych zadań. Punktacja i zasady 
wystawiania zaliczenia nie ulegają zmianie 

E S1st 1 Matematyka ćw. 
 prof. UE dr hab. Wolny-
Dominiak Alicja 

Zasady zaliczenia pozostają bez zmian, przy czym 
obecność na zajęciach jest weryfikowana na 
podstawie uczestnictwa Studentów na zajęciach na 
platformie Google Classroom,  kolokwia 
przeprowadzane są też zdalnie z wykorzystaniem 
platformy Google Classroom, natomiast aktywność 
jest weryfikowana na podstawie przesłanych przez 
Studentów rozwiązanych zadań. Punktacja i zasady 
wystawiania zaliczenia nie ulegają zmianie 

E S1st 1 Matematyka wykł. 
 prof. UE dr hab. Przybylska-
Mazur Agnieszka 

Zasady egzaminu pozostaną bez zmian, przy czym 
egzamin (odpowiedź otwarta tekstowa) będzie 
przeprowadzana zdalnie z wykorzystaniem platformy 
Google Classroom. Punktacja i zasady wystawiania 
ocen nie ulegają zmianie 

E S1st 1 Podstawy makroekonomii ćw.  dr hab. Pęciak Renata 
W przypadku  zdalnych form  - platforma  Google 
Classroom 

E S1st 1 Podstawy makroekonomii ćw.  dr Rolski Mateusz 
W przypadku  zdalnych form  - platforma  Google 
Classroom 
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E S1st 1 Podstawy makroekonomii ćw.  dr Zembura Wojciech 
W przypadku  zdalnych form  - platforma  Google 
Classroom 

E S1st 1 Podstawy makroekonomii wykł. 
 prof. UE dr hab. Ostoj 
Izabela 

W przypadku egzaminu zdalnego – platforma Google 
Classroom 

E S1st 1 

Prawo z elementami prawa 
ochrony własności 
intelektualnej wykł. 

 prof. UE dr hab. Witosz 
Aleksander bez zmian 

E S1st 1 Rachunkowość ćw.  dr Kumor Iwona 

Bez zmian 
Kolokwium  z wykorzystaniem platformy  Google 
Classroom 

E S1st 1 Rachunkowość ćw. 
mgr Konsek-Ciechońska 
Justyna 

Bez zmian 
Kolokwium  z wykorzystaniem platformy  Google 
Classroom 

E S1st 1 Rachunkowość ćw. mgr Morawska Izabela 

Bez zmian 
Kolokwium  z wykorzystaniem platformy  Google 
Classroom 

E S1st 1 Rachunkowość ćw. mgr Ogłozińska Ewa 

Bez zmian 
Kolokwium  z wykorzystaniem platformy  Google 
Classroom 

E S1st 1 Rachunkowość ćw. mgr Papaj-Wlisłocka Ewelina 

Bez zmian 
Kolokwium  z wykorzystaniem platformy  Google 
Classroom 

E S1st 1 Rachunkowość wykł.  dr Sulik-Górecka Aleksandra 
Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru)  z 
wykorzystaniem platformy  Google Classroom 

E S1st 2 Analiza ekonomiczna ćw.  dr Kowalska Alicja 
Kolokwium pisemne podręczników z wykorzystaniem 
narzędzia Google Classroom i Google Meet 

E S1st 2 Analiza ekonomiczna wykł.  dr Głód Wojciech 

Egzamin pisemny bez możliwości 
korzystania z podręczników z wykorzystaniem 
narzędzia Google Classroom i Google Meet 

E S1st 2 Ekonometria ćw.  dr Fornal Lesław 
Prace indywidualne z wykorzystaniem platformy  
Google Classroom lub Moodle 

E S1st 2 Ekonometria ćw.  dr Wójcik Andrzej 
Prace indywidualne z wykorzystaniem platformy  
Google Classroom lub Moodle 

E S1st 2 Ekonometria wykł. 
prof. dr hab. Mielecka-
Kubień Zofia Obowiązuje zaliczenie 
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E S1st 2 Ekonomia sektora publicznego ćw. mgr Szymańska Justyna 

Praca pisemna (semestralna) wysłana przez Googe 
Classroom 
Punkty z zadań wykonywanych w Google Classroom 

E S1st 2 Ekonomia sektora publicznego wykł. 
 prof. UE dr hab. Czornik 
Małgorzata 

Egzamin obejmujący pytania testowe i jedno pytanie 
opisowe z wykorzystaniem platformy  
Google Classroom 

E S1st 2 
E-usługi w biznesie i 
administracji publicznej wykł. 

 prof. UE dr hab. Mach-Król 
Maria bez zmian 

E S1st 2 
Gospodarka rolna, leśna i 
wodna wykł.  dr hab. Lorek Agnieszka bez zmian 

E S1st 2 
Metody i techniki gromadzenia 
informacji ćw.  dr hab. Jaciow Magdalena bez zmian 

E S1st 2 
Metody i techniki gromadzenia 
informacji wykł.  dr hab. Jaciow Magdalena Test pisemny na platformie Google Classroom 

E S1st 2 
Nowoczesne metody 
zarządzania przedsiębiorstwem wykł. 

 prof. UE dr hab. Kraśnicka 
Teresa 

Zaliczenie pisemne z wykorzystaniem platformy 
Google Classroom 

E S1st 2 
Nowoczesne technologie 
sprzedaży wykł. 

 prof. UE dr hab. Wolny 
Robert 

Praca grupowa 
Kolokwium pisemne w Classroom 

E S1st 2 Polityka gospodarcza ćw.  dr hab. Lorek Agnieszka bez zmian 

E S1st 2 Polityka gospodarcza ćw.  dr Słupik Sylwia bez zmian 

E S1st 2 Polityka gospodarcza ćw. 
 prof. UE dr hab. Rączaszek 
Andrzej bez zmian 

E S1st 2 Polityka gospodarcza wykł.  dr hab. Lorek Agnieszka 
Egzamin pisemny z możliwością korzystania z literatury 
z wykorzystaniem platformy  Google Classroom 

E S1st 2 
Strategie konkurencji 
współczesnych przedsiębiorstw wykł. 

 dr hab. Bochańczyk-Kupka 
Dominika Referat – 100% 

E S1st 2 
Zachowania podmiotów 
rynkowych  ćw.  dr Malinowska Mirosława 

Zadania do rozwiązania. Odpowiedzi na zadane 
pytania. Rozwiązywanie studiów przypadku. 
Prezentacje wyników obserwacji zachowań wybranych 
podmiotów rynkowych 

E S1st 2 
Zachowanie podmiotów 
rynkowych wykł. 

 prof. UE dr hab. 
Maciejewski Grzegorz 

Egzamin pisemny (pytania otwarte lub test wyboru) z 
wykorzystaniem platformy Google Classroom 

E S1st 2 Źródła informacji o gospodarce lab.  dr Tusińska Magdalena 

Praca przy komputerze (student wykonuje zadania 
zlecane przez prowadzącego w ramach  laboratorium) 
z wykorzystaniem platformy  Google Classroom 

E S1st 3 
Analizy biznesowe z 
wykorzystaniem IT ćw.  dr Lorek Paweł 

Test na platformie Google Classroom z możliwością 
korzystania z podręczników. 
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E S1st 3 
Analizy biznesowe z 
wykorzystaniem IT wykł. 

 prof. UE dr hab. Mach-Król 
Maria Test na platformie Moodle 

E S1st 3 
Creativity and entrepreneurship 
in organizations wykł. 

 prof. UE dr hab. Ingram 
Tomasz 

Esej w języku angielskim na jeden z zadanych przez 
prowadzącego 13 tematów na 2000-2500 słów 

E S1st 3 Ekonomia integracji europejskiej wykł. 
 prof. UE dr hab. Pawlas 
Iwona 

Egzamin pisemny z wykorzystaniem platformy  Google 
Classroom 

E S1st 3 Logistyka dystrybucji ćw.  prof. UE dr hab. Kolny Beata 
Bez zmian on-line z wykorzystaniem platformy Google 
Classroom 

E S1st 3 Logistyka dystrybucji wykł.  prof. UE dr hab. Kolny Beata 
Test jednokrotnego/wielokrotnego wyboru on-line z 
wykorzystaniem platformy Google Classroom 

E S1st 3 Metody wyceny nieruchomości ćw.  dr Polko Adam 
Bez zmian – w ramach kursu na platformie Google 
Classroom 

E S1st 3 Metody wyceny nieruchomości wykł.  dr Polko Adam 
Kolokwium pisemne z w ramach kursu na platformie 
Google Classroom 

E S1st 3 Negocjacje i techniki sprzedaży ćw. 
 prof. UE dr hab. 
Maciejewski Grzegorz 

Zadania do rozwiązania. Odpowiedzi na zadane 
pytania.  Rozwiązywanie studiów przypadku.  
Prezentacje na zadany temat z wykorzystaniem 
platformy  Google Classroom oraz poczty 
elektronicznej 

E S1st 3 Negocjacje i techniki sprzedaży wykł. 
 prof. UE dr hab. 
Maciejewski Grzegorz 

Egzamin pisemny (pytania otwarte lub test wyboru) z 
wykorzystaniem platformy Google Classroom 

E S1st 3 Pricing policy in transport sector wykł.  dr Urbanek Anna bez zmian 

E S1st 3 
Projektowanie internetowych 
kampanii marketingowych wykł.  dr Batko Kornelia bez zmian 

E S1st 3 Reklama wykł.  dr Malinowska Mirosława 
Projekt grupowy - 50%; Prezentacja -30%;  Praca 
grupowa - 20% 

E S1st 3 Rynki wschodzące wykł.  dr hab. Pęciak Renata 
Bez zmian 
na platformie Google Classroom 

E S1st 3 Social Media Marketing wykł. 
 prof. UE dr hab. Mach-Król 
Maria bez zmian 

E S1st 3 
Systemy informatyczne w 
gospodarce elektronicznej ćw.  dr Bartuś Kamila bez zmian 

E S1st 3 
Systemy informatyczne w 
gospodarce elektronicznej wykł. prof. dr hab. Olszak Celina 

Opracowanie projektów zespołowych wysyłanych 
pocztą elektroniczną 

E S1st 3 
Zarządzanie nieruchomościami 
niemieszkalnymi wykł.  dr Polko Adam 

Studia przypadków (50%) 
Kolokwium pisemne (50%) 
w ramach kursu na platformie Google Classroom 
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E S1st 3 
Zarządzanie usługami 
publicznymi ćw.  dr Ochojski Artur Prezentacja raportu zespołowego wraz z jego obroną 

E S1st 3 
Zarządzanie usługami 
publicznymi wykł. prof. dr hab. Kuźnik Florian Prezentacja raportu zespołowego wraz z jego obroną 

E S2ns 1 
Analiza i prognozowanie 
procesów ekonomicznych ćw. 

 prof. UE dr hab. Wolny-
Dominiak Alicja 

Punkty zdobyte podczas ćwiczeń (z kolokwiów, 
aktywności, obecności) z wykorzystaniem platformy 
Google Classroom (50%) 

E S2ns 1 
Analiza i prognozowanie 
procesów ekonomicznych wykł. 

 prof. UE dr hab. Wolny-
Dominiak Alicja 

Egzamin obejmujący zadania oraz zagadnienia 
teoretyczne z wykorzystaniem platformy Google 
Classroom (50%) 

E S2ns 1 Ekonomia międzynarodowa ćw.  dr Czech Anna 
Zaliczenie online w formie testu z użyciem platformy 
Google Classroom 

E S2ns 1 Ekonomia międzynarodowa wykł. prof. dr hab. Sporek Tadeusz 
Egzamin pisemny z wykorzystaniem platformy Google 
Classroom 

E S2ns 1 Filozofia nauki wykł. 
 prof. UE dr hab. Marzec 
Izabela Esej 

E S2ns 1 Historia myśli ekonomicznej ćw. 
prof. dr hab. Zagóra-Jonszta 
Urszula 

Zaliczenie pisemne z wykorzystaniem platformy 
Google Classroom 

E S2ns 1 Historia myśli ekonomicznej wykł. 
prof. dr hab. Zagóra-Jonszta 
Urszula 

Egzamin pisemny z wykorzystaniem platformy Google 
Classroom 

E S2ns 1 Makroekonomia ćw. 
 prof. UE dr hab. Danowska-
Prokop Barbara 

Zaliczenie pisemny i prezentacje  
z wykorzystaniem platformy Google Classroom  

E S2ns 1 Makroekonomia wykł. 
 prof. UE dr hab. Danowska-
Prokop Barbara 

Egzamin pisemny z wykorzystaniem platformy Google 
Classroom 

E S2ns 1 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu wykł. 

 prof. UE dr hab. Skórska 
Anna 

Prezentacja, zadania cząstkowe (indywidualne i 
grupowe)przesyłane przy wykorzystaniu platformy 
Google Classroom 

E S2ns 1 Zarządzanie strategiczne ćw. 
 dr Wronka-Pośpiech 
Martyna 

Praca grupowa nad studium przypadku; Praca 
indywidualna – poprzez platformę Google Classroom 

E S2ns 1 Zarządzanie strategiczne wykł. 
 dr Wronka-Pośpiech 
Martyna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników - test wielokrotnego wyboru na 
platformie Google Classroom 

E S2ns 2 Analiza koniunktury wykł.  dr Grabowski Artur 

Kolokwium pisemne poprzez platformę Google  
Classroom  
Raport poprzez platformę Google Classroom 

E S2ns 2 Analiza rynków finansowych wykł.  dr Zembura Wojciech 
Test jednokrotnego i wielokrotnego na platformie 
Google Classroom 
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E S2ns 2 
Internet i media 
społecznościowe wykł.  dr Batko Kornelia 

Bez zmian  
w ramach kursu na platformie Google Classroom i 
Moodle – 100% 

E S2ns 2 Kierowanie zespołem wykł. 
 dr hab. Winnicka-Wejs 
Alicja 

Test (jednokrotnego/wielokrotnego wyboru, lista 
rozwijana, odpowiedź otwarta; z możliwością 
korzystania ze źródeł) Platforma Moodle – 100% 

E S2ns 2 Marketing personalny wykł. prof. dr hab. Lipka Anna Projekt (Platforma Moodle) – 100% 

E S2ns 2 
Organizacja zespołów 
sprzedażowych wykł. 

 prof. UE dr hab. Wolny 
Robert 

Praca grupowa 
Kolokwium pisemne w Classroom 

E S2ns 2 
Polityka zakupów w 
przedsiębiorstwie wykł.  dr hab. Jaciow Magdalena 

Projekt, dyskusja i test pisemny  
w ramach kursu na platformie Google Classroom 

E S2ns 2 Smart city wykł.  dr Ochojski Artur Formularze online dla chętnych – pytania dyskusyjne 

E S2st 1 
Analiza i prognozowanie 
procesów ekonomicznych ćw.  dr Hadaś-Dyduch Monika 

Punkty zdobyte podczas ćwiczeń (z kolokwiów, 
aktywności, obecności) z wykorzystaniem platformy 
Google Classroom (50%) 

E S2st 1 
Analiza i prognozowanie 
procesów ekonomicznych ćw.  dr Wąsowicz Jarosław 

Punkty zdobyte podczas ćwiczeń (z kolokwiów, 
aktywności, obecności) z wykorzystaniem platformy 
Google Classroom (50%) 

E S2st 1 
Analiza i prognozowanie 
procesów ekonomicznych wykł.  dr hab. Acedański Jan 

Egzamin obejmujący zadania oraz zagadnienia 
teoretyczne z wykorzystaniem platformy Google 
Classroom (50%) 

E S2st 1 Ekonomia międzynarodowa ćw.  dr Czech Anna 
Zaliczenie online w formie testu z użyciem platformy 
Google Classroom 

E S2st 1 Ekonomia międzynarodowa wykł. prof. dr hab. Sporek Tadeusz 
Egzamin pisemny z wykorzystaniem platformy Google 
Classroom 

E S2st 1 Filozofia nauki wykł. 
 prof. UE dr hab. Marzec 
Izabela Esej 

E S2st 1 Historia myśli ekonomicznej ćw. 
 prof. UE dr hab. Danowska-
Prokop Barbara 

Zaliczenie pisemne z wykorzystaniem platformy 
Google Classroom 

E S2st 1 Historia myśli ekonomicznej wykł. 
prof. dr hab. Zagóra-Jonszta 
Urszula 

Egzamin pisemny z wykorzystaniem platformy Google 
Classroom 

E S2st 1 Makroekonomia ćw. 
 prof. UE dr hab. Danowska-
Prokop Barbara 

Zaliczenie pisemny i prezentacje  
z wykorzystaniem platformy Google Classroom  

E S2st 1 Makroekonomia wykł. 
 prof. UE dr hab. Danowska-
Prokop Barbara 

Egzamin pisemny z wykorzystaniem platformy Google 
Classroom 
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E S2st 1 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu wykł. 

 prof. UE dr hab. Skórska 
Anna 

Prezentacja, zadania cząstkowe (indywidualne i 
grupowe)przesyłane przy wykorzystaniu platformy 
Google Classroom 

E S2st 1 Zarządzanie strategiczne ćw. 
 dr hab. Bratnicka-Myśliwiec 
Katarzyna 

Praca grupowa nad studium przypadku; Praca 
indywidualna – poprzez platformę Google Classroom 

E S2st 1 Zarządzanie strategiczne wykł. 
 dr hab. Bratnicka-Myśliwiec 
Katarzyna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników - test wielokrotnego wyboru na 
platformie Google Classroom 

E S2st 2 Analiza koniunktury wykł.  dr Grabowski Artur 

Kolokwium pisemne poprzez platformę Google  
Classroom  
Raport poprzez platformę Google Classroom 

E S2st 2 Analiza rynków finansowych wykł.  dr Zembura Wojciech 
Test jednokrotnego i wielokrotnego na platformie 
Google Classroom 

E S2st 2 
Globalizacja a zrównoważony 
rozwój wykł.  dr hab. Lorek Agnieszka Referat - 100% 

E S2st 2 
Internet i media 
społecznościowe wykł.  dr Batko Kornelia 

Bez zmian  
w ramach kursu na platformie Google Classroom i 
Moodle – 100% 

E S2st 2 
Organizacja zespołów 
sprzedażowych wykł. 

 prof. UE dr hab. Wolny 
Robert 

Praca grupowa 
Kolokwium pisemne w Classroom 

E S2st 2 
Polityka zakupów w 
przedsiębiorstwie wykł.  dr hab. Jaciow Magdalena 

Projekt, dyskusja i test pisemny  
w ramach kursu na platformie Google Classroom 

E S2st 2 Smart city wykł.  dr Ochojski Artur Formularze online dla chętnych – pytania dyskusyjne 

E S2st 2 
Wycena nieruchomości 
niezurbanizowanych wykł.  dr Polko Adam 

Bez zmian  
w ramach kursu na platformie Google Classroom 

ECO S2st 1 Business Communication ćw.  dr Łącka-Badura Jolanta 

Forma zaliczenia pozostaje bez zmian – jedyne 
modyfikacje dotyczą dostosowania rodzaju aktywności 
i sposobu i ich monitorowania do komunikacji online, z 
wykorzystaniem narzędzi Google Classroom i Google 
Hangouts Meet.  

ECO S2st 1 Customer Protection Standards lekt. 
prof. dr hab. Smyczek 
Sławomir 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
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Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

ECO S2st 1 Customer Protection Standards wykł. 
prof. dr hab. Smyczek 
Sławomir 

§ Praca grupowa (opracowanie ulotki informacyjnej 
wraz z prezentacją ustną z wykorzystaniem Meets) 
50% 
§ Studia przypadku  
§ Rozwiązanie indywidualne studiów przypadku po 
każdych zajęciach oraz testów na platformie Moodle 
50% 

ECO S2st 1 Digital Law wykł.  dr hab. Czarnecka Marzena § Przygotowanie kilku prezentacji w PowerPoint -100% 

ECO S2st 1 Finance in E-commerce ćw.  dr Szewczyk Łukasz 

§ Kolokwium zaliczeniowe- test 1-krotnego wyboru- 
40% - Google Classroom 
§ Projekt zespołowy przygotowany w czasie trwania 
semestru- 50% - Google Classroom 
§ Prace studentów przygotowane na zajęciach 
(aktywność)- 10% 

ECO S2st 1 Finance in E-commerce wykł.  dr Szewczyk Łukasz 

§ Kolokwium zaliczeniowe- test 1-krotnego wyboru- 
40% - Google Classroom 
§ Projekt zespołowy przygotowany w czasie trwania 
semestru- 50% - Google Classroom 
§ Prace studentów przygotowane na zajęciach 
(aktywność)- 10% 

ECO S2st 1 International Business ćw.  dr hab. Visvizi Anna 

§ Test jednokrotnego wyboru bez możliwości 
korzystania z podręczników przy wykorzystaniu 
Platformy e-learningowej Classroom, w tym pytania 
jednokrotnego wyboru oraz krótka odpowiedź otwarta 



Załącznik Nr 1 
do obwieszczenia Nr 3/2019/2020 

 

str. 23 
 

tekstowa; 
§ Projekt (ocena z autorskiego projektu 
przygotowywanego na ćwiczeniach) 

ECO S2st 1 International Business wykł.  dr hab. Visvizi Anna 

§ Test jednokrotnego wyboru bez możliwości 
korzystania z podręczników przy wykorzystaniu 
Platformy e-learningowej Classroom, w tym pytania 
jednokrotnego wyboru oraz krótka odpowiedź otwarta 
tekstowa; 
§ Projekt (ocena z autorskiego projektu 
przygotowywanego na ćwiczeniach) 

ECO S2st 1 Market Analysis ćw. 
 prof. UE dr hab. Burgiel 
Aleksandra 

§ Egzamin pisemny w formule projekt - test (Google 
Classroom) z możliwością korzystania z podręczników, 
ale z ograniczeniem czasowym. Pytania otwarte – 
problemowe plus mini case studies. 
§ Raport grupowy - bez zmian 
§ Aktywność w postaci zadań indywidualnych i 
grupowych przesyłanych i oddawanych przez Google 
Classroom, rozwiązywanie quizów online i 
wykonywania ćwiczeń podczas prowadzenia zajęć 
online z obsługi programu SPSS 

ECO S2st 1 Market Analysis wykł.  dr Babińska Danuta 

§ Egzamin pisemny w formule projekt - test (Google 
Classroom) z możliwością korzystania z podręczników, 
ale z ograniczeniem czasowym. Pytania otwarte – 
problemowe plus mini case studies. 
§ Raport grupowy - bez zmian 
§ Aktywność w postaci zadań indywidualnych i 
grupowych przesyłanych i oddawanych przez Google 
Classroom, rozwiązywanie quizów online i 
wykonywania ćwiczeń podczas prowadzenia zajęć 
online z obsługi programu SPSS 

ECO S2st 1 On-line Marketing lekt.  dr Malinowska Mirosława 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
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Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

ECO S2st 1 On-line Marketing wykł.  dr Malinowska Mirosława 

§ Test online na platformie modle na ostatnich 
zajęciach 
§ Projekt – prezentacje na zajęciach online 

ECO S2st 1 Social Media Campaigns lekt.  dr Batko Kornelia 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

ECO S2st 1 Social Media Campaigns wykł.  dr Batko Kornelia 
§ Bez zmian, tylko z wykorzystaniem platformy 
Moodle i Google Classroom 
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ECO S2st 1 Websites and E-stores Design ćw.  dr Batko Kornelia 
§ Bez zmian, tylko z wykorzystaniem platformy 
Moodle i Google Classroom 

ECO S2st 1 Websites and E-stores Design wykł.  dr Batko Kornelia 
§ Bez zmian, tylko z wykorzystaniem platformy 
Moodle i Google Classroom 

ER S1st 1 Accounting for business ćw. 
 prof. UE dr hab. Piosik 
Andrzej 

Bez zmian  
Platforma:  Google Classroom oraz Google Meet 

ER S1st 1 Advertising Strategy wykł.  dr Malinowska Mirosława 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom  

ER S1st 1 Branding Strategies ćw.  dr Dewalska-Opitek Anna 
Bez zmian  
Platforma: Google Meets 

ER S1st 1 Branding Strategies  wykł.  dr Dewalska-Opitek Anna 
Bez zmian  
Platforma: Google Meets 

ER S1st 1 Business Development ćw.  dr Dewalska-Opitek Anna 
Bez zmian 
Platforma: Google Meet 

ER S1st 1 Business Development wykł.  dr Dewalska-Opitek Anna 
Bez zmian 
Platforma: Google Meet 

ER S1st 1 Business Statistics lab.  dr Sroczyńska-Baron Anna 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom   

ER S1st 1 Competition Strategy wykł. 
 dr hab. Bochańczyk-Kupka 
Dominika 

Bez zmian 
Platforma: Google Classroom oraz Google Meet 

ER S1st 1 
Competitive strategies in 
business ćw. 

 dr hab. Klimontowicz 
Monika 

Bez zmian 
Platforma: Google Classroom oraz Google Meet 

ER S1st 1 
Corporate Tax Management and 
Strategy wykł.  dr Gałuszka Jolanta 

Bez zmian 
Platforma: Google Classroom oraz zoom 

ER S1st 1 Cross-cultural Communication wykł.  dr Witczak Olgierd 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 

ER S1st 1 Development Economics wykł. 
 dr hab. Bochańczyk-Kupka 
Dominika 

Bez zmian 
Platforma: Google Classroom oraz Google Meet 

ER S1st 1 Development Economics wykł.  dr Włodarczyk Julia 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom oraz Google Meet 

ER S1st 1 Economic systems wykł. 
 dr hab. Bochańczyk-Kupka 
Dominika 

Bez zmian 
Platforma: Google Classroom oraz Google Meet 

ER S1st 1 E-finance wykł.  dr Eisenbardt Monika 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom oraz Google Meet 

ER S1st 1 
European Union Economics, 
Policies, Institutions wykł. 

 prof. UE dr hab. Pawlas 
Iwona 

Kolokwium pisemne – pytania 1-krotnego wyboru i 
pytania otwarte – 70% - online (test - formularz google 
poprzez Google classroom)  
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Praca indywidualna (lub grupowa) – 2 prezentacje 
opracowane w PowerPoint i przesłane jako załącznik w 
mailu – 30% 
 
Platforma: Google Classroom oraz kontakt mailowy 

ER S1st 1 Financial reporting and analysis ćw. mgr Tuszkiewicz Maciej 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom  

ER S1st 1 
International human resources 
management ćw. 

 prof. UE dr hab. Austen 
Agata 

Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 

ER S1st 1 International Management wykł. 
prof. dr hab. Szymura-Tyc 
Maja 

Egzamin pisemny (test) - 60% 
Odpowiedzi na pytania do casów - 40% 
Aktywność na zajęciach - punkty dodatkowe 
Platforma: Google Classroom 

ER S1st 1 International Marketing wykł. 
 dr Sulimowska-Formowicz 
Monika 

Bez zmian 
Platforma: Google Classroom oraz Google Meet 

ER S1st 1 
International Marketing 
Communication wykł.  dr hab. Zrałek Jolanta 

Bez zmian 
Platforma: Google Classroom oraz Google Meets 

ER S1st 1 
Leadership Skills Training: 
Leader’s Toolkit ćw.  dr Kelm Hanna 

Bez zmian 
Platforma: Google Classroom oraz Google Meet 

ER S1st 1 
Leadership Skills Training: 
Leader's Toolkit wykł.  dr Kelm Hanna 

Bez zmian 
Platforma: Google Classroom oraz Google Meet 

ER S1st 1 Macroeconomics wykł. 
 dr hab. Bochańczyk-Kupka 
Dominika 

Przygotowanie indywidualnego projektu wysyłanego 
na adres mailowy wykładowcy (100% oceny).  
Prace zaliczeniowe będą przesyłane na email: 
dominika.bochanczyk-kupka@uekat.pl 

ER S1st 1 Management accounting wykł.  dr Dziubińska Agnieszka 

Pisanie, egzamin hybrydowy: pytania wielokrotnego 
wyboru i pytania typu prawda-fałsz, pytania otwarte 
(80%) 
Projekt przygotowany w grupach (20%) 
Platforma: G-Suite (Classroom, Meet, Forms) 

ER S1st 1 
Methods and Techniques of 
Selling wykł.  dr Witczak Olgierd 

Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 

ER S1st 1 
Modern Banking and Financial 
Markets ćw.  dr Szewczyk Łukasz 

Projekt 50% (przesłany na pocztę e-mail), prezentacja 
40% (przesłana na e-mail, zaprezentowana w Google 
Meet), aktywność 10% (krótkie wypowiedzi pisemne 
na zadany temat- w grupie lub indywidualnie, 
nawiązujące do tematyki poruszanej na ćwiczeniach, 
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przesyłane na e-mail)- 10% 
Platforma: Google Meet oraz kontakt mailowy 

ER S1st 1 Negotiation and Mediation ćw. 
 prof. UE dr hab. Wachowicz 
Tomasz 

Bez zmian 
Platforma: Moodle oraz Google Classroom 

ER S1st 1 Negotiation and Mediation wykł. 
 prof. UE dr hab. Wachowicz 
Tomasz 

Bez zmian 
Platforma: Moodle oraz Google Classroom 

ER S1st 1 Project Management ćw. 
 prof. UE dr hab. Targiel 
Krzysztof 

Project grupowy – 50% 
Case solving – 25% 
Homework – 25% 
 
Platforma: Google Classroom 

ER S1st 1 Project Management wykł. prof. dr hab. Nowak Maciej 

Project grupowy – 50% 
Case solving – 25% 
Homework – 25% 
 
Platforma: Google Classroom 

ER S1st 1 Public Relations wykł. 
 dr Adamus-Matuszyńska 
Anna 

Bez zmian 
Prace zaliczeniowe będą przesyłane na email: 
anna.adamus-matuszynska@uekat.pl  

ER S1st 1 Supply Chain Management wykł. 
 prof. UE dr hab. Kisperska-
Moroń Danuta 

Indywidualny rozszerzony projekt zaliczeniowy 
przesyłany przez studentów e-mailem 100% 
 
Platforma: kontakt mailowy 

Fm S1st 1 Filozofia wykł. 
 dr Adamus-Matuszyńska 
Anna Esej na zadany temat  

Fm S1st 1 Finanse ćw. 
 prof. UE dr hab. Samborski 
Adam projekt 

Fm S1st 1 Finanse wykł. 
 prof. UE dr hab. Samborski 
Adam egzamin ustny online 

Fm S1st 1 Makroekonomia ćw. 
 prof. UE dr hab. Zeman-
Miszewska Ewa 

Trzy  indywidualne opracowania wymagające 
przedstawienia własnych opinii na tematy związane z 
treściami wykładowymi . Ostateczna ocena uwzględnia 
też ocenę z ćwiczeń. 

Fm S1st 1 Makroekonomia wykł. 
 prof. UE dr hab. Zeman-
Miszewska Ewa 

Trzy  indywidualne opracowania wymagające 
przedstawienia własnych opinii na tematy związane z 
treściami wykładowymi . Ostateczna ocena uwzględnia 
też ocenę z ćwiczeń. 
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Fm S1st 1 Marketing ćw. 

 prof. UE dr hab. 
Nowotarska-Romaniak 
Beata bez zmian 

Fm S1st 1 Marketing wykł. 

 prof. UE dr hab. 
Nowotarska-Romaniak 
Beata  Egzamin ustny online 

Fm S1st 1 Rachunkowość ćw.  dr Poniatowska Lucyna 

Kolokwium (test jednokrotnego wyboru) 
przeprowadzane z wykorzystaniem Google Classroom 
oraz platformy Moodle . Dokumentacja rozwiązań 
zadań otrzymanych od studentów za pomocą 
platformy Classroom. Aktywność możliwa do 
uwzględnienia dzięki spotkaniom online (Meet) 

Fm S1st 1 Rachunkowość wykł.  dr Poniatowska Lucyna 

Kolokwium (test jednokrotnego wyboru) 
przeprowadzane z wykorzystaniem Google Classroom 
oraz platformy Moodle . Dokumentacja rozwiązań 
zadań otrzymanych od studentów za pomocą 
platformy Classroom. Aktywność możliwa do 
uwzględnienia dzięki spotkaniom online (Meet) 

Fm S1st 1 Socjologia wykł. 
 prof. UE dr hab. Lipski 
Aleksander Kolokwium pisemne online 

Fm S1st 1 Statystyka opisowa ćw. mgr Krzciuk Małgorzata kolokwium w Moodle 

Fm S1st 1 Statystyka opisowa wykł. 
 prof. UE dr hab. Żądło 
Tomasz 50% zaliczenie, 50% test egzaminacyjny w Moodle 

Fm S1st 2 Analiza finansowa ćw.  dr Kwiecień Anna Test – Google Classroom 

Fm S1st 2 Analiza finansowa ćw.  dr Smuda-Kocoń Marlena Test – Google Classroom 

Fm S1st 2 Analiza finansowa wykł.  prof. UE dr hab. Kosiń Paweł Egzamin ustny on line 

Fm S1st 2 Budżetowanie ćw.  dr Smuda-Kocoń Marlena 

1. Kolokwium pisemne (50%) – wykład - realizacja za 
pomocą aplikacji Google Classroom (pisemne 
zaliczenie testowe z możliwością wykorzystania 
materiałów pomocniczych) 
2. Projekt (40%) – ćwiczenia - realizacja za pomocą 
aplikacji Google (m.in. Classroom) 
3. Aktywność na zajęciach (10%) – ćwiczenia - 
realizacja za pomocą aplikacji Google (m.in. 
Classroom) 
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Fm S1st 2 Budżetowanie wykł.  dr Czyż-Gwiazda Ewa 

1. Kolokwium pisemne (50%) – wykład - realizacja za 
pomocą aplikacji Google Classroom (pisemne 
zaliczenie testowe z możliwością wykorzystania 
materiałów pomocniczych) 
2. Projekt (40%) – ćwiczenia - realizacja za pomocą 
aplikacji Google (m.in. Classroom) 
3. Aktywność na zajęciach (10%) – ćwiczenia - 
realizacja za pomocą aplikacji Google (m.in. 
Classroom) 

Fm S1st 2 Nadzór korporacyjny ćw.  dr Smuda-Kocoń Marlena 
Test (Google Classroom), prace przesyłane w ramach 
aktywności na zajęciach 

Fm S1st 2 Nadzór korporacyjny ćw. mgr Matusik Rafał 
Test (Google Classroom), prace przesyłane w ramach 
aktywności na zajęciach 

Fm S1st 2 Nadzór korporacyjny wykł. 
 prof. UE dr hab. Samborski 
Adam projekt, egzamin ustny online 

Fm S1st 2 Rynki finansowe ćw. 
 prof. UE dr hab. Rudny 
Włodzimierz 

Esej – analiza sytuacji na rynkach finansowych, z 
wyeksponowaniem aspektów behawioralnych, jako 
czynnika wpływającego na decyzje inwestycyjne. 

Fm S1st 2 Rynki finansowe wykł. 
 prof. UE dr hab. Rudny 
Włodzimierz 

Esej – analiza sytuacji na rynkach finansowych, z 
wyeksponowaniem aspektów behawioralnych, jako 
czynnika wpływającego na decyzje inwestycyjne. 

Fm S1st 2 
Ubezpieczenia w działalności 
gospodarczej ćw.  dr Zeug-Żebro Katarzyna 

Zaliczenie online na platformie Google Classroom: 
kolokwium (Zadania rachunkowe, test jednokrotnego 
wyboru)+ samodzielne rozwiązywanie zadań 
rachunkowych 

Fm S1st 2 
Ubezpieczenia w działalności 
gospodarczej wykł.  dr Zeug-Żebro Katarzyna 

Zaliczenie online na platformie Google Classroom: 
kolokwium (Zadania rachunkowe, test jednokrotnego 
wyboru)+ samodzielne rozwiązywanie zadań 
rachunkowych  

Fm S1st 3 Controlling operacyjny wykł.  dr Żak Katarzyna 
Kolokwium  online /krótki test jednokrotnego 
wyboru+zadanie/ 

Fm S1st 3 Zarządzanie przez wartość wykł.  dr Żak Katarzyna 
Kolokwium /krótki test jednokrotnego wyboru + 
zadanie/ 

Fm S2st 1 
Analiza techniczna w decyzjach 
inwestycyjnych  ćw.  dr Lejman-Gąska Adam Test z wykorzystaniem Google Classroom (50%) 

Fm S2st 1 
Analiza techniczna w decyzjach 
inwestycyjnych  wykł. 

 prof. UE dr hab. Rudny 
Włodzimierz Esej  
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Fm S2st 1 Audyty jakościowe ćw. mgr Martyniak Marta 

1. Egzamin pisemny (50%) – wykład - realizacja za 
pomocą aplikacji Google Classroom (pisemny egzamin 
testowy z możliwością wykorzystania materiałów 
pomocniczych) 
2. Projekt (40%) – ćwiczenia – realizacja za pomocą 
aplikacji Google Classroom 
3. Aktywność (10%) – ćwiczenia – realizacja za pomocą 
aplikacji Google Classroom 

Fm S2st 1 Audyty jakościowe wykł.  dr Czyż-Gwiazda Ewa 

1. Egzamin pisemny (50%) – wykład - realizacja za 
pomocą aplikacji Google Classroom (pisemny egzamin 
testowy z możliwością wykorzystania materiałów 
pomocniczych) 
2. Projekt (40%) – ćwiczenia – realizacja za pomocą 
aplikacji Google Classroom 
3. Aktywność (10%) – ćwiczenia – realizacja za pomocą 
aplikacji Google Classroom 

Fm S2st 1 Ekonometria ćw. 
prof. dr hab. Mielecka-
Kubień Zofia Projekt on-line 

Fm S2st 1 Ekonometria wykł. 
prof. dr hab. Mielecka-
Kubień Zofia Projekt on-line 

Fm S2st 1 Rachunkowość menedżerska  ćw. 
 dr hab. Dratwińska-Kania 
Beata Test na platformie e-learningowej Classroom 

Fm S2st 1 Rachunkowość menedżerska  wykł. 
 dr hab. Dratwińska-Kania 
Beata Test na platformie e-learningowej Classroom 

Fm S2st 1 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu wykł.  dr Babińska Danuta 

Kolokwium pisemne w postaci testu na Google 
classroom (pytania wielokrotnego wyboru, 
ograniczenie czasowe, przy jednoczesnym 
uczestnictwie w spotkaniu na Google meet i 
możliwością kontaktu z prowadzącym za pomocą 
funkcji czat) – jako forma domyślna (100%) 
Opcjonalnie, zespoły 2-3 osobowe mogą przygotować 
wcześniej skonsultowany projekt oceny działalności 
CSR wybranej firmy i zaprezentować go na  Google 
meet (100%) podczas wykładu (prezentacja do 15 
minut) 
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Fm S2st 1 Strategie i techniki negocjacji ćw. mgr Stępień Małgorzata 

Przygotowane prezentacje/mini wykłady na 
przydzielone tematy w  zespołach 2-osobowych - 50% 
oceny końcowej. Pozostałe 50% to ocena z ćwiczeń 

Fm S2st 1 Strategie i techniki negocjacji wykł.  dr Serafin Krystyna 

Przygotowane prezentacje/mini wykłady na 
przydzielone tematy w  zespołach 2-osobowych - 50% 
oceny końcowej. Pozostałe 50% to ocena z ćwiczeń 

Fm S2st 1 
System finansowy jednostek 
sektora publicznego wykł.  dr Kołodziej Dominika Egzamin pisemny online 

Fm S2st 1 
Zarządzanie kapitałem 
obrotowym ćw.  dr Kwiecień Anna Test online złożony z krótkich zadań 

Fm S2st 1 
Zarządzanie kapitałem 
obrotowym wykł.  dr Kołodziej Dominika Test jednokrotnego wyboru online 

Fr S1ns 1 Filozofia wykł. 
 dr Adamus-Matuszyńska 
Anna 

Kolokwium pisemne, test jednokrotnego wyboru przy 
wykorzystaniu Google Classroom. 

Fr S1ns 1 Finanse ćw.  dr Baranowski Maciej 
Bez zmian - zaliczenie przeprowadzone 
z wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S1ns 1 Finanse ćw. mgr Grząba Małgorzata 
Bez zmian - zaliczenie przeprowadzone 
z wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S1ns 1 Finanse wykł.  dr Kania Piotr 
Bez zmian - egzamin przeprowadzony z 
wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S1ns 1 Makroekonomia ćw. 
 dr hab. Bochańczyk-Kupka 
Dominika 

Bez zmian 
W przypadku zaliczenia zdalnego: Platforma 
Classroom, Meet 

Fr S1ns 1 Makroekonomia ćw.  dr Rolski Mateusz 

Bez zmian 
W przypadku zaliczenia zdalnego: Platforma 
Classroom, Meet 

Fr S1ns 1 Makroekonomia ćw. mgr Pasionek Jolanta 

Bez zmian 
W przypadku zaliczenia zdalnego: Platforma 
Classroom, Meet 

Fr S1ns 1 Makroekonomia wykł. 
 dr hab. Bochańczyk-Kupka 
Dominika 

Bez zmian 
W przypadku egzaminu zdalnego: Platforma 
Classroom, Meet (wykładowca będzie się 
komunikował ze studentami w czasie egzaminu) 

Fr S1ns 1 Podstawy inwestowania ćw.  dr Bolek Tomasz 
Bez zmian - kolokwia przeprowadzone z 
wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S1ns 1 Podstawy inwestowania ćw.  dr Tomecki Marcin 
Bez zmian - kolokwia przeprowadzone z 
wykorzystaniem Google Classroom 
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Fr S1ns 1 Podstawy inwestowania ćw. 
prof. dr hab. Marcinek 
Krzysztof 

Bez zmian - kolokwia przeprowadzone z 
wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S1ns 1 Podstawy inwestowania wykł. 
prof. dr hab. Marcinek 
Krzysztof 

Bez zmian - egzamin przeprowadzony z 
wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S1ns 1 Rachunkowość ćw.  dr Poniatowska Lucyna 

Bez zmian - kolokwia przeprowadzane z 
wykorzystaniem Google Classroom oraz platformy 
Moodle. Aktywność możliwa do uwzględnienia dzięki 
spotkaniom online (Meet) 

Fr S1ns 1 Rachunkowość ćw.  dr Sulik-Górecka Aleksandra 

Bez zmian - kolokwia przeprowadzane z 
wykorzystaniem Google Classroom oraz platformy 
Moodle. Aktywność możliwa do uwzględnienia dzięki 
spotkaniom online (Meet) 

Fr S1ns 1 Rachunkowość ćw. mgr Franczak Iwona 

Bez zmian - kolokwia przeprowadzane z 
wykorzystaniem Google Classroom oraz platformy 
Moodle. Aktywność możliwa do uwzględnienia dzięki 
spotkaniom online (Meet) 

Fr S1ns 1 Rachunkowość ćw. mgr Lisicki Bartłomiej 

Bez zmian - kolokwia przeprowadzane z 
wykorzystaniem Google Classroom oraz platformy 
Moodle. Aktywność możliwa do uwzględnienia dzięki 
spotkaniom online (Meet) 

Fr S1ns 1 Rachunkowość wykł.  prof. UE dr hab. Pfaff Józef 
Bez zmian - egzamin przeprowadzony z 
wykorzystaniem Google Classroom  

Fr S1ns 1 Socjologia wykł. 
 prof. UE dr hab. Lipski 
Aleksander 

Bez zmian 
Google Classroom 

Fr S1ns 2 E-finanse wykł.  dr Zieliński Tomasz 

Kolokwium pisemne test jednokrotnego wyboru (70%) 
Aktywność na zajęciach, w szczególności test pośredni 
(30%) 
  Platforma Google Classroom 

Fr S1ns 2 Ekonometria ćw.  dr Brzezińska Justyna 
Bez zmian. Forma zdalna z wykorzystaniem  Google 
Classroom. 

Fr S1ns 2 Ekonometria ćw.  dr Trzęsiok Joanna 
Bez zmian. Forma zdalna z wykorzystaniem  Google 
Classroom. 

Fr S1ns 2 Ekonometria wykł.  dr Brzezińska Justyna 
Bez zmian. Forma zdalna z wykorzystaniem  Google 
Classroom. 

Fr S1ns 2 Finanse przedsiębiorstwa ćw.  dr Kozłowska-Makóś Danuta 
Bez zmian Forma zdalna z wykorzystaniem Google 
Classroom. 



Załącznik Nr 1 
do obwieszczenia Nr 3/2019/2020 

 

str. 33 
 

Fr S1ns 2 Finanse przedsiębiorstwa ćw.  dr Nowak Jacek 
Bez zmian Forma zdalna z wykorzystaniem Google 
Classroom. 

Fr S1ns 2 Finanse przedsiębiorstwa wykł.  dr hab. Błach Joanna 
Bez zmian. Forma zdalna z wykorzystaniem  Google 
Classroom. 

Fr S1ns 2 
Giełdy na światowym rynku 
finansowym wykł.  dr Cichorska Joanna 

Forma bez zmian. Forma zdalna z wykorzystaniem 
Google Classroom  

Fr S1ns 2 Podstawy audytu finansowego wykł.  prof. UE dr hab. Pfaff Józef 
Bez zmian. 
Forma zdalna z wykorzystaniem Classroom 

Fr S1ns 2 Rachunek wyników wykł.  dr Kumor Iwona 
Bez zmian - egzamin przeprowadzony z 
wykorzystaniem Google Classroom  

Fr S1ns 2 
Rachunkowość transakcji 
zagranicznych wykł. 

 dr Wartini-Twardowska 
Jolanta Egzamin pisemny (test) - zdalnie (platforma Moodle) 

Fr S1ns 2 
Rynek instrumentów 
finansowych wykł.  dr Gradoń Witold 

Bez zmian, forma zdalna z wykorzystaniem Google 
Classroom 

Fr S1ns 2 Rynki finansowe ćw.  dr Czech Maria 
Bez zmian. 
Forma zdalna z wykorzystaniem Classroom 

Fr S1ns 2 Rynki finansowe ćw. mgr Muszyński Mateusz 
Bez zmian. 
Forma zdalna z wykorzystaniem Classroom 

Fr S1ns 2 Rynki finansowe wykł. prof. dr hab. Pyka Irena 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników 
Google Classroom 

Fr S1ns 2 Ubezpieczenia ćw.  dr Baranek Rafał 

Prezentacja na temat analizy porównawczej 
produktów ubezpieczeniowych 
Google Classroom 

Fr S1ns 2 Ubezpieczenia ćw.  dr Zachorowski Rafał 

Prezentacja na temat analizy porównawczej 
produktów ubezpieczeniowych 
Google Classroom 

Fr S1ns 2 Ubezpieczenia ćw. 
 prof. UE dr hab. Pacud 
Radosław 

Prezentacja na temat analizy porównawczej 
produktów ubezpieczeniowych 
Google Classroom 

Fr S1ns 2 Ubezpieczenia wykł. 
 prof. UE dr hab. Pacud 
Radosław Egzamin testowy przy użyciu platformy e-learningowej 

Fr S1ns 2 
Ubezpieczenia społeczne 
przedsiębiorców wykł.  dr Budka Borys 

Zadanie do opracowania przez studentów (kazus lub 
referat) 
Google Classroom 

Fr S1ns 3 
Analiza i modelowanie ryzyka 
finansowego ćw.  dr Dąbrowski Piotr 

Bez zmian 
(Google Classroom) 
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Fr S1ns 3 
Analiza i modelowanie ryzyka 
finansowego wykł.  dr Dąbrowski Piotr 

Bez zmian 
(Google Classroom) 

Fr S1ns 3 
Giełdy na światowym rynku 
finansowym wykł.  dr Cichorska Joanna 

Forma bez zmian.  
Test przeprowadzony na platformie Google Classroom. 

Fr S1ns 3 
Modelowanie finansowe z 
arkuszem kalkulacyjnym ćw.  dr Kania Piotr 

Zaliczenie przy stanowisku komputerowym w 
skoroszycie udostępnionym do edycji przez Google 
Classroom lub Microsoft Teams. 

Fr S1ns 3 
Modelowanie finansowe z 
arkuszem kalkulacyjnym ćw. mgr Grząba Małgorzata 

Zaliczenie przy stanowisku komputerowym w 
skoroszycie udostępnionym do edycji przez Google 
Classroom lub Microsoft Teams. 

Fr S1ns 3 Procedury zamknięć rocznych  ćw.  dr Ferens Aleksandra 

Kolokwium pisemne lub prezentacja przy 
wykorzystaniu platformy Google Classroom lub poczta 
email 

Fr S1ns 3 Procedury zamknięć rocznych  wykł.  dr Ferens Aleksandra 
Forma bez zmian. Test przeprowadzony na platformie 
Google Classroom 

Fr S1ns 3 
Prognozowanie w finansach i 
bankowości ćw.  dr Dąbrowski Piotr 

Bez zmian 
(Google Classroom) 

Fr S1ns 3 Rachunkowość budżetowa ćw.  dr Maćkowiak Ewa 

Bez zmian - kolokwia 
przeprowadzane z wykorzystaniem 
Google Classroom. Aktywność możliwa do 
uwzględnienia dzięki spotkaniom online (Meet) 

Fr S1ns 3 Rachunkowość budżetowa wykł.  dr Maćkowiak Ewa 

Bez zmian - egzamin 
przeprowadzany z wykorzystaniem 
Google Classroom 

Fr S1ns 3 Rachunkowość kosztów pracy ćw. mgr Lisicki Bartłomiej 
Bez zmian - prezentacja projektu z wykorzystaniem 
spotkań on line 

Fr S1ns 3 Rachunkowość kosztów pracy wykł.  dr Maćkowiak Ewa 

Bez zmian - egzamin 
przeprowadzany z wykorzystaniem 
Google Classroom 

Fr S1ns 3 

Rachunkowość małych i 
średnich przedsiębiorstw z 
wykorzystaniem systemów 
informatycznych ćw.  dr Bielecki Łukasz 

 
Bez zmian – możliwa forma zdalna przy wykorzystaniu 
Google Classroom, Google Meet 

Fr S1ns 3 

Rachunkowość małych i 
średnich przedsiębiorstw z 
wykorzystaniem systemów 
informatycznych ćw.  dr Głębocka Magdalena 

 
Bez zmian – możliwa forma zdalna przy wykorzystaniu 
Google Classroom, Google Meet 
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Fr S1ns 3 

Rachunkowość małych i 
średnich przedsiębiorstw z 
wykorzystaniem systemów 
informatycznych wykł.  dr Tkocz-Wolny Katarzyna 

Bez zmian – możliwa forma zdalna przy wykorzystaniu 
Google Classroom 

Fr S1ns 3 

Rozliczenia publicznoprawne w 
rachunkowości jednostek 
gospodarczych ćw.  dr Głębocka Magdalena 

Bez zmian – możliwa forma zdalna przy wykorzystaniu 
Google Classroom, Google Meet 

Fr S1ns 3 

Rozliczenia publicznoprawne w 
rachunkowości jednostek 
gospodarczych wykł.  dr Głębocka Magdalena 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników, aktów prawnych i notatek- test 
jednokrotnego wyboru  – możliwa forma zdalna przy 
wykorzystaniu Google Classroom, Google Meet (60%) 

Fr S1ns 3 

Techniczna i fundamentalna 
analiza instrumentów 
finansowych ćw.  prof. UE dr hab. Král' Miloš 

Przesłana mailem dokumentacja z platform 
handlowych, potwierdzająca wykonanie realnych 
transakcji według tematyki wykładów 

Fr S1st 1 Accounting for business ćw. 
 prof. UE dr hab. Piosik 
Andrzej 

Bez zmian - możliwa forma zdalna w przypadku stanu 
zagrożenia epidemiologicznego 

Fr S1st 1 Accounting for business wykł. 
 prof. UE dr hab. Piosik 
Andrzej 

Bez zmian - możliwa forma zdalna w przypadku stanu 
zagrożenia epidemiologicznego 

Fr S1st 1 Business law ćw. mgr Osowski Wojciech 
Przez Google Classroom.  
Większość (lub wszyscy) prześlą prezentacje. 

Fr S1st 1 Business law wykł.  dr hab. Czarnecka Marzena 

Prezentacje - referaty  60% oddane jako projekt w 
Google Classroom, test w ramach Google Classroom - 
40%  

Fr S1st 1 Business Statistics lab.  dr Sroczyńska-Baron Anna 
Bez zmian - forma zdalna (z wykorzystaniem Google 
Classroom) 

Fr S1st 1 Business Statistics wykł.  dr Sroczyńska-Baron Anna 
Bez zmian - forma zdalna (z wykorzystaniem Google 
Classroom) 

Fr S1st 1 Filozofia wykł. 
 dr Adamus-Matuszyńska 
Anna 

Kolokwium pisemne, test jednokrotnego wyboru przy 
wykorzystaniu Google Classroom. 

Fr S1st 1 Finanse ćw.  dr Baranowski Maciej 
Bez zmian - zaliczenie przeprowadzone 
z wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S1st 1 Finanse ćw.  dr Jabłoński Bartłomiej 
Bez zmian - zaliczenie przeprowadzone 
z wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S1st 1 Finanse ćw. mgr Grząba Małgorzata 
Bez zmian - zaliczenie przeprowadzone 
z wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S1st 1 Finanse wykł.  dr Kania Piotr 
Bez zmian - egzamin przeprowadzony z 
wykorzystaniem Google Classroom 
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Fr S1st 1 Makroekonomia ćw. 
 dr hab. Foltyn-Zarychta 
Monika 

Bez zmian 
W przypadku zaliczenia zdalnego: Platforma 
Classroom, Meet 

Fr S1st 1 Makroekonomia ćw.  dr Rzeszotarska Grażyna 

Bez zmian 
W przypadku zaliczenia zdalnego: Platforma 
Classroom, Meet 

Fr S1st 1 Makroekonomia ćw. mgr Mrowiec Michał 

Bez zmian 
W przypadku zaliczenia zdalnego: Platforma 
Classroom, Meet 

Fr S1st 1 Makroekonomia ćw. mgr Pasionek Jolanta 

Bez zmian 
W przypadku zaliczenia zdalnego: Platforma 
Classroom, Meet 

Fr S1st 1 Makroekonomia wykł.  dr hab. Pęciak Renata 

Bez zmian 
W przypadku egzaminu zdalnego: Platforma 
Classroom, Meet (wykładowca będzie się 
komunikował ze studentami w czasie egzaminu) 

Fr S1st 1 Podstawy inwestowania ćw.  dr Bolek Tomasz 
Bez zmian - kolokwia przeprowadzone z 
wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S1st 1 Podstawy inwestowania ćw.  dr Tomecki Marcin 
Bez zmian - kolokwia przeprowadzone z 
wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S1st 1 Podstawy inwestowania ćw. mgr Polczyk Marzena 
Bez zmian - kolokwia przeprowadzone z 
wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S1st 1 Podstawy inwestowania wykł. 
prof. dr hab. Marcinek 
Krzysztof 

Bez zmian - egzamin przeprowadzony z 
wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S1st 1 Principles of finance ćw.  dr hab. Frączek Bożena 

Ocena z części wykładowej: 
1. Test na Google Classroom (pytania testowe, pytania 
do uzupełnienia) - 50% 
 2. Inne - prezentacje, praca w grupach - 50% (Google 
Classroom, Meet) 
Ocena z ćwiczeń: 
Kartkówki (testy on-line) 
Google Classroom. 
Ocena końcowa: 50% ocena z wykładów, 50% ocena z 
ćwiczeń 

Fr S1st 1 Principles of finance wykł.  dr Mitręga-Niestrój Krystyna 

Ocena z części wykładowej: 
1. Test na Google Classroom (pytania testowe, pytania 
do uzupełnienia) - 50% 
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 2. Inne - prezentacje, praca w grupach - 50% (Google 
Classroom, Meet) 
Ocena z ćwiczeń: 
Kartkówki (testy on-line) 
Google Classroom. 
Ocena końcowa: 50% ocena z wykładów, 50% ocena z 
ćwiczeń 

Fr S1st 1 Rachunkowość ćw.  dr Kumor Iwona 

Bez zmian - kolokwia przeprowadzane z 
wykorzystaniem Google Classroom oraz platformy 
Moodle. Aktywność możliwa do uwzględnienia dzięki 
spotkaniom online (Meet) 

Fr S1st 1 Rachunkowość ćw.  dr Kuzior Anna 

Bez zmian - kolokwia przeprowadzane z 
wykorzystaniem Google Classroom oraz platformy 
Moodle. Aktywność możliwa do uwzględnienia dzięki 
spotkaniom online (Meet) 

Fr S1st 1 Rachunkowość ćw.  dr Maćkowiak Ewa 

Bez zmian - kolokwia przeprowadzane z 
wykorzystaniem Google Classroom oraz platformy 
Moodle. Aktywność możliwa do uwzględnienia dzięki 
spotkaniom online (Meet) 

Fr S1st 1 Rachunkowość ćw.  dr Poniatowska Lucyna 

Bez zmian - kolokwia przeprowadzane z 
wykorzystaniem Google Classroom oraz platformy 
Moodle. Aktywność możliwa do uwzględnienia dzięki 
spotkaniom online (Meet) 

Fr S1st 1 Rachunkowość ćw. 
 prof. UE dr hab. Rówińska-
Kral Małgorzata 

Bez zmian - kolokwia przeprowadzane z 
wykorzystaniem Google Classroom oraz platformy 
Moodle. Aktywność możliwa do uwzględnienia dzięki 
spotkaniom online (Meet) 

Fr S1st 1 Rachunkowość ćw. mgr Franczak Iwona 

Bez zmian - kolokwia przeprowadzane z 
wykorzystaniem Google Classroom oraz platformy 
Moodle. Aktywność możliwa do uwzględnienia dzięki 
spotkaniom online (Meet) 

Fr S1st 1 Rachunkowość ćw. mgr Papaj-Wlisłocka Ewelina 

Bez zmian - kolokwia przeprowadzane z 
wykorzystaniem Google Classroom oraz platformy 
Moodle. Aktywność możliwa do uwzględnienia dzięki 
spotkaniom online (Meet) 

Fr S1st 1 Rachunkowość wykł.  dr Kuzior Anna 
Bez zmian - egzamin przeprowadzony z 
wykorzystaniem Google Classroom  



Załącznik Nr 1 
do obwieszczenia Nr 3/2019/2020 

 

str. 38 
 

Fr S1st 1 Socjologia wykł. 
 prof. UE dr hab. Lipski 
Aleksander 

Bez zmian 
Google Classroom 

Fr S1st 2 
Capital Budgeting & Investment 
Analysis ćw.  dr Buła Rafał 

Bez zmian 
Google Classroom 

Fr S1st 2 
Capital Budgeting & Investment 
Analysis wykł. 

 dr hab. Foltyn-Zarychta 
Monika 

Bez zmian 
Google Classroom 

Fr S1st 2 
Competitive strategies in 
business ćw. 

 dr hab. Klimontowicz 
Monika 

Bez zmian - możliwa forma zdalna przy wykorzystaniu 
Google Classroom 

Fr S1st 2 
Competitive strategies in 
business wykł. 

 dr hab. Klimontowicz 
Monika 

Bez zmian - możliwa forma zdalna przy wykorzystaniu 
Google Classroom 

Fr S1st 2 Corporate finance ćw.  dr hab. Błach Joanna 

50% test wyboru wielokrotnego (on-line, Google 
classroom)  
50% projekty on-line (praca grupowa i indywidualna, 
wykonana w zadanym terminie Google Classroom)  

Fr S1st 2 Corporate finance wykł. 
 prof. UE dr hab. Wieczorek-
Kosmala Monika 

50% test wyboru wielokrotnego (on-line, Google 
classroom)  
50% projekty on-line (praca grupowa i indywidualna, 
wykonana w zadanym terminie Google Classroom)  

Fr S1st 2 E-finance wykł.  dr Eisenbardt Monika 
Bez zmian 
Google Classroom 

Fr S1st 2 E-finanse wykł.  dr Dąbrowski Piotr 

Kolokwium pisemne test jednokrotnego wyboru (70%) 
Aktywność na zajęciach, w szczególności test pośredni 
(30%) 
  Platforma Google Classroom 

Fr S1st 2 Ekonometria ćw.  dr Barczak Stanisław 
Bez zmian. Forma zdalna z wykorzystaniem  Google 
Classroom. 

Fr S1st 2 Ekonometria ćw.  dr Iskra Daniel 
Bez zmian. Forma zdalna z wykorzystaniem  Google 
Classroom. 

Fr S1st 2 Ekonometria wykł.  dr Barczak Stanisław 
Bez zmian. Forma zdalna z wykorzystaniem  Google 
Classroom. 

Fr S1st 2 Elementy analizy technicznej wykł.  dr Jabłoński Bartłomiej 
Bez zmian 
Google Classroom  

Fr S1st 2 Financial reporting and analysis ćw.  dr Karmańska Anna Bez zmian - test + zadania - platforma Moodle 

Fr S1st 2 Financial reporting and analysis wykł. 
 prof. UE dr hab. 
Maruszewska Ewa 

Możliwa zmiana na formę testu (70%) bez punktów 
ujemnych ze względu na kwestie techniczne w Moodle 
/ Classroom 
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Fr S1st 2 Finanse przedsiębiorstw ćw.  dr Doś Anna 
Bez zmian Forma zdalna z wykorzystaniem Google 
Classroom. 

Fr S1st 2 Finanse przedsiębiorstw ćw.  dr Gorczyńska Maria 
Bez zmian Forma zdalna z wykorzystaniem Google 
Classroom. 

Fr S1st 2 Finanse przedsiębiorstw ćw.  dr Janiszewski Adam 
Bez zmian Forma zdalna z wykorzystaniem Google 
Classroom. 

Fr S1st 2 Finanse przedsiębiorstw ćw.  dr Lejman-Gąska Adam 
Bez zmian Forma zdalna z wykorzystaniem Google 
Classroom. 

Fr S1st 2 Finanse przedsiębiorstw ćw.  wakat 1 KZP  
Bez zmian Forma zdalna z wykorzystaniem Google 
Classroom. 

Fr S1st 2 Finanse przedsiębiorstw wykł.  dr Gorczyńska Maria 
Bez zmian. Forma zdalna z wykorzystaniem  Google 
Classroom. 

Fr S1st 2 
Finansowanie inwestycji na 
rynku nieruchomości wykł.  dr Bolek Tomasz Bez zmian. Google Classroom i MS Office 

Fr S1st 2 
Fixed-income portfolio 
measurement and management wykł.  prof. UE dr hab. Dziwok Ewa 

Bez zmian: 
- aktywność na bieżąco - Google Classroom 
- kolokwium - Google Classroom 

Fr S1st 2 
Giełdy na światowym rynku 
finansowym wykł.  dr Cichorska Joanna 

Forma bez zmian. Forma zdalna z wykorzystaniem 
Google Classroom  

Fr S1st 2 Obrót wierzytelnościami wykł. 
 prof. UE dr hab. Witosz 
Aleksander Test jednokrotnego wyboru na Google Classroom 

Fr S1st 2 Organizacja rachunkowości wykł.  dr Sulik-Górecka Aleksandra 

Bez zmian 
Zaliczenie w formie zdalnego testu jednokrotnego 
wyboru z wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S1st 2 Podstawy audytu finansowego wykł.  prof. UE dr hab. Pfaff Józef 
Bez zmian. 
Forma zdalna z wykorzystaniem Classroom 

Fr S1st 2 Psychologia pracy wykł.  dr Waszczak Stanisław 

Sprawdzian wiadomości składający się z pytań 
otwartych z możliwością korzystania ze źródeł 
Dodatkowo studenci mają zadania do wykonania 
(krótkie pisemne formy wypowiedzi) 
Google Classroom 

Fr S1st 2 Rachunek wyników ćw.  dr Szewieczek Aleksandra 
Bez zmian - kolokwium przeprowadzone z 
wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S1st 2 Rachunek wyników wykł.  dr Szewieczek Aleksandra 
Bez zmian - egzamin przeprowadzony z 
wykorzystaniem Google Classroom  

Fr S1st 2 
Rachunkowość transakcji 
zagranicznych wykł.  dr Karmańska Anna Egzamin pisemny (test) - zdalnie (platforma Moodle) 
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Fr S1st 2 
Rynek instrumentów 
finansowych ćw.  dr Szewczyk Łukasz 

Kolokwium pisemne  
Google Classroom 

Fr S1st 2 
Rynek instrumentów 
finansowych ćw. mgr Akanayeva Tolkyn 

Kolokwium pisemne  
Google Classroom 

Fr S1st 2 
Rynek instrumentów 
finansowych wykł.  dr Gradoń Witold 

Bez zmian, forma zdalna z wykorzystaniem Google 
Classroom 

Fr S1st 2 Rynki finansowe ćw.  dr Cichorska Joanna 
Bez zmian. 
Forma zdalna z wykorzystaniem Classroom 

Fr S1st 2 Rynki finansowe wykł. prof. dr hab. Pyka Irena 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników 
Google Classroom 

Fr S1st 2 Ubezpieczenia ćw.  dr Baranek Rafał 

Prezentacja na temat analizy porównawczej 
produktów ubezpieczeniowych 
Google Classroom 

Fr S1st 2 Ubezpieczenia ćw. 
 prof. UE dr hab. Pacud 
Radosław 

Prezentacja na temat analizy porównawczej 
produktów ubezpieczeniowych 
Google Classroom 

Fr S1st 2 Ubezpieczenia wykł. 
 prof. UE dr hab. Pacud 
Radosław Egzamin testowy przy użyciu platformy e-learningowej 

Fr S1st 2 
Zarządzanie jakością w 
jednostkach ochrony zdrowia wykł. 

 prof. UE dr hab. Głód 
Grzegorz 

Esej (60%); praca grupowa nad studium przypadku 
(30%); aktywność na zajęciach (10%) 
- z wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S1st 3 
Analiza i modelowanie ryzyka 
finansowego ćw.  dr Dąbrowski Piotr 

Bez zmian 
(Google Classroom) 

Fr S1st 3 
Analiza i modelowanie ryzyka 
finansowego wykł.  dr Dąbrowski Piotr 

Bez zmian 
(Google Classroom) 

Fr S1st 3 E-finanse wykł.  dr Dąbrowski Piotr Kolokwium poprzez Google Classroom 

Fr S1st 3 Elementy analizy technicznej wykł.  dr Jabłoński Bartłomiej 
Bez zmian 
Google Classroom 

Fr S1st 3 
Financial management in terms 
of CSR concept ćw.  dr Doś Anna 

Test wielokrotnego wyboru z wykorzystaniem Google 
classroom 

Fr S1st 3 
Financial management in terms 
of CSR concept wykł.  dr Doś Anna 

Przesłanie raportu z projektu badawczego w wersji 
elektronicznej. 
Prezentacja wyników projektu i udzielenie odpowiedzi 
na pytania - Google meets 
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Fr S1st 3 
Financial modelling for business 
decision making lab. mgr Kwiatkowski Jerzy 

Bieżąca prezentacja postępu prac nad raportem 
(wersja elektroniczna modelu, konsultacje - e-mail, 
Google Class, Google Meet) 

Fr S1st 3 
Financial modelling for business 
decision making wykł. mgr Kwiatkowski Jerzy 

Przesłanie raportu w wersji elektronicznej. 
Prezentacja wyników projektu - Google Meet 

Fr S1st 3 
Finansowanie inwestycji na 
rynku nieruchomości wykł.  dr Bolek Tomasz Bez zmian. Google Classroom i MS Office 

Fr S1st 3 
Giełdy na światowym rynku 
finansowym wykł.  dr Cichorska Joanna 

Forma bez zmian.  
Test przeprowadzony na platformie Google Classroom. 

Fr S1st 3 
Innovative investments 
methods wykł.  dr Sroczyńska-Baron Anna 

Referat + aktywność - forma zdalna (z wykorzystaniem 
Google Classroom) 

Fr S1st 3 
Modelowanie finansowe z 
arkuszem kalkulacyjnym ćw.  dr Dąbrowski Piotr 

Zaliczenie przy stanowisku komputerowym w 
skoroszycie udostępnionym do edycji przez Google 
Classroom lub Microsoft Teams. 

Fr S1st 3 
Modelowanie finansowe z 
arkuszem kalkulacyjnym ćw.  dr Kaczmarzyk Jan 

Zaliczenie przy stanowisku komputerowym w 
skoroszycie udostępnionym do edycji przez Google 
Classroom lub Microsoft Teams. 

Fr S1st 3 
Modelowanie finansowe z 
arkuszem kalkulacyjnym ćw.  dr Rozmus Dorota 

Zaliczenie przy stanowisku komputerowym w 
skoroszycie udostępnionym do edycji przez Google 
Classroom lub Microsoft Teams. 

Fr S1st 3 
Modelowanie finansowe z 
arkuszem kalkulacyjnym ćw.  prof. UE dr hab. Král' Miloš 

Zaliczenie przy stanowisku komputerowym w 
skoroszycie udostępnionym do edycji przez Google 
Classroom lub Microsoft Teams. 

Fr S1st 3 
Modelowanie finansowe z 
arkuszem kalkulacyjnym ćw. mgr Grząba Małgorzata 

Zaliczenie przy stanowisku komputerowym w 
skoroszycie udostępnionym do edycji przez Google 
Classroom lub Microsoft Teams. 

Fr S1st 3 Obrót wierzytelnościami wykł. 
 prof. UE dr hab. Witosz 
Aleksander Test jednokrotnego wyboru na Google Classroom 

Fr S1st 3 Organizacja rachunkowości wykł.  dr Sulik-Górecka Aleksandra 

Bez zmian 
Zaliczenie w formie zdalnego testu jednokrotnego 
wyboru z wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S1st 3 
Portfolio management with 
Excel and VBA wykł.  dr Buła Rafał 

Bez zmian 
Google Classroom 

Fr S1st 3 Procedury zamknięć rocznych  ćw.  dr Bielecki Łukasz 

Kolokwium pisemne lub prezentacja przy 
wykorzystaniu platformy Google Classroom lub poczta 
email 
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Fr S1st 3 Procedury zamknięć rocznych  ćw. mgr Papaj-Wlisłocka Ewelina 

Kolokwium pisemne lub prezentacja przy 
wykorzystaniu platformy Google Classroom lub poczta 
email 

Fr S1st 3 Procedury zamknięć rocznych  wykł.  dr Ferens Aleksandra 
Forma bez zmian. Test przeprowadzony na platformie 
Google Classroom 

Fr S1st 3 
Prognozowanie w finansach i 
bankowości ćw.  dr Czech Maria 

Zadania do realizacji on-line. Testy on-line. Aktywność. 
Google Classroom, Google Meet. Przygotowanie  i 
przedstawienie prezentacji (+ dyskusja) na Google 
Meet. 
Dodatkowa literatura: głównie artykuły dostępne 
online podawane sukcesywnie na kolejnych 
ćwiczeniach. 

Fr S1st 3 
Prognozowanie w finansach i 
bankowości ćw.  dr hab. Frączek Bożena 

Zadania do realizacji on-line. Testy on-line. Aktywność. 
Google Classroom, Google Meet. Przygotowanie  i 
przedstawienie prezentacji (+ dyskusja) na Google 
Meet. 
Dodatkowa literatura: głównie artykuły dostępne 
online podawane sukcesywnie na kolejnych 
ćwiczeniach. 

Fr S1st 3 
Prognozowanie w finansach i 
bankowości wykł.  dr hab. Frączek Bożena 

Test jednokrotnego wyboru. Test on-line w Classroom 
Google. 
Dodatkowa literatura: głównie artykuły dostępne 
online podawane sukcesywnie na kolejnych 
wykładach. 

Fr S1st 3 Psychologia pracy wykł.  dr Waszczak Stanisław 

Sprawdzian wiadomości składający się z pytań 
otwartych z możliwością korzystania ze źródeł 
Dodatkowo studenci mają zadania do wykonania 
(krótkie pisemne formy wypowiedzi) 
Google Classroom 

Fr S1st 3 Rachunkowość budżetowa ćw.  dr Głębocka Magdalena 

Bez zmian - kolokwia 
przeprowadzane z wykorzystaniem 
Google Classroom. Aktywność możliwa do 
uwzględnienia dzięki spotkaniom online (Meet) 

Fr S1st 3 Rachunkowość budżetowa ćw.  dr Maćkowiak Ewa 

Bez zmian - kolokwia 
przeprowadzane z wykorzystaniem 
Google Classroom. Aktywność możliwa do 
uwzględnienia dzięki spotkaniom online (Meet) 
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Fr S1st 3 Rachunkowość budżetowa wykł.  dr Maćkowiak Ewa 

Bez zmian - egzamin 
przeprowadzany z wykorzystaniem 
Google Classroom 

Fr S1st 3 Rachunkowość kosztów pracy ćw.  dr Maćkowiak Ewa 
Bez zmian - prezentacja projektu z wykorzystaniem 
spotkań on line 

Fr S1st 3 Rachunkowość kosztów pracy wykł.  dr Maćkowiak Ewa 

Bez zmian - egzamin 
przeprowadzany z wykorzystaniem 
Google Classroom 

Fr S1st 3 

Rachunkowość małych i 
średnich przedsiębiorstw z 
wykorzystaniem systemów 
informatycznych ćw.  dr Bielecki Łukasz 

 
Bez zmian – możliwa forma zdalna przy wykorzystaniu 
Google Classroom, Google Meet 

Fr S1st 3 

Rachunkowość małych i 
średnich przedsiębiorstw z 
wykorzystaniem systemów 
informatycznych ćw.  dr Głębocka Magdalena 

 
Bez zmian – możliwa forma zdalna przy wykorzystaniu 
Google Classroom, Google Meet 

Fr S1st 3 

Rachunkowość małych i 
średnich przedsiębiorstw z 
wykorzystaniem systemów 
informatycznych ćw.  dr Tkocz-Wolny Katarzyna 

 
Bez zmian – możliwa forma zdalna przy wykorzystaniu 
Google Classroom, Google Meet 

Fr S1st 3 

Rachunkowość małych i 
średnich przedsiębiorstw z 
wykorzystaniem systemów 
informatycznych wykł.  dr Tkocz-Wolny Katarzyna 

Bez zmian – możliwa forma zdalna przy wykorzystaniu 
Google Classroom 

Fr S1st 3 
Rachunkowość transakcji 
zagranicznych wykł.  dr Karmańska Anna Egzamin (test) zdalnie na platformie Moodle 

Fr S1st 3 
Risk analysis and modelling 
using Excel and VBA lab.  dr Kaczmarzyk Jan 

Egzamin przy stanowisku komputerowym w 
skoroszycie udostępnionym do edycji przez Google 
Classroom lub Microsoft Teams  (65%); 
Projekt zespołowy stanowiący analizę ryzyka 
przygotowany w skoroszycie udostępnionym do edycji 
przez Google Classroom lub Microsoft Teams  (35%). 

Fr S1st 3 Risk management ćw. 
 prof. UE dr hab. Walasik 
Artur 

Praca indywidualna nad studium przypadku (poprzez 
projekty w GOOGLE CLASSROOM) 

Fr S1st 3 Risk management ćw. 
 prof. UE dr hab. Wieczorek-
Kosmala Monika 

Praca indywidualna nad studium przypadku (projekt w 
Google Classroom) 
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prezentacje (projekt multimedialny) - z 
wykorzystaniem Google Meet 

Fr S1st 3 Risk management wykł. 
 prof. UE dr hab. Walasik 
Artur Test wielokrotnego wyboru on-line 

Fr S1st 3 Risk management wykł. 
 prof. UE dr hab. Wieczorek-
Kosmala Monika Test wielokrotnego wyboru on-line 

Fr S1st 3 

Rozliczenia publicznoprawne w 
rachunkowości jednostek 
gospodarczych ćw.  dr Adamek-Hyska Dorota 

Bez zmian – możliwa forma zdalna przy wykorzystaniu 
Google Classroom, Google Meet 

Fr S1st 3 

Rozliczenia publicznoprawne w 
rachunkowości jednostek 
gospodarczych wykł.  dr Adamek-Hyska Dorota 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników, aktów prawnych i notatek- test 
jednokrotnego wyboru  – możliwa forma zdalna przy 
wykorzystaniu Google Classroom, Google Meet (60%) 

Fr S1st 3 Sprawozdawczość finansowa wykł. prof. dr hab. Buk Halina 
Bez zmian. W przypadku zagrożenia epidemicznego 
egzamin pisemny poprzez Moodle lub Google Meet. 

Fr S1st 3 

Techniczna i fundamentalna 
analiza instrumentów 
finansowych ćw.  prof. UE dr hab. Král' Miloš 

Przesłana mailem dokumentacja z platform 
handlowych, potwierdzająca wykonanie realnych 
transakcji według tematyki wykładów 

Fr S1st 3 

Techniczna i fundamentalna 
analiza instrumentów 
finansowych wykł.  dr Gradoń Witold 

Bez zmian z wykorzystaniem formy zdalnej Google 
Classroom  

Fr S1st 3 

Zaawansowane wykorzystanie 
arkusza kalkulacyjnego w 
finansach wykł.  dr Kaczmarzyk Jan 

Egzamin i zaliczenie przy stanowisku komputerowym 
w skoroszycie udostępnionym do edycji przez Google 
Classroom lub Microsoft Teams (80%); 
Projekt zespołowy stanowiący narzędzie 
informatyczne do pozyskiwania i scalania 
danych finansowych w skoroszycie udostępnionym do 
edycji przez Google Classroom lub Microsoft Teams 
(20%). 

Fr S2ns 1 Analiza portfela inwestycyjnego wykł.  dr Gradoń Witold 
Bez zmian, z wykorzystaniem formy zdalnej Google 
Classroom 

Fr S2ns 1 Doradztwo podatkowe lab.  dr Janik Ewa Google Classroom lub poczta e-mail 

Fr S2ns 1 
Etyka w finansach i 
rachunkowości wykł. 

 prof. UE dr hab. 
Maruszewska Ewa 

Możliwa zmiana na test bez punktów ujemnych ze 
względu na kwestie techniczne przeprowadzania testu 
w Moodle 

Fr S2ns 1 
Excel i VBA w analizach i 
modelowaniu finansowym ćw.  dr Kaczmarzyk Jan 

Egzamin i zaliczenie przy stanowisku komputerowym 
w skoroszycie udostępnionym do edycji przez Google 
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Classroom lub Microsoft Teams (70%); 
Projekt zespołowy stanowiący analizę ryzyka w 
skoroszycie udostępnionym do edycji przez Google 
Classroom lub Microsoft Teams (30%).  

Fr S2ns 1 Filozofia nauki wykł. 
 prof. UE dr hab. Marzec 
Izabela 

     Esej (na podany wcześniej temat)- studia 
niestacjonarne (Google Classroom) 
 
Test jednokrotnego wyboru (studia stacjonarne) na 
platformie Google Classroom 

Fr S2ns 1 
Innowacje na rynkach 
finansowych ćw.  dr Cichorska Joanna 

Zasady zaliczenia ustala prowadzący ćwiczenia przy 
wykorzystaniu Google Classroom 

Fr S2ns 1 
Innowacje na rynkach 
finansowych ćw.  dr Puszer Blandyna 

Zasady zaliczenia ustala prowadzący ćwiczenia przy 
wykorzystaniu Google Classroom 

Fr S2ns 1 
Innowacje na rynkach 
finansowych ćw. mgr Podgórski Krzysztof 

Zasady zaliczenia ustala prowadzący ćwiczenia przy 
wykorzystaniu Google Classroom 

Fr S2ns 1 
Innowacje na rynkach 
finansowych wykł.  dr Puszer Blandyna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników (zestaw egzaminacyjny - 10 pytań 
testowych wielokrotnego  wyboru i 10 pytań do 
uzupełnienia) przy wykorzystaniu Google Classroom 

Fr S2ns 1 Ład korporacyjny ćw. 
 dr hab. Foltyn-Zarychta 
Monika 

Bez zmian 
Google Classroom oraz Google Meet 

Fr S2ns 1 Ład korporacyjny wykł.  dr hab. Błach Joanna 
Bez zmian 
Google Classroom 

Fr S2ns 1 Metody ilościowe w controllingu ćw.  dr Jabłoński Bartłomiej 

Prezentacje (40%)- przesłane mailowo, prezentacja- 
Google Meet, esej (60%) 
Google Classroom 

Fr S2ns 1 Metody ilościowe w controllingu wykł.  dr Jabłoński Bartłomiej 
Bez zmian 
Google Classroom  

Fr S2ns 1 

Modelowanie ryzyka 
walutowego i stopy 
procentowej ćw.  dr Szewczyk Łukasz 

Projekt. Realizacja zadania w zakresie pomiaru danego 
rodzaju ryzyka rynkowego (udział w ocenie z 
przedmiotu- 30% na studiach stacjonarnych i 50%- 
niestacjonarnych)- projekty przesyłane mailem 
Egzamin (studia niestacjonarne)- bez zmian, Google 
Classroom 

Fr S2ns 1 Polityka rachunkowości wykł. 
 dr hab. Dratwińska-Kania 
Beata 

Bez zmian, z wykorzystaniem formy zdalnej przy użyciu 
platformy Google Classroom 
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Fr S2ns 1 
Rachunkowość organizacji non-
profit ćw.  dr Adamek-Hyska Dorota 

Bez zmian  
(w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Classroom) 

Fr S2ns 1 
Rachunkowość organizacji non-
profit ćw. mgr Franczak Iwona 

Bez zmian  
(w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Classroom) 

Fr S2ns 1 
Rachunkowość organizacji non-
profit wykł.  dr Wszelaki Aneta 

Bez zmian  
(w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Classroom) 

Fr S2ns 1 
Rachunkowość w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem ćw. 

 dr hab. Dratwińska-Kania 
Beata 

Bez zmian (w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Meet/Google 
Classroom/Moodle) 

Fr S2ns 1 
Rachunkowość w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem ćw.  dr Sulik-Górecka Aleksandra 

Bez zmian (w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Meet/Google 
Classroom/Moodle) 

Fr S2ns 1 
Rachunkowość w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem ćw. 

mgr Konsek-Ciechońska 
Justyna 

Bez zmian (w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Meet/Google 
Classroom/Moodle) 

Fr S2ns 1 
Rachunkowość w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem ćw. mgr Morawska Izabela 

Bez zmian (w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Meet/Google 
Classroom/Moodle) 

Fr S2ns 1 
Rachunkowość w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem ćw. mgr Świeboda Wioletta 

Bez zmian (w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Meet/Google 
Classroom/Moodle) 

Fr S2ns 1 
Rachunkowość w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem wykł. 

 dr hab. Dratwińska-Kania 
Beata 

Bez zmian z możliwością formy zdalnej w przypadku 
sytuacji pandemicznej - z wykorzystaniem platformy 
Google Classroom 

Fr S2ns 1 Rewizja finansowa wykł.  prof. UE dr hab. Pfaff Józef 
Bez zmian. 
Forma zdalna z wykorzystanie Classroom. 
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Fr S2ns 1 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu wykł.  dr Doś Anna 

Kolokwium pisemne (obejmujące test wielokrotnego 
wyboru i pytania otwarte) z wykorzystaniem platformy 
Google Classroom 

Fr S2ns 1 
Sprawozdawczość 
skonsolidowana ćw. 

 dr Wartini-Twardowska 
Jolanta 

Praca zaliczeniowa pisemna (test) - zdalnie (platforma 
Moodle) 

Fr S2ns 1 
Sprawozdawczość 
skonsolidowana wykł. 

 dr Wartini-Twardowska 
Jolanta 

Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru) - 
zdalnie (platforma Moodle) 

Fr S2ns 1 
Strategie podatkowe 
przedsiębiorstw ćw. 

mgr Błażkiewicz-Skuza 
Katarzyna 

Studia stacjonarne: pisemne kolokwium zaliczeniowe 
Platforma Google Classroom, prezentacje przesłane 
przez studentów w trakcie semestru- Platforma 
Google Classroom-  
Studia niestacjonarne: Karty pracy studentów- 
Platforma Google Classroom, aktywność, prezentacje 
przesłane przez studentów w trakcie semestru- 
Platforma Google Classroom 

Fr S2ns 1 
Strategie podatkowe 
przedsiębiorstw ćw. mgr Czornik Anna 

Studia stacjonarne: pisemne kolokwium zaliczeniowe 
Platforma Google Classroom, prezentacje przesłane 
przez studentów w trakcie semestru- Platforma 
Google Classroom-  
Studia niestacjonarne: Karty pracy studentów- 
Platforma Google Classroom, aktywność, prezentacje 
przesłane przez studentów w trakcie semestru- 
Platforma Google Classroom 

Fr S2ns 1 
Strategie podatkowe 
przedsiębiorstw wykł.  dr Ciupek Bożena 

Egzamin pisemny z możliwością korzystania z literatury 
(aktów prawnych). 
Platforma Google Classroom 

Fr S2ns 1 
Zarządzanie ryzykiem w 
controllingu ćw.  dr Jabłoński Bartłomiej 

Bez zmian (studia stacjonarne) 
Google Classroom 
 
Projekt (studia niestacjonarne) 
Projekty wysłane na email, omówione i ocenione na 
ostatnim spotkaniu ze studentami (Google Meet). 

Fr S2ns 1 
Zarządzanie ryzykiem w 
controllingu wykł.  dr Jabłoński Bartłomiej 

Bez zmian 
Google Classroom 

Fr S2ns 2 
Analiza sytuacji finansowej 
zakładu ubezpieczeń ćw.  dr Nowak Jacek 

Test wielokrotnego wyboru on-line 50%  
praca indywidualna nad projektem (w Google 
Classroom, przesłanie w wymaganym terminie) 50% 



Załącznik Nr 1 
do obwieszczenia Nr 3/2019/2020 

 

str. 48 
 

Fr S2ns 2 
Controlling przedsięwzięć 
inwestycyjnych wykł.  dr Jabłoński Bartłomiej 

Bez zmian 
Google Classroom  

Fr S2ns 2 
Controlling w instytucjach 
finansowych wykł.  dr Pyka Anna 

Test wielokrotnego wyboru on-line 50% (z 
wykorzystaniem Google Classroom) 
projekt pisemny i prezentacje on-line : 50%  (z 
wykorzystaniem Google Classroom, Google Meet) 

Fr S2ns 2 Ekonomika Opodatkowania wykł. 
 prof. UE dr hab. Walasik 
Artur 

Test wielokrotnego wyboru bez możliwości 
korzystania z notatek (z wykorzystaniem Google 
Classroom) 

Fr S2ns 2 
Metodyka zarządzania 
projektami  wykł.  dr Jabłoński Bartłomiej 

Bez zmian 
Google Classroom  

Fr S2ns 2 
Opodatkowanie 
samozatrudnienia wykł.  dr Ciupek Bożena 

Pisemne kolokwium zaliczeniowe 
Platforma Google Classroom 

Fr S2ns 2 Pieniądz elektroniczny wykł.  dr Gradoń Witold 

Kolokwium pisemne - test jednokrotnego wyboru 
100% 
  Platforma Google Classroom 

Fr S2ns 2 Prawo karne skarbowe wykł.  dr Janik Ewa Google Classroom 

Fr S2ns 2 

Rachunkowość instytucji 
kredytowych i 
ubezpieczeniowych ćw.  dr Wszelaki Aneta 

Bez zmian  
(w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Classroom) 

Fr S2ns 2 

Rachunkowość instytucji 
kredytowych i 
ubezpieczeniowych wykł.  dr Wszelaki Aneta 

Bez zmian  
(w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Classroom) 

Fr S2ns 2 Rachunkowość podatkowa ćw.  dr Kumor Iwona 

Dokumentacja rozwiązań zadań otrzymanych od 
studentów za pomocą platformy Classroom,  
kolokwium zaliczeniowe z wykorzystaniem platformy 
Classroom 

Fr S2ns 2 Rachunkowość podatkowa ćw. 
 prof. UE dr hab. Strojek-
Filus Marzena 

Dokumentacja rozwiązań zadań otrzymanych od 
studentów za pomocą platformy Classroom,  
kolokwium zaliczeniowe z wykorzystaniem platformy 
Classroom 

Fr S2ns 2 Rachunkowość podatkowa ćw. mgr Lisicki Bartłomiej 

Dokumentacja rozwiązań zadań otrzymanych od 
studentów za pomocą platformy Classroom,  
kolokwium zaliczeniowe z wykorzystaniem platformy 
Classroom 
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Fr S2ns 2 Rachunkowość podatkowa wykł. 
 prof. UE dr hab. Strojek-
Filus Marzena Egzamin pisemny  z wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S2ns 2 Upadłość konsumencka wykł.  dr Kuźnik Michał Zaliczenie zdalne na platformie Google Classroom 

Fr S2ns 2 
Zarządzanie wartością 
przedsiębiorstwa wykł. 

 prof. UE dr hab. Pera 
Krystian 

Egzamin pisemny lub ustny 
Google Classroom lub Google Meet wg deklaracji 
studenta 

Fr S2st 1 Alternative Investments wykł.  dr hab. Błach Joanna 

50% projekty zaliczeniowe przesyłane w zadanym 
terminie 
50% egzamin pisemny 
platforma Google Classroom 

Fr S2st 1 Analiza portfela inwestycyjnego ćw. mgr Muszyński Mateusz 
Bez zmian 
Google Classroom 

Fr S2st 1 Analiza portfela inwestycyjnego wykł.  dr Gradoń Witold 
Bez zmian, z wykorzystaniem formy zdalnej Google 
Classroom 

Fr S2st 1 Asset class Credit Products wykł.  dr Zieliński Tomasz 
Projekt - prezentacja 100% 
platforma Google Classroom + Google Meet 

Fr S2st 1 Asset class Equity ćw. mgr Dzicher Mateusz 

Zdalnie poprzez Google Classroom: egzamin pisemny z 
wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i praktyczna 
analiza przypadku i prezentacja wyników. (90%/10%) 

Fr S2st 1 Asset class Foreign Exchange ćw. mgr Dzicher Mateusz 
Zdalnie: egzamin pisemny z wykorzystaniem arkusza 
kalkulacyjnego. Google Classroom 

Fr S2st 1 Asset class IR Products wykł.  prof. UE dr hab. Dziwok Ewa 

Praca pisemna - 70% 
studium przypadku - 30%  
Google Classroom 

Fr S2st 1 Doradztwo podatkowe lab. 
 dr Lubicz-Posochowska 
Aleksandra Google Classroom lub poczta e-mail 

Fr S2st 1 Doradztwo podatkowe lab. mgr Mendala Oliwier Google Classroom lub poczta e-mail 

Fr S2st 1 
Etyka w finansach i 
rachunkowości wykł. 

 prof. UE dr hab. 
Maruszewska Ewa 

Możliwa zmiana na test bez punktów ujemnych ze 
względu na kwestie techniczne przeprowadzania testu 
w Moodle 

Fr S2st 1 
Excel i VBA w analizach i 
modelowaniu finansowym ćw.  dr Kaczmarzyk Jan 

Egzamin i zaliczenie przy stanowisku komputerowym 
w skoroszycie udostępnionym do edycji przez Google 
Classroom lub Microsoft Teams (70%); 
Projekt zespołowy stanowiący analizę ryzyka w 
skoroszycie udostępnionym do edycji przez Google 
Classroom lub Microsoft Teams (30%).  
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Fr S2st 1 
Excel i VBA w analizach i 
modelowaniu finansowym wykł.  dr Kaczmarzyk Jan 

Egzamin i zaliczenie przy stanowisku komputerowym 
w skoroszycie udostępnionym do edycji przez Google 
Classroom lub Microsoft Teams (70%); 
Projekt zespołowy stanowiący analizę ryzyka w 
skoroszycie udostępnionym do edycji przez Google 
Classroom lub Microsoft Teams (30%).  

Fr S2st 1 Filozofia nauki wykł. 
 prof. UE dr hab. Lipski 
Aleksander 

     Esej (na podany wcześniej temat)- studia 
niestacjonarne (Google Classroom) 
 
Test jednokrotnego wyboru (studia stacjonarne) na 
platformie Google Classroom 

Fr S2st 1 Financial Reporting Standards wykł. 
 prof. UE dr hab. 
Maruszewska Ewa 

Prezentacja multimedialna przygotowywana 
indywidualnie - Google Meet 

Fr S2st 1 
Innowacje na rynkach 
finansowych ćw.  dr Cichorska Joanna 

Zasady zaliczenia ustala prowadzący ćwiczenia przy 
wykorzystaniu Google Classroom 

Fr S2st 1 
Innowacje na rynkach 
finansowych ćw.  dr Czech Maria 

Zasady zaliczenia ustala prowadzący ćwiczenia przy 
wykorzystaniu Google Classroom 

Fr S2st 1 
Innowacje na rynkach 
finansowych ćw.  dr Dąbrowski Piotr 

Zasady zaliczenia ustala prowadzący ćwiczenia przy 
wykorzystaniu Google Classroom 

Fr S2st 1 
Innowacje na rynkach 
finansowych ćw. mgr Muszyński Mateusz 

Zasady zaliczenia ustala prowadzący ćwiczenia przy 
wykorzystaniu Google Classroom 

Fr S2st 1 
Innowacje na rynkach 
finansowych wykł.  dr Puszer Blandyna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników (zestaw egzaminacyjny - 10 pytań 
testowych wielokrotnego  wyboru i 10 pytań do 
uzupełnienia) przy wykorzystaniu Google Classroom 

Fr S2st 1 
Innowacje na rynkach 
finansowych (ACCA) ćw.  dr Gradoń Witold 

Bez zmian, z wykorzystaniem formy zdalnej Google 
Classroom 

Fr S2st 1 
Innowacje na rynkach 
finansowych (ACCA) wykł.  dr Gradoń Witold 

Bez zmian, z wykorzystaniem formy zdalnej Google 
Classroom 

Fr S2st 1 
Introduction to Asset 
Management ćw. mgr Dzicher Mateusz 

Zdalnie poprzez Google Classroom: egzamin pisemny z 
wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego i praktyczna 
analiza przypadku i prezentacja wyników. (90%/10%) 

Fr S2st 1 Ład korporacyjny ćw.  dr hab. Błach Joanna 
Bez zmian 
Google Classroom oraz Google Meet 

Fr S2st 1 Ład korporacyjny wykł.  dr hab. Błach Joanna 
Bez zmian 
Google Classroom 



Załącznik Nr 1 
do obwieszczenia Nr 3/2019/2020 

 

str. 51 
 

Fr S2st 1 Measurement of Credit Risk wykł.  dr Zieliński Tomasz 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników - test wielokrotnego wyboru - 50% 
Aktywność na zajęciach (oceny cząstkowe zajęć 
realizowanych regularnie podczas semestru)  - 50% 
platforma Google Classroom 

Fr S2st 1 Measurement of Life Risk wykł.  dr Czernik Tadeusz 
Zadania rachunkowe (test online) 70% 
Projekt 30% 

Fr S2st 1 Measurement of Market Risk wykł.  dr Iskra Daniel 
Bez zmian 
platforma Google Classroom 

Fr S2st 1 Measurement of Market Risk wykł. 
 prof. UE dr hab. Targiel 
Krzysztof 

Bez zmian 
platforma Google Classroom 

Fr S2st 1 Measurement of Non-life Risk wykł.  dr Szkutnik Tomasz 
Bez zmian. 
Forma zdalna z wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S2st 1 Metody ilościowe w controllingu ćw.  dr Jabłoński Bartłomiej 

Prezentacje (40%)- przesłane mailowo, prezentacja- 
Google Meet, esej (60%) 
Google Classroom 

Fr S2st 1 Metody ilościowe w controllingu wykł.  dr Jabłoński Bartłomiej 
Bez zmian 
Google Classroom  

Fr S2st 1 

Modelowanie ryzyka 
walutowego i stopy 
procentowej ćw.  dr Szewczyk Łukasz 

Projekt. Realizacja zadania w zakresie pomiaru danego 
rodzaju ryzyka rynkowego (udział w ocenie z 
przedmiotu- 30% na studiach stacjonarnych i 50%- 
niestacjonarnych)- projekty przesyłane mailem 
Egzamin (studia niestacjonarne)- bez zmian, Google 
Classroom 

Fr S2st 1 

Modelowanie ryzyka 
walutowego i stopy 
procentowej wykł.  dr Szewczyk Łukasz 

Bez zmian 
Google Classroom 

Fr S2st 1 Polityka rachunkowości wykł.  dr Głębocka Magdalena 
Bez zmian, z wykorzystaniem formy zdalnej przy użyciu 
platformy Google Classroom 

Fr S2st 1 
Rachunkowość organizacji non-
profit ćw.  dr Adamek-Hyska Dorota 

Bez zmian  
(w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Classroom) 

Fr S2st 1 
Rachunkowość organizacji non-
profit ćw. mgr Franczak Iwona 

Bez zmian  
(w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Classroom) 
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Fr S2st 1 
Rachunkowość organizacji non-
profit wykł.  dr Wszelaki Aneta 

Bez zmian  
(w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Classroom) 

Fr S2st 1 
Rachunkowość w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem ćw.  dr Ferens Aleksandra 

Bez zmian (w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Meet/Google 
Classroom/Moodle) 

Fr S2st 1 
Rachunkowość w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem ćw.  dr Grabara Dariusz 

Bez zmian (w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Meet/Google 
Classroom/Moodle) 

Fr S2st 1 
Rachunkowość w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem ćw.  dr Karmańska Anna 

Bez zmian (w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Meet/Google 
Classroom/Moodle) 

Fr S2st 1 
Rachunkowość w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem ćw.  dr Sulik-Górecka Aleksandra 

Bez zmian (w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Meet/Google 
Classroom/Moodle) 

Fr S2st 1 
Rachunkowość w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem ćw. mgr Lisicki Bartłomiej 

Bez zmian (w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Meet/Google 
Classroom/Moodle) 

Fr S2st 1 
Rachunkowość w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem ćw. mgr Tuszkiewicz Maciej 

Bez zmian (w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Meet/Google 
Classroom/Moodle) 

Fr S2st 1 
Rachunkowość w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem wykł. 

 prof. UE dr hab. Piosik 
Andrzej 

Bez zmian z możliwością formy zdalnej w przypadku 
sytuacji pandemicznej - z wykorzystaniem platformy 
Google Classroom 

Fr S2st 1 
Rachunkowość w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem (ACCA) ćw.  dr Sulik-Górecka Aleksandra 

Bez zmian (w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Classroom) 

Fr S2st 1 
Rachunkowość w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem (ACCA) wykł.  dr Sulik-Górecka Aleksandra 

Bez zmian (w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Classroom) 
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Fr S2st 1 Research Seminar wykł.  dr Czernik Tadeusz 
Projekt 70% 
prezentacja online 30% 

Fr S2st 1 Rewizja finansowa (ACCA) ćw.  dr Bielecki Łukasz 
Bez zmian. 
Forma zdalna z wykorzystaniem Classroom. 

Fr S2st 1 Rewizja finansowa (ACCA) wykł.  prof. UE dr hab. Pfaff Józef 
Bez zmian. 
Forma zdalna z wykorzystaniem Classroom. 

Fr S2st 1 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu wykł.  dr Doś Anna 

Kolokwium pisemne (obejmujące test wielokrotnego 
wyboru i pytania otwarte) z wykorzystaniem platformy 
Google Classroom 

Fr S2st 1 
Sprawozdawczość 
skonsolidowana (ACCA) ćw. 

 prof. UE dr hab. Strojek-
Filus Marzena Bez zmian, z wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S2st 1 
Sprawozdawczość 
skonsolidowana (ACCA) wykł. 

 prof. UE dr hab. Strojek-
Filus Marzena Bez zmian, z wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S2st 1 
Strategie podatkowe 
przedsiębiorstw ćw.  dr Ciupek Bożena 

Studia stacjonarne: pisemne kolokwium zaliczeniowe 
Platforma Google Classroom, prezentacje przesłane 
przez studentów w trakcie semestru- Platforma 
Google Classroom-  
Studia niestacjonarne: Karty pracy studentów- 
Platforma Google Classroom, aktywność, prezentacje 
przesłane przez studentów w trakcie semestru- 
Platforma Google Classroom 

Fr S2st 1 
Strategie podatkowe 
przedsiębiorstw ćw. mgr Sygut Edyta 

Studia stacjonarne: pisemne kolokwium zaliczeniowe 
Platforma Google Classroom, prezentacje przesłane 
przez studentów w trakcie semestru- Platforma 
Google Classroom-  
Studia niestacjonarne: Karty pracy studentów- 
Platforma Google Classroom, aktywność, prezentacje 
przesłane przez studentów w trakcie semestru- 
Platforma Google Classroom 

Fr S2st 1 
Strategie podatkowe 
przedsiębiorstw ćw. mgr Szymczak Magdalena 

Studia stacjonarne: pisemne kolokwium zaliczeniowe 
Platforma Google Classroom, prezentacje przesłane 
przez studentów w trakcie semestru- Platforma 
Google Classroom-  
Studia niestacjonarne: Karty pracy studentów- 
Platforma Google Classroom, aktywność, prezentacje 
przesłane przez studentów w trakcie semestru- 
Platforma Google Classroom 
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Fr S2st 1 
Strategie podatkowe 
przedsiębiorstw wykł.  dr Ciupek Bożena 

Egzamin pisemny z możliwością korzystania z literatury 
(aktów prawnych). 
Platforma Google Classroom 

Fr S2st 1 
Strategie podatkowe 
przedsiębiorstw (ACCA) ćw.  dr Gałuszka Jolanta 

Pisemne kolokwium zaliczeniowe, prezentacje 
przesłane mailem 

Fr S2st 1 
Strategie podatkowe 
przedsiębiorstw (ACCA) wykł.  dr Ciupek Bożena 

Egzamin pisemny z możliwością korzystania z literatury 
(aktów prawnych). 
Platforma Google Classroom 

Fr S2st 1 Structured Products wykł.  dr hab. Frączek Bożena 
Test pisemny on-line 50% 
prezentacje on-line 50% 

Fr S2st 1 Structured Products wykł. 
 prof. UE dr hab. Wieczorek-
Kosmala Monika 

Test pisemny on-line 50% 
prezentacje on-line 50% 

Fr S2st 1 
Zarządzanie ryzykiem w 
controllingu ćw.  dr Buła Rafał 

Bez zmian (studia stacjonarne) 
Google Classroom 
 
Projekt (studia niestacjonarne) 
Projekty wysłane na email, omówione i ocenione na 
ostatnim spotkaniu ze studentami (Google Meet). 

Fr S2st 1 
Zarządzanie ryzykiem w 
controllingu wykł.  dr Buła Rafał 

Bez zmian 
Google Classroom 

Fr S2st 2 
Advanced Issues in Corporate 
Finance wykł.  dr hab. Błach Joanna 

50% egzamin - pisemny, pytania otwarte i zadania (on-
line) 
50% grupowa i indywidualna praca nad projektami 
(on-line, przesłanie w wymaganym terminie)  
platforma Google Classroom 

Fr S2st 2 
Advanced Issues in Corporate 
Finance wykł. 

 prof. UE dr hab. Wieczorek-
Kosmala Monika 

50% egzamin - pisemny, pytania otwarte i zadania (on-
line) 
50% grupowa i indywidualna praca nad projektami 
(on-line, przesłanie w wymaganym terminie)  
platforma Google Classroom 

Fr S2st 2 Advanced Topics wykł. 
 dr hab. Klimontowicz 
Monika 

Bez zmian  
Skype Meeting,  

Fr S2st 2 Advanced Topics wykł.  prof. UE dr hab. Dziwok Ewa 
Bez zmian  
Skype Meeting,  

Fr S2st 2 
Analiza sytuacji finansowej 
zakładu ubezpieczeń ćw.  dr Sroczyńska-Baron Anna 

Bez zmian - forma zdalna (z wykorzystaniem Google 
Classroom) 
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Fr S2st 2 
Analiza sytuacji finansowej 
zakładu ubezpieczeń wykł. 

 prof. UE dr hab. Wieczorek-
Kosmala Monika 

Test wielokrotnego wyboru on-line 50%  
praca indywidualna nad projektem (w 
GoogleClassroom, przesłanie w wymaganym terminie) 
50% 

Fr S2st 2 Ekonomika Opodatkowania wykł. 
 prof. UE dr hab. Walasik 
Artur 

Test wielokrotnego wyboru bez możliwości 
korzystania z notatek (z wykorzystaniem Google 
Classroom) 

Fr S2st 2 
Matlab w analizach i 
modelowaniu finansowym ćw.  dr Szewczyk Łukasz 

Zaliczenie- test jednokrotnego wyboru, zadania 
rozwiązane w czasie ćwiczeń (udział w ocenie z 
przedmiotu- 50%) 
 
Egzamin- test jednokrotnego wyboru (udział w ocenie 
z przedmiotu- 50%) 
 
Google Classroom 
Brak możliwości zastosowania innej formy weryfikacji 
efektów kształcenia ze względu na brak dostępu do 
oprogramowania Matlab w przypadku zdalnej 
weryfikacji efektów 

Fr S2st 2 
Matlab w analizach i 
modelowaniu finansowym wykł.  dr Szewczyk Łukasz 

Zaliczenie- test jednokrotnego wyboru, zadania 
rozwiązane w czasie ćwiczeń (udział w ocenie z 
przedmiotu- 50%) 
 
Egzamin- test jednokrotnego wyboru (udział w ocenie 
z przedmiotu- 50%) 
 
Google Classroom 
Brak możliwości zastosowania innej formy weryfikacji 
efektów kształcenia ze względu na brak dostępu do 
oprogramowania Matlab w przypadku zdalnej 
weryfikacji efektów 

Fr S2st 2 
Opodatkowanie 
samozatrudnienia wykł.  dr Ciupek Bożena 

Pisemne kolokwium zaliczeniowe 
Platforma Google Classroom 

Fr S2st 2 
Opodatkowanie transakcji rynku 
finansowego wykł. 

prof. dr hab. Famulska 
Teresa 

Bez zmian 
Google Classroom 
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Fr S2st 2 Pieniądz elektroniczny wykł.  dr Zieliński Tomasz 

Kolokwium pisemne - test jednokrotnego wyboru 
100% 
  Platforma Google Classroom 

Fr S2st 2 

Prezentacja informacji 
finansowej z użyciem technik 
informatycznych wykł.  dr Kaczmarzyk Jan 

Projekt zespołowy stanowiący ocenę ryzyka w formie 
prezentacji multimedialnej udostępnionej w Google 
Classroom lub Microsoft Teams (70%); 
Test (Quiz) w Google Classroom lub Microsoft Teams 
(30%). 

Fr S2st 2 

Rachunkowość instytucji 
kredytowych i 
ubezpieczeniowych ćw.  dr Wszelaki Aneta 

Bez zmian  
(w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Classroom) 

Fr S2st 2 

Rachunkowość instytucji 
kredytowych i 
ubezpieczeniowych wykł.  dr Wszelaki Aneta 

Bez zmian  
(w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Classroom) 

Fr S2st 2 

Rachunkowość jednostek 
nieprowadzących działalności 
gospodarczej ćw.  dr Wszelaki Aneta 

Bez zmian  
(w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Classroom) 

Fr S2st 2 

Rachunkowość jednostek 
nieprowadzących działalności 
gospodarczej wykł.  dr Wszelaki Aneta 

Bez zmian  
(w przypadku kontynuacji zagrożenia 
epidemiologicznego z wykorzystaniem formy zdalnej 
przy użyciu platformy Google Classroom) 

Fr S2st 2 Rachunkowość podatkowa ćw.  dr Kumor Iwona 

Dokumentacja rozwiązań zadań otrzymanych od 
studentów za pomocą platformy Classroom,  
kolokwium zaliczeniowe z wykorzystaniem platformy 
Classroom 

Fr S2st 2 Rachunkowość podatkowa ćw.  dr Kuzior Anna 

Dokumentacja rozwiązań zadań otrzymanych od 
studentów za pomocą platformy Classroom,  
kolokwium zaliczeniowe z wykorzystaniem platformy 
Classroom 

Fr S2st 2 Rachunkowość podatkowa ćw.  dr Poniatowska Lucyna 

Dokumentacja rozwiązań zadań otrzymanych od 
studentów za pomocą platformy Classroom,  
kolokwium zaliczeniowe z wykorzystaniem platformy 
Classroom 
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Fr S2st 2 Rachunkowość podatkowa ćw. 
 prof. UE dr hab. Rówińska-
Kral Małgorzata 

Dokumentacja rozwiązań zadań otrzymanych od 
studentów za pomocą platformy Classroom,  
kolokwium zaliczeniowe z wykorzystaniem platformy 
Classroom 

Fr S2st 2 Rachunkowość podatkowa wykł.  dr Kumor Iwona Egzamin pisemny  z wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S2st 2 
Ubezpieczenia w sektorze 
finansów publicznych wykł.  dr Kania Piotr 

Bez zmian - zaliczenie przeprowadzone z 
wykorzystaniem Google Classroom 

Fr S2st 2 Upadłość konsumencka wykł. 
 prof. UE dr hab. Witosz 
Aleksander Zaliczenie zdalne na platformie Google Classroom 

Fr S2st 2 
Zarządzanie wartością 
przedsiębiorstwa ćw.  dr Buła Rafał 

Bez zmian 
Google Classroom 

Fr S2st 2 
Zarządzanie wartością 
przedsiębiorstwa wykł. 

 prof. UE dr hab. Pera 
Krystian 

Egzamin pisemny lub ustny 
Google Classroom lub Google Meet wg deklaracji 
studenta 

Fr(R) S1ns 1 
Ekonomia zrównoważonego 
wzrostu  wykł.  dr Rzeszotarska Grażyna 

Projekt; termin realizacji: druga połowa czerwca 
Platforma: e-mail 

Fr(R) S1ns 1 Finanse ćw.  dr Puszer Blandyna 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 1 Finanse ćw.  dr Zieliński Tomasz 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 1 Finanse wykł.  dr Puszer Blandyna 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 1 Makroekonomia ćw.  dr Rzeszotarska Grażyna 
Projekt; termin realizacji: maj 
Platforma: e-mail 

Fr(R) S1ns 1 Makroekonomia wykł.  dr Rzeszotarska Grażyna 
Projekt;  termin  realizacji: druga połowa czerwca 
Platforma: e-mail 

Fr(R) S1ns 1 Podstawy inwestowania ćw. 
 prof. UE dr hab. Pera 
Krystian 

Kolokwium zaliczeniowe 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 1 Podstawy inwestowania wykł. 
 prof. UE dr hab. Pera 
Krystian 

Test egzaminacyjny  
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 1 Rachunkowość ćw.  dr Olejko Katarzyna 

Zadania problemowe uzupełnione  testem 
obejmującym część teoretyczną. 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 1 Rachunkowość wykł.  dr Olejko Katarzyna 
Zadania sytuacyjne z testem jednokrotnego wyboru. 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 2 Ekonometria ćw.  prof. UE dr hab. Biolik Józef 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 
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Fr(R) S1ns 2 Ekonometria wykł.  prof. UE dr hab. Biolik Józef 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 2 Finanse przedsiębiorstwa ćw.  wakat 1 KZP  
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 2 Finanse przedsiębiorstwa wykł. 
 prof. UE dr hab. Wieczorek-
Kosmala Monika 

Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 2 Giełda i rynki finansowe ćw.  prof. UE dr hab. Král' Miloš 
Kolokwium pisemne 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 2 Giełda i rynki finansowe wykł.  prof. UE dr hab. Král' Miloš 
Egzamin pisemny obejmujący pytania otwarte 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 2 
Opodatkowanie małych i 
średnich przedsiębiorstw ćw.  dr Jarczok-Guzy Magdalena 

Kolokwium pisemne  
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 2 
Opodatkowanie małych i 
średnich przedsiębiorstw wykł.  dr Jarczok-Guzy Magdalena 

Test  
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 2 
Procedury otwarcia ksiąg 
rachunkowych MSP wykł. 

 dr Wartini-Twardowska 
Jolanta 

Praca pisemna (test)  
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 2 Ubezpieczenia ćw.  dr Zachorowski Rafał 

Prezentacja na temat analizy porównawczej 
produktów ubezpieczeniowych 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 2 Ubezpieczenia wykł. 
prof. UE dr hab. Pacud 
Radosław 

Egzamin testowy  
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 3 Behavioural Economics wykł.  dr Wójcik Ewa 

Test 
Pisemne opracowanie zagadnień I 
Pisemne opracowanie zagadnień II 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 3 Finanse międzynarodowe wykł.  dr Puszer Blandyna 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 3 
Kontrola wewnętrzna systemu 
rachunkowości MŚP ćw.  dr Olejko Katarzyna 

Opis wybranych elementów systemu kontroli 
wewnętrznej uzupełniony  testem jednokrotnego 
wyboru (część teoretyczna).  
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 3 
Kontrola wewnętrzna systemu 
rachunkowości MŚP wykł.  dr Olejko Katarzyna 

Zadania problemowe wraz z częścią teoretyczną – test 
jednokrotnego wyboru. 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 3 
Koszty pracy w rachunkowości 
MŚP wykł.  dr Adamek-Hyska Dorota 

Test  
Platforma: Google Classroom 
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Fr(R) S1ns 3 
Modelowanie finansowe z 
arkuszem kalkulacyjnym ćw.  dr Zieliński Tomasz 

Realizacja projektów cząstkowych w trakcie semestru 
50% 
Końcowy projekt zaliczeniowy 50% 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 3 
Narzędzia informatyczne w 
rachunkowości MŚP ćw.  dr Bielecki Łukasz 

Projekt indywidualny – ocena poprawności 
prowadzenia w ramach ćwiczeń ksiąg rachunkowych i 
uzyskanych informacji wynikowych – 100% 
 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 3 
Organizacja systemu 
rachunkowości MŚP wykł. 

 dr Wartini-Twardowska 
Jolanta 

Praca pisemna (test) 
Platforma: Moodle 

Fr(R) S1ns 3 Podatki lokalne wykł.  dr Jarczok-Guzy Magdalena 
Test  
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 3 
Rozliczenia publiczno-prawne w 
rachunkowości MŚP wykł.  dr Olejko Katarzyna 

Test jednokrotnego wyboru – część teoretyczna i 
praktyczna 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 3 
Sprawozdawczość i analiza 
finansowa wykł.  dr Olejko Katarzyna 

Test jednokrotnego wyboru – część teoretyczna i 
praktyczna 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1ns 3 Zamówienia publiczne wykł.  dr Zachorowski Rafał 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 1 
Ekonomia zrównoważonego 
wzrostu  wykł.  dr Rzeszotarska Grażyna 

Projekt; termin realizacji: druga połowa czerwca 
Platforma: e-mail 

Fr(R) S1st 1 Finanse ćw.  dr Puszer Blandyna 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 1 Finanse ćw.  dr Zieliński Tomasz 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 1 Finanse wykł.  dr Puszer Blandyna 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 1 Makroekonomia ćw.  dr Rzeszotarska Grażyna 
Projekt; termin realizacji: maj 
Platforma: e-mail 

Fr(R) S1st 1 Makroekonomia wykł.  dr Rzeszotarska Grażyna 
Projekt;  termin  realizacji: druga połowa czerwca 
Platforma: e-mail 

Fr(R) S1st 1 Podstawy inwestowania ćw. 
 prof. UE dr hab. Pera 
Krystian 

Kolokwium zaliczeniowe 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 1 Podstawy inwestowania wykł. 
 prof. UE dr hab. Pera 
Krystian 

Test egzaminacyjny  
Platforma: Google Classroom 
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Fr(R) S1st 1 Rachunkowość ćw.  dr Olejko Katarzyna 

Zadania problemowe uzupełnione  testem 
obejmującym część teoretyczną. 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 1 Rachunkowość wykł.  dr Olejko Katarzyna 
Zadania sytuacyjne z testem jednokrotnego wyboru. 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 2 Ekonometria ćw.  prof. UE dr hab. Biolik Józef 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 2 Ekonometria wykł.  prof. UE dr hab. Biolik Józef 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 2 Finanse przedsiębiorstwa ćw.  dr Gorczyńska Maria 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 2 Finanse przedsiębiorstwa wykł.  dr Gorczyńska Maria 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 2 Giełda i rynki finansowe ćw.  dr Puszer Blandyna 
Kolokwium pisemne 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 2 Giełda i rynki finansowe wykł.  prof. UE dr hab. Král' Miloš 
Egzamin pisemny obejmujący pytania otwarte 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 2 
Opodatkowanie małych i 
średnich przedsiębiorstw ćw.  dr Jarczok-Guzy Magdalena 

Kolokwium pisemne  
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 2 
Opodatkowanie małych i 
średnich przedsiębiorstw wykł.  dr Jarczok-Guzy Magdalena 

Test  
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 2 
Procedury otwarcia ksiąg 
rachunkowych MSP wykł. 

 dr Wartini-Twardowska 
Jolanta 

Praca pisemna (test)  
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 2 Prognozowanie finansowe ćw.  prof. UE dr hab. Biolik Józef 

Projekt wykonany w domu. Atlas prognoz wybranego 
zjawiska z wykorzystaniem poznanych metod 
prognozowania. 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 2 Prognozowanie finansowe wykł.  prof. UE dr hab. Biolik Józef 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 2 Ubezpieczenia ćw. dr Zachorowski Rafał 

Prezentacja na temat analizy porównawczej 
produktów ubezpieczeniowych 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 2 Ubezpieczenia wykł. 
prof. UE dr hab. Pacud 
Radosław 

Egzamin testowy  
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 3 
Bazy danych w zastosowaniach 
finansowych ćw.  dr Grabara Dariusz 

Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 
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Fr(R) S1st 3 
Bazy danych w zastosowaniach 
finansowych wykł.  dr Grabara Dariusz 

Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 3 Finanse międzynarodowe wykł.  dr Puszer Blandyna 
Bez zmian 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 3 Firma w Internecie wykł.  dr Eisenbardt Monika 
Praca grupowa nad studium przypadku  
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 3 Human Resources  Management wykł.  dr Wójcik Ewa 

Test 
Pisemne opracowanie zagadnień I 
Pisemne opracowanie zagadnień II 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 3 
Kontrola wewnętrzna systemu 
rachunkowości MŚP ćw.  dr Olejko Katarzyna 

Opis wybranych elementów systemu kontroli 
wewnętrznej uzupełniony  testem jednokrotnego 
wyboru (część teoretyczna).  
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 3 
Kontrola wewnętrzna systemu 
rachunkowości MŚP wykł.  dr Olejko Katarzyna 

Zadania problemowe wraz z częścią teoretyczną – test 
jednokrotnego wyboru. 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 3 
Koszty pracy w rachunkowości 
MŚP wykł.  dr Adamek-Hyska Dorota 

Test  
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 3 
Modelowanie finansowe z 
arkuszem kalkulacyjnym ćw.  dr Zieliński Tomasz 

Realizacja projektów cząstkowych w trakcie semestru 
50% 
Końcowy projekt zaliczeniowy 50% 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 3 
Narzędzia informatyczne w 
rachunkowości MŚP ćw.  dr Tkocz-Wolny Katarzyna 

Projekt indywidualny – ocena poprawności 
prowadzenia w ramach ćwiczeń ksiąg rachunkowych i 
uzyskanych informacji wynikowych – 100% 
 
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 3 
Organizacja systemu 
rachunkowości MŚP wykł. 

 dr Wartini-Twardowska 
Jolanta 

Praca pisemna (test) 
Platforma: Moodle 

Fr(R) S1st 3 Podatki lokalne wykł.  dr Jarczok-Guzy Magdalena 
Test  
Platforma: Google Classroom 

Fr(R) S1st 3 
Zaawansowane wykorzystanie 
Excela - programowanie w VBA ćw.  dr Zieliński Tomasz 

Realizacja projektów cząstkowych w trakcie semestru 
100% 
Platforma: Google Classroom 
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Fzoz S1st 1 Arkusz kalkulacyjny ćw.  dr Grabara Dariusz 

Kolokwium pisemne, Praca grupowa nad studium 
przypadku, Aktywność na zajęciach  
platforma Moodle, Google Meet 

Fzoz S1st 1 Ekonomika ochrony zdrowia ćw. mgr Raczyńska Ewa 

aktywność na zajęciach (10%); projekty indywidualne 
(25%); projekty grupowe (25%). Przy wykorzystaniu 
narzędzi Google Classroom oraz Google Meet 

Fzoz S1st 1 Ekonomika ochrony zdrowia wykł. 
 prof. UE dr hab. Głód 
Grzegorz 

egzamin ustny (40%) 
Przy wykorzystaniu narzędzi Google Classroom oraz 
Google Meet 

Fzoz S1st 1 Filozofia wykł. 
 dr Adamus-Matuszyńska 
Anna 

Test jednokrotnego wyboru przy wykorzystaniu 
narzędzia Google Classroom. 

Fzoz S1st 1 Marketing wykł.  dr Malinowska Mirosława 

Prace grupowe na zajęciach (50%) 
Pisemne opracowanie założeń do planu działań 
marketingowych placówki ochrony zdrowia (50%) 
Google Classroom, Google Meet 

Fzoz S1st 1 Matematyka finansowa ćw. mgr Kaczmarczyk Wojciech 
Kolokwium pisemne. W formie zdalnej na platformie 
Google Classroom 

Fzoz S1st 1 Matematyka finansowa wykł.  dr Iskra Daniel 

Test jednokrotnego wyboru bez możliwości 
korzystania z podręczników, platforma Google 
Classroom 

Fzoz S1st 1 Polityka ochrony zdrowia ćw. 
 prof. UE dr hab. Kantyka 
Sławomir 

Zadania zamieszczone na platformie Goole Classroom,  
Aktywny udział w ćwiczeniach prowadzonych na 
platformie gogle meet 

Fzoz S1st 1 Polityka ochrony zdrowia wykł. 
 prof. UE dr hab. Kantyka 
Sławomir 

Egzamin pisemny z możliwością korzystania z notatek 
realizowany przy pomocy Google Meet i Google 
Classroom 

Fzoz S1st 1 Rachunkowość finansowa ćw. mgr Grzybek Olga 
Kolokwium on-line na platformie Moodle bez 
możliwości korzystania z podręczników 

Fzoz S1st 1 Rachunkowość finansowa wykł. 
 dr Wartini-Twardowska 
Jolanta Egzamin w formie zdalnej – platforma e-Moodle 

Fzoz S1st 1 Socjologia wykł. 
 prof. UE dr hab. Lipski 
Aleksander 

Kolokwium pisemne  
Google Classroom 

Fzoz S1st 1 
Wprowadzenie do finansów 
publicznych ćw. mgr Sygut Edyta 

zaliczenie prezentacji, opracowanie prezentacji 
Google Classroom 

Fzoz S1st 1 
Wprowadzenie do finansów 
publicznych wykł. 

prof. dr hab. Famulska 
Teresa 

Egzamin pisemny    
Google Classroom 
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Fzoz S1st 2 Gospodarowanie kadrami ćw. 
 dr hab. Winnicka-Wejs 
Alicja 

Rozwiązania zadań/studiów przypadków (Platforma 
Moodle)  
– 50% 

Fzoz S1st 2 Gospodarowanie kadrami wykł. prof. dr hab. Lipka Anna 
Egzamin pisemny z dostępem do źródeł (Platforma 
Moodle)- 50% 

Fzoz S1st 2 
Instytucje ubezpieczeń 
zdrowotnych wykł. 

 prof. UE dr hab. Koczur 
Wiesław 

 Egzamin w formie testu  wielokrotnego wyboru bez 
możliwości korzystania  z notatek, G Suite 

Fzoz S1st 2 
Organizacja jednostek ochrony 
zdrowia wykł. 

 prof. UE dr hab. Kantyka 
Sławomir 

Praca pisemna, indywidualna na temat wybrany z 
wcześniej podanej listy i przesłana na platformę 
Google Classroom 

Fzoz S1st 2 
Rachunek kosztów w ochronie 
zdrowia ćw.  dr Szewieczek Aleksandra 

Kolokwium pisemne – zadania do samodzielnego 
rozwiązania przez studentów w wyznaczonym czasie 
trwania zajęć – przeprowadzone przy wykorzystaniu 
narzędzi Google 

Fzoz S1st 2 
Rachunek kosztów w ochronie 
zdrowia wykł.  dr Szewieczek Aleksandra 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników – test wyboru przeprowadzony przy 
wykorzystaniu narzędzi Google 

Fzoz S1st 2 Zabezpieczenie społeczne ćw. 
 prof. UE dr hab. Kantyka 
Sławomir 

Prezentacja (praca zbiorowa) zamieszczona na 
platformie Goole Classroom i zaprezentowana na 
zajęciach na platformie Goole Meet 

Fzoz S1st 2 Zabezpieczenie społeczne wykł. 
 prof. UE dr hab. Kantyka 
Sławomir 

Egzamin pisemny z możliwością korzystania z notatek 
realizowany przy pomocy Google Meet i Google 
Classroom 

Fzoz S1st 3 
Analiza finansowa jednostek 
ochrony zdrowia ćw.  dr Poniatowska Lucyna 

Wykonane przez studentów zadania (studium 
przypadków)  dotyczące  analizy sprawozdania 
finansowego (wstępnej i wskaźnikowej) wybranych 
jednostek ochrony zdrowia  w aplikacji  Google 
Classroom oraz zaprezentowane  (Google Meet) 

Fzoz S1st 3 
Analiza finansowa jednostek 
ochrony zdrowia wykł.  dr Poniatowska Lucyna 

Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru ) – w 
aplikacji Google Classroom 

Fzoz S1st 3 
Gospodarka finansowa 
jednostek ochrony zdrowia (II) ćw.  dr Doś Anna 

Studium przypadku zamieszczone na Google 
Classroom 

Fzoz S1st 3 
Gospodarka finansowa 
jednostek ochrony zdrowia (II) wykł. 

 prof. UE dr hab. Walasik 
Artur 

Test przeprowadzony przy wykorzystaniu narzędzi 
Google Classroom 

Fzoz S1st 3 
Sprawozdawczość budżetowa 
jednostek ochrony zdrowia ćw.  dr Adamek-Hyska Dorota Projekt – praca zaliczeniowa w środowisku Classroom 
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Fzoz S1st 3 
Sprawozdawczość budżetowa 
jednostek ochrony zdrowia wykł.  dr Adamek-Hyska Dorota Projekt – test online w środowisku Classroom 

Fzoz S1st 3 Zarządzanie innowacjami wykł. 
 prof. UE dr hab. Kraśnicka 
Teresa 

Egzamin ustny – w Google Meet (ocena końcowa 
uwzględnia punkty za wykonane zadania) 

Fzoz S2st 1 

Finansowanie podmiotów 
leczniczych w formie spółek 
kapitałowych wykł.  dr Baranowski Maciej 

(1) Egzamin w formie pisemnej,  
(2) Pytania problemowe otwarte oraz Rozpoczęcie 
egzaminu: o określonej godzinie. 
Czas trwania egzaminu: 2h dydaktyczne 
Zakończenie egzaminu: o określonej godzinie. 
Prace pisemne pisane ręcznie. 
Dostarczenie skanu lub fotokopii pracy egzaminacyjnej 
emailem z adresu studenta w domenie edu.uekat.pl .  
problemy do rozwiązania Google Classroom: 
udostępnienie pytań. 

Fzoz S2st 1 Prawo ochrony zdrowia (II) ćw. mgr Szczęsny Małgorzata 

Kolokwium ustne - Google Meet, Praca grupowa nad 
studium przypadku (przesłanie pracy) - Google 
Classroom, Aktywność na zajęciach - Google Meet, 
Obecność na zajęciach - Google Meet 

Fzoz S2st 1 Proces obsługi klienta wykł. 
 prof. UE dr hab. Kucharska 
Barbara 

Kolokwium pisemne (test uzupełnienia zdań lub test 
wyboru) – 50 % 
Studia przypadków (praca grupowa) – 50% 
W ramach Google Classroom 

Fzoz S2st 1 
Rachunkowość w zarządzaniu 
jednostkami ochrony zdrowia (I) ćw.  dr Szewieczek Aleksandra 

Kolokwium pisemne – zadania do samodzielnego 
rozwiązania przez studentów w wyznaczonym czasie 
trwania zajęć – przeprowadzone przy wykorzystaniu 
narzędzi Google 
Praca indywidualna w trakcie zajęć nad studium 
przypadku 
Projekt w grupach – opracowanie polityki 
rachunkowości i jej prezentacja w trakcie zajęć online 

Fzoz S2st 1 
Rachunkowość w zarządzaniu 
jednostkami ochrony zdrowia (I) wykł.  dr Szewieczek Aleksandra 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników – test wyboru przeprowadzony przy 
wykorzystaniu narzędzi Google 

Fzoz S2st 1 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu wykł.  dr Doś Anna 

Czas trwania egzaminu: 2h dydaktyczne 
Google Classroom 

Fzoz S2st 1 
Współczesne systemy 
zabezpieczenia społecznego (II) wykł. 

 prof. UE dr hab. Koczur 
Wiesław 

Egzamin ustny 
Google Classroom 



Załącznik Nr 1 
do obwieszczenia Nr 3/2019/2020 

 

str. 65 
 

Fzoz S2st 1 
Zarządzanie zmianą w 
jednostkach ochrony zdrowia ćw. mgr Raczyńska Ewa 

Analiza studiów przypadków 
Przy wykorzystaniu narzędzi Google Classroom oraz 
Google Meet 

Fzoz S2st 1 
Zarządzanie zmianą w 
jednostkach ochrony zdrowia wykł. 

 prof. UE dr hab. Głód 
Grzegorz 

Egzamin ustny (40%); aktywność na zajęciach (20%); 
analiza studiów przypadków (40%) 
Przy wykorzystaniu narzędzi Google Classroom oraz 
Google Meet 

Gp S1st 1 Etyka gospodarcza wykł. 
 prof. UE dr hab. Polok 
Grzegorz 

Projekt  związany z etyką gospodarczą w grupach 10 
osobowych . 
 Odpowiedzialny za grupę będzie lider.   Do łączenia 
się w grupy projektowe będzie wykorzystana 
platforma : https://eu.jotform.com/myforms/ 
Sam projekt przesłany będzie poprzez 
https://classroom.google.com/u/1/h  i przez lidera 
grupy na pocztę e-mail prowadzącego  wykłady  

Gp S1st 1 Gospodarka regionalna ćw. mgr Szymańska Justyna bez zmian 

Gp S1st 1 Gospodarka regionalna wykł. prof. dr hab. Kuźnik Florian Bez zmian – test online  

Gp S1st 1 Makroekonomia ćw.  dr Zembura Wojciech 

Kolokwium pisemne online (możliwość korzystania z 
materiałów dydaktycznych) + Referat (prezentacja w 
PowerPoint)  

Gp S1st 1 Makroekonomia ćw. 
prof. dr hab. Swadźba 
Stanisław 

Kolokwium pisemne online (możliwość korzystania z 
materiałów dydaktycznych) + Referat (prezentacja w 
PowerPoint)  

Gp S1st 1 Makroekonomia wykł. 
prof. dr hab. Swadźba 
Stanisław Egzamin ustny on line 

Gp S1st 1 
Podstawy gospodarki 
przestrzennej ćw. 

 dr hab. Twardzik 
Małgorzata 

Przygotowanie projektu i przesłanie prezentacji w 
wersji elektronicznej 

Gp S1st 1 
Podstawy gospodarki 
przestrzennej wykł. 

 dr hab. Twardzik 
Małgorzata Egzamin pisemny, opisowy – online  

Gp S1st 1 
Podstawy kompozycji 
urbanistycznej ćw. 

 dr inż. Mazur-Belzyt 
Katarzyna Bez zmian – platforma online 

Gp S1st 1 
Podstawy kompozycji 
urbanistycznej wykł. 

 dr inż. Mazur-Belzyt 
Katarzyna Esej – praca na zadany temat 

Gp S1st 1 
Prawne podstawy samorządu 
terytorialnego wykł.  dr Dubiel Beata projekt  

Gp S1st 1 Statystyka ćw.  dr hab. Acedański Jan 
kolokwium online, zadania domowe do samodzielnego 
rozwiązania, obecność na zajęciach online 
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(sprawdzana podczas spotkań z wykorzystaniem 
Google Meet) - udział w ocenie przedmiotu 30% 

Gp S1st 1 Statystyka ćw. 
 prof. UE dr hab. Sojka 
Elżbieta 

kolokwium online, zadania domowe do samodzielnego 
rozwiązania, obecność na zajęciach online 
(sprawdzana podczas spotkań z wykorzystaniem 
Google Meet) - udział w ocenie przedmiotu 30% 

Gp S1st 1 Statystyka wykł. 
 prof. UE dr hab. Sojka 
Elżbieta 

egzamin pisemny online w formie testu prawda-fałsz 
(udział w ocenie 70%) 

Gp S1st 2 Analiza rynków nieruchomości ćw.  dr Cyran Radosław bez zmian – online  

Gp S1st 2 Analiza rynków nieruchomości wykł.  dr Cyran Radosław 

Egzamin pisemny online 6 pytań opisowych, z czego 3 
pytania z teorii przedmiotu a 3 pytania dotyczące 
metodyki przeliczeniowej  

Gp S1st 2 Gospodarka nieruchomościami ćw.  dr Halama Arkadiusz BEZ ZMIAN – przesłany mailowo 

Gp S1st 2 Gospodarka nieruchomościami wykł.  dr Halama Arkadiusz Egzamin test online  

Gp S1st 2 Planowanie przestrzenne ćw. mgr Plac Klaudia 
Bez zmian  (zmieniono jedynie charakter opracowania 
- dostosowano do pracy online). 

Gp S1st 2 Planowanie przestrzenne wykł. prof. dr hab. Kuźnik Florian Bez zmian – test online  

Gp S1st 2 

Społeczno-kulturowe 
uwarunkowania gospodarki 
przestrzennej ćw.  dr Gibas Piotr bez zmian – online  

Gp S1st 2 

Społeczno-kulturowe 
uwarunkowania gospodarki 
przestrzennej ćw. 

prof. dr hab. Heffner 
Krystian bez zmian – online  

Gp S1st 2 

Społeczno-kulturowe 
uwarunkowania gospodarki 
przestrzennej wykł. 

 prof. UE dr hab. Czornik 
Małgorzata bez zmian, egzamin pisemny online  

Gp S1st 3 
Infrastruktura techniczna w 
gospodarce przestrzennej ćw. mgr Rykała Piotr BEZ ZMIAN – przesłany mailowo 

Gp S1st 3 
Infrastruktura techniczna w 
gospodarce przestrzennej wykł. 

 prof. UE dr hab. Drobniak 
Adam Egzamin online na podstawie raportu zaliczeniowego 

Gp S1st 3 Metody wyceny nieruchomości ćw.  dr Polko Adam 
Bez zmian – w ramach kursu na platformie 
google.classroom  

Gp S1st 3 Metody wyceny nieruchomości wykł.  dr Polko Adam 
Kolokwium pisemne z w ramach kursu na platformie 
google.classroom  

Gp S1st 3 
Projekty rozwoju lokalnego i 
regionalnego ćw. mgr Rykała Piotr BEZ ZMIAN – przesłany mailowo 
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Gp S1st 3 
Projekty rozwoju lokalnego i 
regionalnego wykł. 

 prof. UE dr hab. Drobniak 
Adam Egzamin online na podstawie raportu zaliczeniowego 

Gp S1st 3 Symulacje przestrzenne ćw.  dr Gibas Piotr 

Projekt. Praca zaliczeniowa realizowana samodzielnie 
(składające się głównie z części praktycznej) w 
środowisku GIS 

Gp S1st 3 Symulacje przestrzenne ćw. mgr Majorek Agnieszka 

Projekt. Praca zaliczeniowa realizowana samodzielnie 
(składające się głównie z części praktycznej) w 
środowisku GIS 

Gp S1st 3 Symulacje przestrzenne wykł.  dr Gibas Piotr 

Projekt. Praca zaliczeniowa realizowana samodzielnie 
(składające się z części praktycznej opracowanej na 
podbudowie teoretycznej) w środowisku GIS 

Gp S2st 1 Europejska polityka spójności ćw.  dr Baron Marcin 
BEZ ZMIAN – bez zmian przy wykorzystaniu platformy 
google classroom 

Gp S2st 1 Europejska polityka spójności wykł.  dr Baron Marcin 
BEZ ZMIAN -  online przy wykorzystaniu platformy 
google classroom 

Gp S2st 1 Filozofia nauki wykł. 
 prof. UE dr hab. Marzec 
Izabela Esej (na podany temat)  

Gp S2st 1 
Gospodarka przestrzenna w Unii 
Europejskiej ćw. 

 prof. UE dr hab. Czornik 
Małgorzata bez zmian, test pisemny online  

Gp S2st 1 
Gospodarka przestrzenna w Unii 
Europejskiej wykł. 

prof. dr hab. Heffner 
Krystian Bez zmian – test online  

Gp S2st 1 Planowanie miejscowe ćw. mgr Lorbiecki Michał Bez zmian – online (google classroom i mailowo) 

Gp S2st 1 Planowanie miejscowe wykł. prof. dr hab. Kuźnik Florian Bez zmian – test online  

Gp S2st 1 Polityka regionalna ćw.  dr Polko Adam 

Raport przygotowywany w ramach kursu na 
platformie google.classroom (50% oceny końcowej) – 
konieczność wzięcia udziału w debacie na ostatnich 
zajęciach ćwiczeniowych (google meet) 

Gp S2st 1 Polityka regionalna wykł.  dr Polko Adam 
Bez zmian – kolokwium pisemne w ramach kursu na 
platformie google.classroom (50% oceny końcowej) 

Gp S2st 1 Projektowanie urbanistyczne ćw. mgr Majorek Agnieszka BEZ ZMIAN – przesłany mailowo 

Gp S2st 1 Projektowanie urbanistyczne wykł.  dr Gibas Piotr Test (udział w ocenie końcowej 25%) online  

Gp S2st 1 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu wykł. 

 prof. UE dr hab. Skórska 
Anna 

Prezentacja, zadania cząstkowe (indywidualne i 
grupowe) przesyłane przy wykorzystaniu Google 
Clasroom 

Gp S2st 1 
Studia foresightowe w rozwoju 
regionalnym i ćw.  dr Ochojski Artur 

BEZ ZMIAN – online przy wykorzystaniu platformy 
google meet 
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zagospodarowaniu 
przestrzennym 

Gp S2st 1 

Studia foresightowe w rozwoju 
regionalnym i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym wykł.  dr Ochojski Artur 

BEZ ZMIAN – online przy wykorzystaniu platformy 
google meet 

Gp S2st 2 Miejska przestrzeń publiczna ćw. mgr Lorbiecki Michał BEZ ZMIAN projekt w ramach kursu google classroom 

Gp S2st 2 Miejska przestrzeń publiczna ćw. mgr Majorek Agnieszka BEZ ZMIAN projekt w ramach kursu google classroom 

Gp S2st 2 Miejska przestrzeń publiczna wykł.  dr Polko Adam 
Bez zmian – kolokwium pisemne w ramach kursu na 
platformie google.classroom 

Gp S2st 2 
Modele w gospodarce 
przestrzennej ćw.  dr Gibas Piotr 

Projekt. Realizowane samodzielnie zadania o 
charakterze praktycznymi prowadzone w środowisku 
GIS Wykazanie rozwiązań wszystkich zadań w 
platformie ClassRoom. 

Gp S2st 2 
Modele w gospodarce 
przestrzennej ćw. mgr Majorek Agnieszka 

Projekt. Realizowane samodzielnie zadania o 
charakterze praktycznymi prowadzone w środowisku 
GIS Wykazanie rozwiązań wszystkich zadań w 
platformie ClassRoom. 

Gp S2st 2 
Modele w gospodarce 
przestrzennej wykł.  dr Gibas Piotr 

Projekt. Realizowane samodzielnie zadanie łączące 
elementy teoretyczne z praktycznymi prowadzone w 
środowisku GIS 

Gp S2st 2 
Strategie gospodarowania 
nieruchomościami ćw.  dr Halama Arkadiusz BEZ ZMIAN – przesłany mailowo 

Gp S2st 2 
Strategie gospodarowania 
nieruchomościami wykł.  dr Halama Arkadiusz bez zmian – online  

Gt S1st 1 Ekonomika turystyki ćw. mgr Juszczyk Patrycja 

Test (pytania wielokrotnego wyboru, pytania typu: 
prawda/fałsz, lista rozwijana oraz odpowiedź otwarta 
tekstowa krótka) przy wykorzystaniu Google 
Classroom/ Google Forms 

Gt S1st 1 Ekonomika turystyki wykł. 
 dr hab. Czernek-Marszałek 
Katarzyna 

Test wyboru, ewentualnie w połączeniu z pytaniami 
otwartymi (zdalnie, Google form) 

Gt S1st 1 Filozofia wykł. 
 dr Adamus-Matuszyńska 
Anna 

Esej na zadany temat  
Temat i kryteria oceny eseju zostaną zamieszczone na 
platformie Google Classroom. Każdy student otrzyma 
ocenę i informację zwrotną przy wykorzystaniu tej 
platformy.  
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Gt S1st 1 Geografia turystyczna ćw.  dr Piotrowski Paweł 

Prezentacje odbędą się z wykorzystaniem platformy 
Google Meet. Ich udział w ocenie końcowej pozostanie 
bez zmian.  
Zamiast aktywności na zajęciach, studenci mają za 
zadanie rozwiązać testy dotyczące Geografii 
turystycznej Polski. Średnia ocena z trzech testów 
będzie stanowić ocenę cząstkową, stanowiącą 10% 
oceny ogólnej z przedmiotu.  

Gt S1st 1 Geografia turystyczna wykł. 
 prof. UE dr hab. Pabian 
Barbara 

Prezentacja na temat czynników determinujących 
geograficzny rozwój turystyki oraz identyfikacji 
regionów turystycznych świata, dostarczona 
wykładowcy drogą mailową na adres:  
barbara.pabian@ue.katowice.pl lub 
barbara.pabian@uekat.pl. 
Ocena będzie widoczna w Wirtualnym Dziekanacie. 
Kontakt z wykładowcą elektroniczny, tj. połączenie za 
pośrednictwem Google Meet oraz mailowo: 
barbara.pabian@ue.katowice.pl lub 
barbara.pabian@uekat.pl 

Gt S1st 1 Podstawy rachunkowości ćw. 
mgr Konsek-Ciechońska 
Justyna Test + oddane zadania na Google Classroom 

Gt S1st 1 Podstawy rachunkowości wykł. 
 prof. UE dr hab. Strojek-
Filus Marzena Bez zmian, z wykorzystaniem Google Classroom 

Gt S1st 1 Psychologia wykł.  dr Waszczak Stanisław 
Sprawdzian wiadomości (pytania otwarte z 
możliwością korzystania ze źródeł) 

Gt S1st 1 Statystyka opisowa ćw.  dr Fornal Lesław 

Zajęcia prowadzone na platformie Moodle, i drogą e-
mail z wykorzystaniem materiałów na stronie 
www.stat.ue.katowice.pl. 
Podstawa zaliczenia: ocena rozwiązanych zadań i test 
elektroniczny z teorii. 

Gt S1st 1 Statystyka opisowa wykł. 
prof. dr hab. Kończak 
Grzegorz Egzamin on-line (Classroom) 

Gt S1st 2 
Marketing terytorialny w 
turystyce ćw. mgr Juszczyk Patrycja 

Prace oddawane będą poprzez Google Classroom, tam 
też studenci dostają informacje dot. punktacji i 
popełnionych błędów. Ponadto, studenci zadają 
pytania na bieżąco poprzez komentarze i wiadomości 
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prywatne (Classroom, e-mail) oraz w trakcie zajęć 
online (Google Meet) 

Gt S1st 2 
Marketing terytorialny w 
turystyce wykł. 

 dr hab. Czernek-Marszałek 
Katarzyna 

Test wyboru, ewentualnie w połączeniu z pytaniami 
otwartymi (zdalnie, Google form) 

Gt S1st 2 
Systemy informacji i promocji 
turystycznej wykł.  dr Wiechoczek Joanna 

Możliwa rezygnacja z prezentacji  na forum grupy, 
gdyż aktualnie większość studentów twierdzi, że nie 
ma  kamery, a część nawet nie ma lub nie korzysta z 
mikrofonu, by aktywnie uczestniczyć w zdalnych 
zajęciach. 

Gt S1st 2 
Turystyka na obszarach 
poprzemysłowych ćw.  dr Piotrowski Paweł 

Aktywność w organizowanych na potrzeby zajęć 
webinarach z praktykami reprezentującymi wybrane 
obiekty turystyczne związane z dziedzictwem 
przemysłowym. 
Studia przypadku bez zmian.  

Gt S1st 2 
Turystyka na obszarach 
poprzemysłowych wykł. 

 prof. UE dr hab. Pabian 
Barbara 

Projekt krajowej lub zagranicznej imprezy turystycznej 
z wykorzystaniem potencjału industrialnego, szlakiem 
wybranych zabytków techniki i przemysłu, dostarczony 
wykładowcy drogą mailową na adres:  
barbara.pabian@ue.katowice.pl lub 
barbara.pabian@uekat.pl. 
Ocena będzie widoczna w Wirtualnym Dziekanacie. 
Kontakt z wykładowcą elektroniczny,  
tj. połączenie za pośrednictwem  
Google Meet oraz mailowo:  
barbara.pabian@ue.katowice.pl lub 
barbara.pabian@uekat.pl 

Gt S1st 2 
Zarządzanie finansami 
przedsiębiorstw turystycznych ćw. mgr Wójcik Dagmara 

Kolokwium zaliczeniowe, tj. zadania rachunkowe i/lub 
pytania otwarte i zamknięte, dostosowane do 
możliwości przeprowadzenia 
zdalnie przy wykorzystaniu Google Forms, 
udostępniając kolokwium przez Google Classroom. 

Gt S1st 2 
Zarządzanie finansami 
przedsiębiorstw turystycznych wykł. 

 prof. UE dr hab. Rudny 
Włodzimierz 

Samodzielne opracowanie eseju za pomocą aplikacji  
Google Classroom – 100% 

Gt S1st 2 
Zarządzanie personelem w 
turystyce ćw. mgr Gajda Daniel 

Rozwiązywanie studiów przypadku za pośrednictwem 
platformy Google Classroom 
Sprawdzian za pośrednictwem platformy Google 
Classroom 
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Gt S1st 2 
Zarządzanie personelem w 
turystyce wykł. 

 dr hab. Czernek-Marszałek 
Katarzyna 

Praca grupowa (rozwiązanie studium przypadku) – 
studenci dostarczają projekty mailowo lub poprzez 
platformę Google.classroom. Przedmiotem oceny jest 
wartość merytoryczna projektu, w tym sposób 
przedstawienia przypadku oraz jego rozwiązania i 
przyjętego uzasadnienia, a także wykorzystana 
literatura. Projekty realizowane są w zespołach 2-3 os. 

Gt S1st 3 
Ergonomia i bezpieczeństwo w 
turystyce wykł.  dr Boryczka Maria 

Ergonomiczna lista kontrolna oceny warunków pracy z 
odpowiedziami studentów na platformie Classroom   
Praca indywidualna 

Gt S1st 3 Internet w turystyce ćw.  dr Piotrowski Paweł 

Praca przy komputerze bez zmian.  
Aktywność na zajęciach weryfikowana na podstawie 
zadań udostępnianych na platformie Google 
Classroom, wraz z instrukcją rozwiązania w formie 
filmu.  

Gt S1st 3 Internet w turystyce wykł. 
 dr hab. Czernek-Marszałek 
Katarzyna 

Praca grupowa (projekt) – studenci dostarczają 
projekty mailowo lub poprzez platformę 
Google.classroom. Przedmiotem oceny jest wartość 
merytoryczna projektu, w tym sposób przedstawienia 
zagadnienia, bogactwo materiału i wykorzystana 
literatura. Projekty realizowane są w zespołach 2-3 os. 

Gt S2st 2 E-commerce w turystyce ćw.  dr Smolarek Maria 
Projekt wykorzystania technologii e-commerce w 
wybranej organizacji przesłany on-line 

Gt S2st 2 E-commerce w turystyce wykł.  dr Smolarek Maria Egzamin on-line (Google Meet) 

Gt S2st 2 Ochrona interesów konsumenta wykł.  dr Sowa Izabela 

Testy pisane przez platformę Moodle po każdych 
zajęciach. Test jest „aktywny” jedynie bezpośrednio po 
zajęciach.  

Gzp S1st 1 Etyka gospodarcza wykł. 
 prof. UE dr hab. Polok 
Grzegorz 

Projekt  związany z etyką gospodarczą w grupach 10 
osobowych . 
 Odpowiedzialny za grupę będzie lider.   Do łączenia 
się w grupy projektowe będzie wykorzystana 
platforma : https://eu.jotform.com/myforms/ 
Sam projekt przesłany będzie poprzez 
https://classroom.google.com/u/1/h  i przez lidera 
grupy na pocztę e-mail prowadzącego  wykłady  

Gzp S1st 1 
Komunikacja i negocjacje w 
organizacjach publicznych ćw.  dr Tworek Piotr Przygotowanie prezentacji 
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Gzp S1st 1 
Komunikacja i negocjacje w 
organizacjach publicznych wykł.  dr Tworek Piotr 

Egzamin ustny za pomocą użycia funkcji Google 
Hangouts Meet 

Gzp S1st 1 Makroekonomia ćw. 
prof. dr hab. Swadźba 
Stanisław 

Kolokwium pisemne (możliwość korzystania z 
materiałów dydaktycznych) + Referat (prezentacja w 
PowerPoint)  

Gzp S1st 1 Makroekonomia wykł. 
prof. dr hab. Swadźba 
Stanisław Egzamin ustny on line (Meet) 

Gzp S1st 1 Polityka gospodarcza wykł.  dr hab. Lorek Agnieszka 
Referat- 50% 
Praca grupowa nad studium przypadku- 50% 

Gzp S1st 1 Prawo wykł.  dr Benduch Dorota 

Test jednokrotnego wyboru z wykorzystaniem 
Platformy Google Classroom – 50% 
Praca nad studium przypadku – 50% 

Gzp S1st 1 Psychologia wykł.  dr Waszczak Stanisław Google Classroom – 100% 

Gzp S1st 1 Statystyka i demografia ćw.  dr Wąsowicz Jarosław 
Zaliczenie pisemne (zadania ilościowe i pytania test.)-
30%  z wykorzystaniem platformy Google Classroom 

Gzp S1st 1 Statystyka i demografia wykł.  dr Wąsowicz Jarosław 
Egzamin pisemny (zadania ilościowe i pytania test.)-
70% z wykorzystaniem platformy Google Classroom 

Gzp S1st 1 Zarządzanie publiczne ćw. 
prof. dr hab. Frączkiewicz-
Wronka Aldona 

W trakcie każdych zajęć prowadzonych interaktywnie z 
wykorzystaniem meet studenci przedstawiają w 
postaci prezentacji i  dyskusji nad omawianymi 
treściami zadany materiał. Rozwiązują  zadania 
grupowe lub indywidualne przesyłane na ich adresy 
pocztowe a ich rezultaty przesyłają przez Google 
Classroom prowadzącemu zajęcia 

Gzp S1st 1 Zarządzanie publiczne wykł. 
prof. dr hab. Frączkiewicz-
Wronka Aldona 

Systematycznie po każdym z wykładów prowadzonych 
interaktywnie z wykorzystaniem meet  studenci mają 
obowiązek w ciągu jednego dnia przesłać przez Google 
Classroom rozwiązanie zadania, które jest  przesyłane 
na ich adres pocztowy po każdym wykładzie  

Gzp S1st 2 Bezpieczeństwo publiczne wykł.  dr Kocoń Paweł Przygotowanie prezentacji 

Gzp S1st 2 Finanse publiczne ćw. mgr Szymczak Magdalena 
pisemne kolokwium zaliczeniowe, prezentacje 
Platforma Google Classroom 

Gzp S1st 2 Finanse publiczne wykł.  dr Ciupek Bożena 
Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników 

Gzp S1st 2 
Metody identyfikacji i analizy 
ryzyka w organizacjach ćw. 

 dr Szymaniec-Mlicka 
Karolina 

Praca grupowa - przygotowanie projektu i 
zaprezentowanie poprzez Google Meet 
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Gzp S1st 2 
Metody identyfikacji i analizy 
ryzyka w organizacjach wykł.  dr Tworek Piotr 

Egzamin ustny za pomocą użycia funkcji Google 
Hangouts Meet 

Gzp S1st 2 
Strategie rozwoju regionalnego i 
lokalnego wykł.  dr Ochojski Artur bez zmian 

Gzp S1st 3 Polityka społeczna wykł. 
 prof. UE dr hab. Lipski 
Aleksander test jednokrotnego wyboru na platformie Classroom  

Gzp S1st 3 

Wykorzystanie narzędzi 
informatycznych w zarządzaniu 
ryzykiem ćw. mgr Modrzejewska Dagmara bez zmian 

Gzp S1st 3 
Zarządzanie ryzykiem 
operacyjnym i finansowym ćw. 

 dr Szymaniec-Mlicka 
Karolina 

Praca grupowa - przygotowanie projektu i 
zaprezentowanie poprzez Google Meet 

Gzp S1st 3 
Zarządzanie ryzykiem 
operacyjnym i finansowym wykł. 

 dr Szymaniec-Mlicka 
Karolina 

Egzamin pisemny - test jednokrotnego wyboru na 
Google Classroom 

Gzp S1st 3 Zarządzanie ryzykiem projektów ćw. mgr Rykała Piotr Raport ze studium przedinwestycyjnego projektu 

Gzp S1st 3 Zarządzanie ryzykiem projektów wykł. 
 prof. UE dr hab. Drobniak 
Adam 

Zaliczenie na prawie egzaminu w oparciu o Raport ze 
studium przedinwestycyjnego projektu sporządzonego 
w formie elektronicznej 

Gzp S2st 1 Filozofia nauki wykł. 
 prof. UE dr hab. Marzec 
Izabela bez zmian 

I S1ns 1 Marketing ćw.  dr Janeczek Urszula Praca grupowa on-line 

I S1ns 1 Marketing wykł.  dr hab. Spyra Zbigniew Egzamin  pisemny w formie on-line 

I S1ns 1 Matematyka dla informatyków I ćw.  dr Dudzińska-Baryła Renata 

Zaliczenie przeniesione z sesji zimowej – indywidualny 
kontakt wykładowcy ze studentami.   
 
W ramach zaliczenia studenci rozwiązują zadania i 
przesyłają wyniki wykładowcy za pomocą Google 
Classroom.  

I S1ns 1 
Matematyka dla informatyków 
II  ćw. 

mgr Szymoniak-Książek 
Krzysztof 

Test z wykorzystaniem platformy Google Classroom – 
40% 

I S1ns 1 
Matematyka dla informatyków 
II  wykł.  dr Janiga-Ćmiel Anna Egzamin z wykorzystaniem Google Classroom 

I S1ns 1 Programowanie komputerów ćw. mgr Głowania Szymon 

Zaliczenie: Sprawdziany pisane on-line z 
wykorzystaniem komputera i dostępem do materiałów 
(z możliwą rozmową on-line potwierdzającą autorstwo 
przesłanych programów) 

I S1ns 1 Programowanie komputerów wykł.  dr Kempa Anna Egzamin testowy on-line 
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I S1ns 1 Relacyjne bazy danych ćw.  dr Probierz Barbara 
Sprawdziany pisane on-line z wyk. komputera i 
dostępem do materiałów 

I S1ns 1 Relacyjne bazy danych wykł.  dr Probierz Barbara  W razie potrzeby egzamin w formie on-line 

I S1ns 1 Systemy operacyjne wykł.  dr Wolny Wiesław 
Test wielokrotnego wyboru on-line bez możliwości 
korzystania z notatek 

I S1ns 1 Zarządzanie ćw.  dr Witczak Olgierd 

Google Classroom – przekazanie wyników prac 
projektowych zawierających  rozwiązania problemów 
menedżerskich w oparciu o studia przypadku 

I S1ns 1 Zarządzanie wykł. prof. dr hab. Strużyna Janusz Egzamin pisemny on-line 

I S1ns 2 Inżynieria oprogramowania ćw.  dr Dziczkowski Grzegorz Projekt w formie elektronicznej, obrona on-line 

I S1ns 2 Inżynieria oprogramowania wykł.  dr Dziczkowski Grzegorz 
Egzamin w formie on-line z odpowiednio  
zmodyfikowanymi zasadami 

I S1ns 2 
Programowanie systemów 
bazodanowych ćw.  dr Staś Tomasz 

Bieżące przesyłanie w formie elektronicznej 
zrealizowanych zadań, przesłany projekt  

I S1ns 2 
Programowanie systemów 
bazodanowych wykł.  dr Staś Tomasz Egzamin testowy (Moodle lub Classroom) 

I S1ns 2 
Przetwarzanie danych w języku 
R ćw.  dr Zacny Bogna 

Zadania wykonywane na bieżąco i kolokwium 
zaliczeniowe, weryfikowane za pomocą quizów na 
platformie Moodle 

I S1ns 2 Rachunkowość i finanse  ćw. 
 prof. UE dr hab. Szustak 
Grażyna 

Praca pisemna on-line, prezentacja w formie 
elektronicznej 

I S1ns 2 Rachunkowość i finanse  wykł. 
 prof. UE dr hab. Szustak 
Grażyna Praca pisemna on-line 

I S1ns 2 Sieci neuronowe ćw.  dr Białas Franciszek 
Zadania on-line wykonywanie w ramach zajęć, 
Projekty z obroną on-line 

I S1ns 2 Sieci neuronowe wykł.  dr Białas Franciszek 
Egzamin w formie on-line ze zmodyfikowanymi 
zasadami 

I S1ns 2 Systemy komputerowe i sieci  wykł.  dr Wolny Wiesław 
Test wielokrotnego wyboru on-line bez możliwości 
korzystania z notatek 

I S1ns 2 Systemy zintegrowane ćw.  dr Wolny Wiesław 

Praca w zespołach max. 3 os. Prowadzenie firmy na 
platformie elektronicznej w oparciu o wybrany 
Zintegrowany System Informatyczny (ZSI). 
Przygotowanie sprawozdania w formie elektronicznej. 

I S1ns 2 Systemy zintegrowane wykł.  dr Wolny Wiesław 
Test wielokrotnego wyboru on-line bez możliwości 
korzystania z notatek 
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I S1ns 3 
Zastosowanie SAP ERP w 
organizacji wykł.  dr Abramek Edyta 

Prace pisemne (dokument elektroniczny). Praca 
zespołowa nad studium przypadku. 
• Prace wysyłane na Google Classroom. 
• Obrona ustna pracy z wykorzystaniem komunikacji 
głosowej poprzez Skype (lub Google Meets).  

I S1st 1 Marketing ćw.  dr hab. Spyra Zbigniew Praca grupowa on-line 

I S1st 1 Marketing ćw.  dr Janeczek Urszula Praca grupowa on-line 

I S1st 1 Marketing ćw. 
 prof. UE dr hab. Bajdak 
Andrzej Praca grupowa on-line 

I S1st 1 Marketing ćw. mgr Adamczyk Anna Praca grupowa on-line 

I S1st 1 Marketing wykł. 
 prof. UE dr hab. Bajdak 
Andrzej Egzamin  pisemny w formie on-line 

I S1st 1 
Matematyka dla informatyków 
II  ćw.  dr Pośpiech Ewa 

Test on-line z wykorzystaniem środowiska Google 
Classroom 

I S1st 1 
Matematyka dla informatyków 
II  wykł. 

 prof. UE dr hab. Zawadzki 
Henryk Egzamin z wykorzystaniem Google Classroom 

I S1st 1 Programowanie komputerów ćw.  dr Białas Franciszek 

Zaliczenie: Sprawdziany pisane on-line z 
wykorzystaniem komputera i dostępem do materiałów 
(z możliwą rozmową on-line potwierdzającą autorstwo 
przesłanych programów) 

I S1st 1 Programowanie komputerów ćw.  dr Kempa Anna 

Zaliczenie: Sprawdziany pisane on-line z 
wykorzystaniem komputera i dostępem do materiałów 
(z możliwą rozmową on-line potwierdzającą autorstwo 
przesłanych programów) 

I S1st 1 Programowanie komputerów ćw. mgr Berdowska Agata 

Zaliczenie: Sprawdziany pisane on-line z 
wykorzystaniem komputera i dostępem do materiałów 
(z możliwą rozmową on-line potwierdzającą autorstwo 
przesłanych programów) 

I S1st 1 Programowanie komputerów ćw. mgr Glenc Piotr 

Zaliczenie: Sprawdziany pisane on-line z 
wykorzystaniem komputera i dostępem do materiałów 
(z możliwą rozmową on-line potwierdzającą autorstwo 
przesłanych programów) 

I S1st 1 Programowanie komputerów wykł.  dr Kempa Anna Egzamin testowy on-line 

I S1st 1 Relacyjne bazy danych ćw.  dr Probierz Barbara 
Sprawdziany pisane on-line z wyk. komputera i 
dostępem do materiałów 
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I S1st 1 Relacyjne bazy danych ćw. mgr Głowania Szymon 
Sprawdziany pisane on-line z wyk. komputera i 
dostępem do materiałów 

I S1st 1 Relacyjne bazy danych ćw. mgr Lekacz Zbigniew 
Sprawdziany pisane on-line z wyk. komputera i 
dostępem do materiałów 

I S1st 1 Relacyjne bazy danych wykł. 
 prof. UE dr hab. Kania 
Krzysztof  W razie potrzeby egzamin w formie on-line 

I S1st 1 Systemy operacyjne wykł.  dr Wolny Wiesław 
Test wielokrotnego wyboru on-line bez możliwości 
korzystania z notatek 

I S1st 1 Zarządzanie ćw.  dr Witczak Olgierd 

Google Classroom – przekazanie wyników prac 
projektowych zawierających  rozwiązania problemów 
menedżerskich w oparciu o studia przypadku 

I S1st 1 Zarządzanie ćw. mgr Czapla Alina 

Google Classroom – przekazanie wyników prac 
projektowych zawierających  rozwiązania problemów 
menedżerskich w oparciu o studia przypadku 

I S1st 1 Zarządzanie wykł. 
 prof. UE dr hab. Mitręga 
Maciej Egzamin pisemny on-line 

I S1st 2 Grafika 3D ćw.  dr Białas Franciszek 
Zadania on-line wykonywanie w ramach zajęć, 
Projekty z obroną on-line 

I S1st 2 Grafika 3D wykł.  dr Białas Franciszek Egzamin pisemny w formie on-line  

I S1st 2 Inżynieria oprogramowania ćw.  dr Dziczkowski Grzegorz Projekt w formie elektronicznej, obrona on-line 

I S1st 2 Inżynieria oprogramowania ćw.  dr Smolarek Maria Projekt w formie elektronicznej, obrona on-line 

I S1st 2 Inżynieria oprogramowania wykł.  dr Dziczkowski Grzegorz 
Egzamin w formie on-line z odpowiednio  
zmodyfikowanymi zasadami 

I S1st 2 
Programowanie aplikacji 
mobilnych ćw.  dr Juszczuk Przemysław 

Analiza kodu przesłanych projektów z opcjonalną (w 
razie wątpliwości) rozmową on-line 

I S1st 2 
Programowanie aplikacji 
mobilnych ćw. mgr Głowania Szymon 

Analiza kodu przesłanych projektów z opcjonalną (w 
razie wątpliwości) rozmową on-line 

I S1st 2 
Programowanie aplikacji 
mobilnych wykł.  dr Juszczuk Przemysław 

Rozmowa on-line na wybrany temat obejmujący 
zakres przedmiotu 

I S1st 2 
Programowanie systemów 
bazodanowych ćw.  dr Staś Tomasz 

Bieżące przesyłanie w formie elektronicznej 
zrealizowanych zadań, przesłany projekt  

I S1st 2 
Programowanie systemów 
bazodanowych wykł.  dr Staś Tomasz Egzamin testowy (Moodle lub Classroom) 

I S1st 2 Programowanie w języku C/C++ ćw.  dr hab. Kozak Jan 
Kolokwia zaliczeniowe (po każdym dziale) -- z użyciem 
Google Classroom 
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I S1st 2 Programowanie w języku C/C++ wykł.  dr hab. Kozak Jan 
Egzamin w formie testu (Google Classroom) plus 
rozmowa on-line 

I S1st 2 Projektowanie interfejsów ćw.  dr Filipczyk Barbara 

Realizacja zadań przekazywanych studentom przez 
platformę Classroom, ze wskazanym terminem 
realizacji. 
Projekt przesłany w formie elektronicznej  

I S1st 2 Projektowanie interfejsów wykł.  dr Filipczyk Barbara 

Realizacja zadań przekazywanych studentom przez 
platformę Classroom, ze wskazanym terminem 
realizacji. 
Projekt przesłany w formie elektronicznej  

I S1st 2 
Przetwarzanie danych w języku 
R ćw.  dr Zacny Bogna 

Zadania wykonywane na bieżąco i kolokwium 
zaliczeniowe, weryfikowane za pomocą quizów na 
platformie Moodle 

I S1st 2 Rachunkowość i finanse  ćw.  dr Szewczyk Łukasz 
Praca pisemna on-line, prezentacja w formie 
elektronicznej 

I S1st 2 Rachunkowość i finanse  wykł. 
 prof. UE dr hab. Szustak 
Grażyna Praca pisemna on-line 

I S1st 2 Sieci neuronowe ćw.  dr Białas Franciszek 
Zadania on-line wykonywanie w ramach zajęć, 
Projekty z obroną on-line 

I S1st 2 Sieci neuronowe wykł. 
 prof. UE dr hab. Michalik 
Krzysztof 

Egzamin w formie on-line ze zmodyfikowanymi 
zasadami 

I S1st 2 Systemy komputerowe i sieci  wykł.  dr Wolny Wiesław 
Test wielokrotnego wyboru on-line bez możliwości 
korzystania z notatek 

I S1st 2 Systemy zintegrowane ćw.  dr Wolny Wiesław 

Praca w zespołach max. 3 os. Prowadzenie firmy na 
platformie elektronicznej w oparciu o wybrany 
Zintegrowany System Informatyczny (ZSI). 
Przygotowanie sprawozdania w formie elektronicznej. 

I S1st 2 Systemy zintegrowane wykł.  dr Wolny Wiesław 
Test wielokrotnego wyboru on-line bez możliwości 
korzystania z notatek 

I S1st 2 Testowanie i optymalizacja kodu ćw.  dr Dziczkowski Grzegorz Projekt w wersji on-line, obrona on-line 

I S1st 2 Testowanie i optymalizacja kodu wykł.  dr Dziczkowski Grzegorz 
Egzamin w formie on-line z odpowiednio 
zmodyfikowanymi zasadami 

I S1st 3 

Analizy danych z 
wykorzystaniem pakietu 
STATISTICA wykł. 

 dr hab. Ganczarek-Gamrot 
Alicja Projekt przesłany w formie elektronicznej 
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I S1st 3 
Uwarunkowania demograficzne 
rozwoju miast i regionów wykł. 

 dr Orwat-Acedańska 
Agnieszka 

Projekt- Raport w wersji on-line z wyników analizy 
rzeczywistych danych wykonywany z wykorzystaniem 
statystycznych pakietów komputerowych 

I S2ns 1 
Algorytmy optymalizacji i 
metody symulacyjne ćw. 

 prof. UE dr hab. Wachowicz 
Tomasz 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników, test wielokrotnego wyboru i pytania 
otwarte realizowany on-line w serwisie Moodle (w 
ramach kursu dla przedmiotu) 

I S2ns 1 
Algorytmy optymalizacji i 
metody symulacyjne wykł. 

 prof. UE dr hab. Wachowicz 
Tomasz 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników, test wielokrotnego wyboru i pytania 
otwarte realizowany on-line w serwisie Moodle (w 
ramach kursu dla przedmiotu) 

I S2ns 1 
Biznesplany projektów 
informatycznych ćw. 

 prof. UE dr hab. Michnik 
Jerzy Prezentacja biznes planu on-line 

I S2ns 1 
Biznesplany projektów 
informatycznych  wykł. 

 prof. UE dr hab. Michnik 
Jerzy 

Biznes plan wraz z załącznikami - przesłane w formie 
elektronicznej 

I S2ns 1 Grywalizacja ćw. prof. dr hab. Strużyna Janusz Projekt w wersji elektronicznej  

I S2ns 1 Grywalizacja wykł. prof. dr hab. Strużyna Janusz Projekt w wersji elektronicznej  

I S2ns 1 Laboratorium ETL ćw.  dr Żytniewski Mariusz Projekt przesłany w formie elektronicznej 

I S2ns 1 Laboratorium ETL wykł.  dr Żytniewski Mariusz Kolokwium ustne przeprowadzone on-line 

I S2ns 1 
Metody i techniki analizy 
danych ćw.  dr Krężołek Dominik 

Raport w formie elektronicznej prezentujący 
umiejętność wykorzystania zapoznanych narzędzi 
analitycznych w praktyce, na podstawie wybranego 
zbioru danych. 

I S2ns 1 
Metody i techniki analizy 
danych wykł.  dr Krężołek Dominik 

Test wielokrotnego wyboru on-line bez możliwości 
korzystania z notatek 

I S2ns 1 
Narzędzia analizy czasu 
rzeczywistego ćw. 

 dr hab. Ganczarek-Gamrot 
Alicja 

Projekt w wersji elektronicznej, odbiór projektu z 
wykorzystaniem narzędzi on-line 

I S2ns 1 
Narzędzia analizy czasu 
rzeczywistego wykł. 

 dr hab. Ganczarek-Gamrot 
Alicja 

Projekt w wersji elektronicznej, odbiór projektu z 
wykorzystaniem narzędzi on-line 

I S2ns 1 
Programowanie w chmurze 
obliczeniowej ćw.  dr Sekuła Przemysław Sprawdziany on-line, projekt w wersji elektronicznej, 

I S2ns 1 
Programowanie współbieżne i 
rozproszone ćw.  dr Kempa Anna 

Ocena wykonanych programów. W razie potrzeby 
dodatkowe pytania w formie kontaktu on-line 

I S2ns 1 
Programowanie współbieżne i 
rozproszone wykł.  dr Kempa Anna 

Ocena wykonanych programów. W razie potrzeby 
dodatkowe pytania w formie kontaktu on-line 
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I S2ns 1 
Projektowanie i programowanie 
aplikacji mobilnych ćw.  dr Filipczyk Grzegorz 

Projekt w wersji elektronicznej  
Efekty zajęć rozliczane systematycznie on-line w miarę 
postępu projektu  

I S2ns 1 Silniki gier ćw.  dr Filipczyk Grzegorz Odpowiedź ustna w formie kontaktu on-line 

I S2ns 1 Silniki gier wykł.  dr Filipczyk Grzegorz Odpowiedź ustna w formie kontaktu on-line 

I S2ns 1 Systemy uczące się ćw.  dr Juszczuk Przemysław Omówienie projektu i odpowiedź on-line 

I S2ns 1 Systemy uczące się wykł.  dr Juszczuk Przemysław Egzamin ustny on-line 

I S2ns 1 Sztuczna inteligencja w grach ćw. 
 prof. UE dr hab. Michalik 
Krzysztof Projekt przesłany w formie elektronicznej 

I S2ns 1 
Wizualizacja danych i 
raportowanie ćw. 

 prof. UE dr hab. Kania 
Krzysztof Sprawdzian on-line, raport w formie elektronicznej 

I S2ns 2 
The Knowledge Management 
Strategy in Organizations wykł. 

 dr hab. Sołtysik-
Piorunkiewicz Anna 

Aktywność na wykładzie on-line  
Referat i prezentacja on-line 

I S2st 1 
Algorytmy optymalizacji i 
metody symulacyjne ćw. 

 prof. UE dr hab. Wachowicz 
Tomasz 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników, test wielokrotnego wyboru i pytania 
otwarte realizowany on-line w serwisie Moodle (w 
ramach kursu dla przedmiotu) 

I S2st 1 
Algorytmy optymalizacji i 
metody symulacyjne wykł. 

 prof. UE dr hab. Wachowicz 
Tomasz 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników, test wielokrotnego wyboru i pytania 
otwarte realizowany on-line w serwisie Moodle (w 
ramach kursu dla przedmiotu) 

I S2st 1 
Biznesplany projektów 
informatycznych ćw. 

 prof. UE dr hab. Michnik 
Jerzy Prezentacja biznes planu on-line 

I S2st 1 
Biznesplany projektów 
informatycznych  wykł. 

 prof. UE dr hab. Michnik 
Jerzy 

Biznes plan wraz z załącznikami - przesłane w formie 
elektronicznej 

I S2st 1 Grywalizacja ćw. prof. dr hab. Strużyna Janusz Projekt w wersji elektronicznej  

I S2st 1 Grywalizacja wykł. prof. dr hab. Strużyna Janusz Projekt w wersji elektronicznej  

I S2st 1 Labolatorium ETL wykł.  dr Żytniewski Mariusz Kolokwium ustne przeprowadzone on-line 

I S2st 1 Laboratorium ETL ćw.  dr Żytniewski Mariusz Projekt przesłany w formie elektronicznej 

I S2st 1 
Metody i techniki analizy 
danych ćw.  dr Krężołek Dominik 

Raport w formie elektronicznej prezentujący 
umiejętność wykorzystania zapoznanych narzędzi 
analitycznych w praktyce, na podstawie wybranego 
zbioru danych. 
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I S2st 1 
Metody i techniki analizy 
danych wykł.  dr Krężołek Dominik 

Test wielokrotnego wyboru on-line bez możliwości 
korzystania z notatek 

I S2st 1 
Narzędzia analizy czasu 
rzeczywistego ćw. 

 dr hab. Ganczarek-Gamrot 
Alicja 

Projekt w wersji elektronicznej, odbiór projektu z 
wykorzystaniem narzędzi on-line 

I S2st 1 
Narzędzia analizy czasu 
rzeczywistego wykł. 

 dr hab. Ganczarek-Gamrot 
Alicja 

Projekt w wersji elektronicznej, odbiór projektu z 
wykorzystaniem narzędzi on-line 

I S2st 1 
Programowanie w chmurze 
obliczeniowej ćw.  dr Sekuła Przemysław Sprawdziany on-line, projekt w wersji elektronicznej, 

I S2st 1 
Programowanie współbieżne i 
rozproszone ćw.  dr Kempa Anna 

Ocena wykonanych programów. W razie potrzeby 
dodatkowe pytania w formie kontaktu on-line 

I S2st 1 
Programowanie współbieżne i 
rozproszone wykł.  dr Kempa Anna 

Ocena wykonanych programów. W razie potrzeby 
dodatkowe pytania w formie kontaktu on-line 

I S2st 1 
Projektowanie i programowanie 
aplikacji mobilnych ćw.  dr Juszczuk Przemysław 

Projekt w wersji elektronicznej  
Efekty zajęć rozliczane systematycznie on-line w miarę 
postępu projektu  

I S2st 1 Silniki gier ćw.  dr Filipczyk Grzegorz Odpowiedź ustna w formie kontaktu on-line 

I S2st 1 Silniki gier wykł.  dr Filipczyk Grzegorz Odpowiedź ustna w formie kontaktu on-line 

I S2st 1 Systemy uczące się ćw.  dr hab. Kozak Jan 
Projekt w formie elektronicznej i prezentacja (dwa 
etapy) -- z użyciem Google Classroom 

I S2st 1 Systemy uczące się wykł.  dr hab. Kozak Jan 
Egzamin w formie testu (Google Classroom) plus 
rozmowa on-line 

I S2st 1 Sztuczna inteligencja w grach ćw. 
 prof. UE dr hab. Michalik 
Krzysztof Projekt przesłany w formie elektronicznej 

I S2st 1 
Wizualizacja danych i 
raportowanie ćw. 

 prof. UE dr hab. Kania 
Krzysztof Sprawdzian on-line, raport w formie elektronicznej 

I S2st 2 
The Knowledge Management 
Strategy in Organizations wykł. 

 dr hab. Sołtysik-
Piorunkiewicz Anna 

Aktywność na wykładzie on-line  
Referat i prezentacja on-line 

IB S1st 1  Russian A2 lekt. mgr Bashyrova Maria 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
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ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1  Russian A2 lekt. mgr Kopoczyńska Bożena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 Chinese A1 lekt. 
 dr Bańka-Orłowska 
Katarzyna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
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Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 Chinese A2 lekt. mgr Wasilewski Krzysztof 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 Chinese B1 lekt. 
 dr Bańka-Orłowska 
Katarzyna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
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itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 English C1 lekt. mgr Chodkiewicz Beata 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 English C1 lekt. mgr Cichos Leonard 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
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testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 English C1 lekt. 
mgr Gottschling-Zawadzka 
Iwona 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 
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IB S1st 1 English C1 lekt. mgr Kudełko Katarzyna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 English C1 lekt. mgr Murray Keith 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
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Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 English C1 lekt. mgr Pierzchała Urszula 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 English C1 lekt. mgr Śliwa Jakub 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
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Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 English C1 lekt. mgr Williams Jon 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 French A1 lekt. mgr Mounier Frederic 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
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korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 French A1 lekt. mgr Wójcik Alicja 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 French B2 lekt. mgr Głowacka Grażyna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 



Załącznik Nr 1 
do obwieszczenia Nr 3/2019/2020 

 

str. 89 
 

podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 French B2 lekt. mgr Mounier Frederic 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 German A1 lekt. mgr Niemand Ewa 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
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wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 German A1 lekt. mgr Placek Bożena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 German A1 lekt. mgr Rymarczyk Alan 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
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Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 German A2 lekt. mgr Altmann Jakob 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 German A2 lekt. mgr Gąsior Teresa 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
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Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 German A2 lekt. mgr Niemand Ewa 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 German A2 lekt. mgr Rymarczyk Alan 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
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pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 German B1 lekt. mgr Altmann Jakob 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 German B1 lekt. mgr Poleszczuk Elwira 
Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
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rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 German B2 lekt. mgr Gąsior Grzegorz 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 
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IB S1st 1 German B2 lekt. mgr Niemand Ewa 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 International Economics I ćw.  dr Włodarczyk Julia raport + test on-line 

IB S1st 1 International Economics I wykł.  dr Włodarczyk Julia egzamin ustny (Google Meet) 

IB S1st 1 International Finance ćw.  dr Mitręga-Niestrój Krystyna 

Test on line (Google Classroom) (40%) oraz Inne - 
bieżąca praca na zajęciach: udział w dyskusjach, 
studiach przypadków, prezentacjach, zadaniach, itd. 
(60%) 

IB S1st 1 Introduction to Business Law wykł.  dr hab. Czarnecka Marzena 

Egzamin on-line test  Classroom-60%  
(kontrola ZOOM) ograniczony czas, prezentacja - 30%, 
esej 10%  

IB S1st 1 Italian A1 lekt. mgr Barra Mariachiara 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
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Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 Italian A1 lekt. mgr Krawczyk Anna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 Italian A2 lekt. mgr Barra Mariachiara 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
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Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 Italian A2 lekt. mgr Krawczyk Anna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 Italian B1 lekt. mgr Barra Mariachiara 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
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pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 Italian B1 lekt. mgr Krawczyk Anna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 Polish A1 lekt. mgr Awdziejczyk Edyta 
Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
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rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 Polish A2 lekt. mgr Awdziejczyk Edyta 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 
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IB S1st 1 Principles of Management ćw. 
prof. dr hab. Dyduch 
Wojciech 

Analiza studiów przypadku - studia zamieszczone w 
Google Classroom 
Projekt - prezentacja zamieszczona w Google 
Classroom 10% 
Prezentacja - Zoom online 10% 
Zadania rozwiązywane na Google Classroom 10% 

IB S1st 1 Principles of Management wykł. 
prof. dr hab. Dyduch 
Wojciech 

Zmodyfikowany egzamin pisemny online z możliwością 
korzystania z dowolnych materiałów w określonym 
czasie online, kontrola przez  Zoom, prace złożone w 
Google Classroom 

IB S1st 1 Principles of Marketing ćw. 
 prof. UE dr hab. 
Matysiewicz Justyna 

Praca grupowa (do 2 osób) w ramach  case study. 
Studenci na podstawie przesłanych materiałów 
dydaktycznych, obejrzanych  materiałów   filmowych, 
prezentacji  w formacie TED Talks  muszą zapoznać się 
określonym tematem merytorycznym. 
Opracowanie pisemne odpowiedzi na zadane pytania. 
Przesłanie pisemnych odpowiedzi umieszczonych na 
końcu każdego ćwiczenia dydaktycznego.  
Sześć odrębnych case study. W ramach omawianych 
treści przewiduje się realizację sześciu odrębnych 
opracowań na zadane pytania. 
Każde z opracowań ma przypisaną odpowiednią 
punktację. Ilość uzyskanych punktów będzie 
warunkować końcową ocenę z przedmiotu  
Aktywność i terminowość wykonania zadań dyskusje w 
ramach Google meet 

IB S1st 1 Principles of Marketing wykł. 
 prof. UE dr hab. 
Matysiewicz Justyna 

Egzamin pisemny: pytania testowe z randomizacją 
odpowiedzi, pytanie otwarte. 
- Test zostanie przygotowany za pomocą Google 
classroom. Studenci będą mieć określony, limitowany 
czas odpowiedzi przy zastosowaniu randomizacji  
pytań 

IB S1st 1 Russian A1 lekt. mgr Bashyrova Maria 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
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Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 Russian A1 lekt. mgr Kopoczyńska Bożena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 Russian B1 lekt.  dr Kopczacki Bartłomiej 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
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pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 Russian B1 lekt. mgr Bashyrova Maria 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 Sociology wykł. 
 dr Adamus-Matuszyńska 
Anna 

Studenci przygotowali eseje 
Studenci 6. 04. będą wypełniali odpowiedzi testu 
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przygotowanego za pomocą Google classroom. Czas 
wypełnienia testu będzie ograniczony.  

IB S1st 1 Spanish A1 lekt. mgr Makieła Magdalena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 Spanish A1 lekt. mgr Mulero Pablo 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
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Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 Spanish A1 lekt. mgr Pilchowska Aleksandra 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 Spanish A2 lekt. mgr Mulero Pablo 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
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korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 Spanish B1 lekt. 
mgr Cisneros Beker 
Jacqueline 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 Spanish B1 lekt. mgr Makieła Magdalena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
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podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

IB S1st 1 World Economic History wykł.  dr hab. Czech Sławomir 

Egzamin pisemny: przygotowany z pomocą Google 
Classroom, limitowany czas odpowiedzi. 
Esej bez zmian. 

IB S1st 2 
Business Information 
Technology ćw. mgr Rizun Mariia 

1) Wykonanie zadań przez studenta wspólnie z 
prowadzącym (1 zadanie) 
2) Wykonanie zadań samodzielnie przez studenta, po 
przedstawieniu przez prowadzącego przykładów oraz 
udostępnianiu niezbędnych materiałów (6 zadań) 
*praca na platformach Google Meet  
i Google Classroom 

IB S1st 2 
Business Information 
Technology wykł.  dr Strzelecki Artur 

Egzamin pisemny w Google Forms, prowadzony 
zdalnie za pomocą Google Meet 

IB S1st 2 European Business Law wykł.  dr hab. Czarnecka Marzena 
Egzamin on-line test  Classroom-60%  
(kontrola ZOOM) ograniczony czas, prezentacja - 40% 

IB S1st 2 
International Customer 
Protection Standards wykł. 

prof. dr hab. Smyczek 
Sławomir 

Test pisemny przy wykorzystaniu Google Classroom - 
pytania jednokrotnego wyboru (randomizacja) 
- Analiza studiów przypadków (indywidualna przy 
wykorzystaniu Google Classroom) 
- Praca grupowa (opracowanie ulotki edukacyjnej o 
prawach konsumenta na wybranym rynku) i 
prezentacja online z wykorzystaniem Meet 

IB S1st 2 
International Marketing in 
Europe ćw. 

prof. dr hab. Szymura-Tyc 
Maja 

Test on-line przy wykorzystaniu Google Classroom - 
50% 
Projekt - prezentacja on-line  i opracowanie pisemne  - 
30%* 
Debata - prezentacja on-line - praca zespołowa 10%* 
Udział w dyskusjach na zajęciach - 10 %* 
 
*z wykorzystaniem Google Meet i chatów 
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IB S1st 2 Internationalization Theories wykł. 
 dr Sulimowska-Formowicz 
Monika 

Praca grupowa nad studium przypadku – od 
wprowadzenia kwarantanny dodano obowiązek 
umieszczenia projektu na dysku zajęć w formie 
dokumentu Google do wspólnej edycji grupy z opcją 
bieżącego komentowania dla prowadzące , praca 
zakończy się prezentacją wyników projektu i dyskusją 
w czasie spotkania Google Meet   
Dyskusja - od wprowadzenia kwarantanny dyskusja w 
formie czatu wokół powstających projektów oraz 
podczas spotkania online przez Google Meet, również 
podczas grupowych prezentacji online 
Aktywność na zajęciach - od wprowadzenia 
kwarantanny oceniana historia zaangażowania 
studenta w zajęcia w formie udziału w dyskusjach 
online oraz proporcjonalnego wkładu w treść 
dokumentu Google,  
Inne – ocena pracy studenta przez zespół – forma 
papierowa zamieniona na elektroniczną z 
wykorzystaniem kwestionariusza w Google Classroom 
ocena końcowa na podstawie zapisu sumy osiągnięć 
studenta przed i w czasie kwarantanny 

IB S1st 2 Management accounting ćw. mgr Wójcik Dagmara 

Dostosowanie do możliwości zdalnych: 
• kolokwium: ćwiczenia rachunkowe, pytania otwarte i 
zamknięte >> dostosowane do możliwości 
przeprowadzenia zdalnie m.in. przy wykorzystaniu 
Google Classroom. 
• prezentacja grupowa: część teoretyczna i analityczna 
(zrealizowana na zajęciach przed pandemią) 
• ocena ciągła na zajęciach (aktywność na zajęciach) 
>> częściowo zrealizowana na zajęciach przed 
pandemią; potem realizacja zajęć za pomocą 
udostępniania odpowiednio przygotowanych 
materiałów (współdzielony ze studentami folder 
Dropbox), a także streamingu (omawianie zadań 
analitycznych), następnie umożliwienie studentom 
interakcji, tj. zadawania pytań do zadań analitycznych 
przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi pracy zdalnej 
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IB S1st 2 Management accounting wykł.  dr Dziubińska Agnieszka 

1. Egzamin złożony z testu oraz pytań otwartych 
przeprowadzony przy wykorzystaniu Google 
Classroom. 
2. Opracowanie wyznaczonych tematów w zespołach 
współpracujących wirtualnie, udostępnienie 
przygotowanych projektów w Google Classroom oraz 
odpowiedzi na pytania dot. opracowanego 
zagadnienia zadawane po prezentacji. 

IB S1st 2 
Management of European 
Union Funds wykł. 

 prof. UE dr hab. Dziembała 
Małgorzata 

1.Przygotowanie w grupach eseju dotyczącego 
wybranego Programu Operacyjnego wspieranego z 
funduszy UE. 
 
2. Analiza wykorzystania funduszy UE przez 
przedsiębiorstwo, miasto, gminy - praca w 
grupach/lub indywidualnie. 

IB S1st 3 
International Business 
Negotiations ćw.  dr Kelm Hanna 

Praca grupowa na zajęciach - odgrywanie scenek 
negocjacyjnych (20%) - przeprowadzone na zajęciach 
przed 12.03.2020 
 
Prezentacja - specyfika negocjacji w wybranym kraju 
(30%) - przeprowadzone podczas wideokonferencji 
(Meet)  w dniach 30.03.2020 oraz 01.04.2020 
 
Sprawdzian pisemny - z możliwością korzystania z 
materiałów (50%) - Google Classroom (ograniczony 
czas wypełniania testu, monitorowany czas zwrotu, 
randomizacja pytań) 

IB S1st 3 
International Business 
Strategies for CEE Markets wykł. 

 dr Sulimowska-Formowicz 
Monika 

Praca grupowa w formie zadań w Google Classroom 
przydzielonych zespołom wirtualnym pracującym 
online w czasie zajęć i poza nimi w dokumencie Google 
 
Kolokwium online test w formularzu elektronicznym w 
Google Classroom przeprowadzony online podczas 
spotkania Google Meet, ograniczony czas wypełniania 
testu, monitorowany czas zwrotu, randomizacja pytań 

IB S1st 3 
International Business 
Strategies for Emerging Market wykł.  dr Babińska Danuta 

Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników, przeprowadzona w formule Google 
Classroom. Modyfikacja pierwotnej formy (opartej 
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przede wszystkim na wiedzy) polega na tym, że będą 
to pytania wymagające argumentów, przykładów - 
typowe pytania dyskusyjne. Kolokwium online 
przeprowadzone równolegle do spotkania Google 
Meet 
 
Raport - bez zmian 
 
 
 
 
 
 
Aktywność na zajęciach - włączono dodatkowo 
prezentacje studentów online 

IB S1st 3 International Quality Standards wykł.  dr Czyż-Gwiazda Ewa 

1. Projekt (80%) - bez zmian; realizacja za pomocą 
aplikacji Google Classroom 
 
2. Aktywność na zajęciach (20%) - proponowanie 
rozwiązań dla konkretnych problemów praktycznych 
oraz realizacja mini zadań, testów w ramach aplikacji 
Google Classroom 

IB S2st 1 Business Forecasting ćw. 
 prof. UE dr hab. Żądło 
Tomasz 

indywidualny projekt z wykorzystaniem rzeczywistych 
danych (przesyłany przez moodle) 

IB S2st 1 Business Forecasting wykł. 
 prof. UE dr hab. Żądło 
Tomasz projekt 50%, test w moodle 50% 

IB S2st 1 Business Information System ćw. 
 dr hab. Sołtysik-
Piorunkiewicz Anna 

Projekt w formie raportu pisemnego na platformie 
Moodle 
Prezentacja raportu z ćwiczeń cząstkowych 
zrealizowanych zdalnie na platformie Moodle 

IB S2st 1 Business Information System wykł. 
 dr hab. Sołtysik-
Piorunkiewicz Anna 

Egzamin pisemny: 
Test z pytaniami otwartymi na platformie Moodle 
lub 
Praca pisemna w formie eseju z prezentacją w formie 
elektronicznej zamieszczona na platformie Moodle 
oraz 
Aktywność w formie dyskusji (forma pisemna na 
platformie Moodle) 
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IB S2st 1 Global Financial Markets ćw.  dr hab. Frączek Bożena 

Test online                                        50% 
Prezentacja – online (Google Meet) 40% 
Aktywność na zajęciach – on line (dyskusja Google 
Meet)                      10%  

IB S2st 1 Global Marketing ćw. 
 dr Sulimowska-Formowicz 
Monika 

Projekt - od wprowadzenia kwarantanny dodano 
obowiązek umieszczenia projektu na dysku zajęć w 
formie dokumentu Google do wspólnej edycji grupy z 
opcją bieżącego komentowania dla prowadzącej  
Test – test papierowy w sali wykładowej zamieniono 
na test w formularzu elektronicznym w Google 
Classroom przeprowadzony online podczas spotkania 
Google Meet, ograniczony czas wypełniania testu, 
monitorowany czas zwrotu, randomizacja pytań 
Aktywność na zajęciach - od wprowadzenia 
kwarantanny oceniana historia zaangażowania 
studenta w zajęcia w formie udziału w dyskusjach w 
formie czatu wokół powstających projektów oraz 
proporcjonalnego wkładu w treść dokumentu Google 
oraz podczas spotkania online przez Google Meet 
 
bz – zrealizowane przed kwarantanną 
 
ocena końcowa na podstawie zapisu sumy osiągnięć 
studenta przed i w czasie kwarantanny 

IB S2st 1 International Business Law wykł.  dr hab. Czarnecka Marzena 
Egzamin on-line test  Classroom-60%  
( kontrola ZOOM) ograniczony czas, prezentacja - 40% 

IB S2st 1 
International human resources 
management ćw. 

 prof. UE dr hab. Austen 
Agata 

1. Praca grupowa w formie zadań w Google Classroom 
przydzielonych zespołom wirtualnym pracującym 
online 
2. Test online w formularzu elektronicznym w Google 
Classroom przeprowadzony online podczas spotkania 
Google Meet (ewentualnie na innej platformie), 
ograniczony czas wypełniania testu, monitorowany 
czas zwrotu, zastosowanie randomizacji pytań 

IE S1ns 1 Analiza matematyczna ćw. 
 dr hab. Mastalerz-Kodzis 
Adrianna 

Studenci są zobligowani do rozwiązania zadań 
rachunkowych przesyłanych zdalnie.  Prowadzący 
uwzględnia aktywność studenta na platformie Google 
Classroom.   
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W ramach zaliczenia studenci rozwiązują zadania na 
ostatnich ćwiczeniach(zgodnie z planem zajęć) i 
przesyłają wyniki wykładowcy za pomocą Google 
Classroom.  

IE S1ns 1 Analiza matematyczna wykł. 
 dr hab. Mastalerz-Kodzis 
Adrianna 

Rozwiązanie zadań rachunkowych na egzaminie 
pisemnym w ściśle określonym terminie i przedziale 
czasowym. Przesłanie rozwiązań wykładowcy za 
pomocą platformy Google Classroom. 

IE S1ns 1 Badania operacyjne ćw.  dr Dudzińska-Baryła Renata Testy online/ (platforma Moodle) 

IE S1ns 1 Badania operacyjne wykł.  dr Dudzińska-Baryła Renata Test online/ (platforma Moodle) 

IE S1ns 1 Bazy danych ćw.  dr Staś Tomasz 

Sprawdziany pisane on-line z wyk. komputera i 
dostępem do materiałów, wykorzystaniem Moodle lub 
G-suite 

IE S1ns 1 Bazy danych wykł. 
 prof. UE dr hab. Kania 
Krzysztof 

Egzamin w formie on-line ze zmodyfikowanymi 
zasadami z wykorzystaniem Moodle lub G-suite 

IE S1ns 1 
Matematyka finansowa i 
ubezpieczeniowa ćw. 

 dr Miśkiewicz-Nawrocka 
Monika 

Kolokwium w formie online, z wykorzystaniem 
platformy Google Classroom 

IE S1ns 1 
Matematyka finansowa i 
ubezpieczeniowa wykł. 

 dr Miśkiewicz-Nawrocka 
Monika 

Test w formie online, z wykorzystaniem platformy 
Google Classroom i Google Meet 

IE S1ns 1 Podstawy zarządzania ćw.  dr Dewalska-Opitek Anna 

Dyskusja moderowana, studia przypadków i zadania 
realizowane na zajęciach prowadzonych zdalnie 
poprzez Google Meets 

IE S1ns 1 Podstawy zarządzania wykł. prof. dr hab. Strużyna Janusz 
Projekt wraz z dokumentacją 
Google Classroom 

IE S1ns 1 Wstęp do programowania ćw. mgr Berdowska Agata 

Realizacja zestawów zadań przekazywanych 
studentom przez platformę Google Classroom, ze 
wskazanym terminem realizacji. 
Sprawdzian praktyczny przy komputerze 
przeprowadzony zdalnie z wykorzystanie platformy 
Google Classroom. 

IE S1ns 1 Wstęp do programowania wykł.  dr Filipczyk Barbara 
Test przeprowadzony zdalnie z wykorzystanie 
platformy Google Classroom 

IE S1ns 1 
Wstęp do systemów 
operacyjnych i sieci wykł.  dr Wolny Wiesław 

Test wielokrotnego wyboru bez możliwości 
korzystania z notatek na platformie G-Suite. 

IE S1st 1 Analiza matematyczna ćw. 
 dr hab. Mastalerz-Kodzis 
Adrianna 

Studenci są zobligowani do rozwiązania zadań 
rachunkowych przesyłanych zdalnie.  Prowadzący 
uwzględnia aktywność studenta na platformie Google 
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Classroom.   
W ramach zaliczenia studenci rozwiązują zadania na 
ostatnich ćwiczeniach(zgodnie z planem zajęć) i 
przesyłają wyniki wykładowcy za pomocą Google 
Classroom.  

IE S1st 1 Analiza matematyczna ćw.  dr Zeug-Żebro Katarzyna 

zaliczenie online na platformie Google Classroom: 
kolokwium- rozwiązywanie zadań rachunkowych; 
praca indywidualna –zadanie domowe 

IE S1st 1 Analiza matematyczna ćw. 
mgr Szymoniak-Książek 
Krzysztof 

zaliczenie online na platformie Google Classroom: 
kolokwium- rozwiązywanie zadań rachunkowych; 
praca indywidualna –zadanie domowe 

IE S1st 1 Analiza matematyczna wykł. 
 prof. UE dr hab. Zawadzki 
Henryk Egzamin z wykorzystaniem Google Classroom 

IE S1st 1 Badania operacyjne ćw. 
prof. dr hab. Trzaskalik 
Tadeusz 

Zaliczenie w formie ustnej z wykorzystaniem Google 
Meet oraz ocena prac pisemnych studentów  
napisanych w trakcie zajęć, które odbyły się 
stacjonarnie oraz dostarczonych elektronicznie.  

IE S1st 1 Badania operacyjne wykł. 
prof. dr hab. Trzaskalik 
Tadeusz 

Test on-line  
Egzamin w formie ustnej z wykorzystaniem Google 
Meet (egzamin ustny nieobligatoryjny)  

IE S1st 1 Bazy danych ćw.  dr Probierz Barbara 
Egzamin w formie on-line ze zmodyfikowanymi 
zasadami z wykorzystaniem Moodle lub G-suite 

IE S1st 1 Bazy danych ćw. mgr Lekacz Zbigniew 
Egzamin w formie on-line ze zmodyfikowanymi 
zasadami z wykorzystaniem Moodle lub G-suite 

IE S1st 1 Bazy danych wykł. 
 prof. UE dr hab. Kania 
Krzysztof 

Egzamin w formie on-line ze zmodyfikowanymi 
zasadami z wykorzystaniem Moodle lub G-suite 

IE S1st 1 
Matematyka finansowa i 
ubezpieczeniowa ćw. 

 dr Miśkiewicz-Nawrocka 
Monika 

Kolokwium w formie online, z wykorzystaniem 
platformy Google Classroom 

IE S1st 1 
Matematyka finansowa i 
ubezpieczeniowa wykł. 

 dr Miśkiewicz-Nawrocka 
Monika 

Test w formie online, z wykorzystaniem platformy 
Google Classroom i Google Meet 

IE S1st 1 Podstawy zarządzania ćw.  dr Dewalska-Opitek Anna 

Dyskusja moderowana, studia przypadków i zadania 
realizowane na zajęciach prowadzonych zdalnie 
poprzez Google Meets 

IE S1st 1 Podstawy zarządzania wykł. prof. dr hab. Strużyna Janusz Projekt wraz z dokumentacją 

IE S1st 1 Wstęp do programowania ćw. mgr Berdowska Agata 

Realizacja zestawów zadań przekazywanych 
studentom przez platformę Google Classroom, ze 
wskazanym terminem realizacji. 
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Sprawdzian praktyczny przy komputerze 
przeprowadzony zdalnie z wykorzystanie platformy 
Google Classroom. 

IE S1st 1 Wstęp do programowania ćw. mgr Glenc Piotr 

Realizacja zestawów zadań przekazywanych 
studentom przez platformę Google Classroom, ze 
wskazanym terminem realizacji. 
Sprawdzian praktyczny przy komputerze 
przeprowadzony zdalnie z wykorzystanie platformy 
Google Classroom. 

IE S1st 1 Wstęp do programowania wykł.  dr Filipczyk Barbara 
Test przeprowadzony zdalnie z wykorzystanie 
platformy Google Classroom 

IE S1st 1 
Wstęp do systemów 
operacyjnych i sieci wykł.  dr Wolny Wiesław 

Test wielokrotnego wyboru bez możliwości 
korzystania z notatek na platformie G-Suite. 

IE S1st 2 
Analiza strukturalnych zbiorów 
danych  ćw.  dr Majewska Justyna 

Projekt / case study  powiązany z wybranym 
rzeczywistym problemem badawczym (przygotowany 
samodzielnie, w wykorzystaniem języka R) 
NARZĘDZIE: Google Classroom  i e-mail (treści zadań i 
projekty do zrealizowania wysyłane via classroom i 
mail grupowy, wykonane zadania/projekty wysyłane 
na maila prowadzącego, sprawdzone odsyłane 
indywidualnie na adresy mailowe studentów)   

IE S1st 2 
Analiza strukturalnych zbiorów 
danych  wykł.  dr Majewska Justyna 

Wykonanie zadań w obrębie  każdego z przerabianych 
materiałów (przesyłane do prowadzącego) 
NARZĘDZIE: Google Classroom  i e-mail (treści zadań i 
projekty do zrealizowania wysyłane via classroom i 
mail grupowy, wykonane zadania/projekty wysyłane 
na maila prowadzącego, sprawdzone odsyłane 
indywidualnie na adresy mailowe studentów)   

IE S1st 2 
Bezpieczeństwo systemów e-
biznesu ćw.  dr Sołtysik Andrzej 

Praktyczny projekt przygotowywany systematycznie 
przez cały semestr, dostarczany w formie 
elektronicznej  i dyskutowany za pomocą chata -  w 
razie potrzeby indywidualna rozmowa - pytania 
uzupełniające z wykorzystaniem komunikatora 

IE S1st 2 Ekonometria ćw.  dr Wójcik Andrzej 

Zaliczenie na podstawie 2 sprawdzianów (st. 
stacjonarne) i 1 sprawdzianu (st. niestacjonarne) oraz 
aktywności na zajęciach 
(przez Google Classroom) 
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IE S1st 2 Ekonometria wykł.  dr Wójcik Andrzej 

Egzamin pisemny z możliwością korzystania z 
komputera i notatek oraz podręcznika 
(przez Google Classroom) 

IE S1st 2 

Integracja i przetwarzanie 
danych w systemach 
analitycznych ćw.  dr Żytniewski Mariusz Projekt (Google Hangouts Meet, Google Classroom) 

IE S1st 2 
Integracja systemów 
informatycznych ćw.  dr Żytniewski Mariusz Projekt (Google Hangouts Meet, Google Classroom) 

IE S1st 2 
Integracja systemów 
informatycznych wykł.  dr Żytniewski Mariusz Egzamin ustny (Google Hangouts Meet) 

IE S1st 2 
Inżynieria aplikacji 
internetowych ćw. mgr inż. Rutecka Paulina 

Złożenie kompletnej dokumentacji projektowej w 
Google Classroom 

IE S1st 2 
Inżynieria aplikacji 
internetowych  wykł. 

 dr hab. Sołtysik-
Piorunkiewicz Anna 

Test na platformie Moodle lub prezentacja wybranego 
tematu online na Moodle lub MS Teams 
Aktywność na wykładzie w formie online na Moodle 
lub MS Teams 

IE S1st 2 
Inżynieria procesu odkrywania 
wiedzy ćw.  dr Żytniewski Mariusz Projekt (Google Hangouts Meet, Google Classroom) 

IE S1st 2 
Inżynieria procesu odkrywania 
wiedzy wykł.  dr Żytniewski Mariusz Egzamin ustny (Google Hangouts Meet) 

IE S1st 2 Modele regresyjne ćw. 
 dr Orwat-Acedańska 
Agnieszka 

Zaliczenie bez oceny- na podstawie przesyłanych 
pocztą elektroniczną systematycznie w ciągu semestru 
raportów z rozwiązywanych zadań  

IE S1st 2 Modele regresyjne wykł. 
 dr Orwat-Acedańska 
Agnieszka 

Projekt / case study  powiązany z wybranym 
rzeczywistym problemem badawczym, przygotowany 
samodzielnie przez Studenta (zgodnie z wytycznymi 
Prowadzącego). Projekt przesłany  pocztą 
elektroniczną (za pomocą platformy Google 
Classroom) w postaci dokumentu pliku Word, 
zawierający obliczenia z danych empirycznych 
dokonane w pakiecie statystycznym Statistica oraz w 
Excelu. 

IE S1st 2 Programowanie baz danych ćw.  dr Filipczyk Grzegorz 

Projekt zespołowy – projekt realizowany i 
weryfikowany zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym na platformie Google Classroom. 
Ocenie punktowej podlegają kolejne etapy realizacji 
projektu. 
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IE S1st 2 Programowanie baz danych wykł.  dr Filipczyk Grzegorz 
Egzamin ustny przeprowadzony z wykorzystaniem 
aplikacji Google Meet. 

IE S1st 2 Programowanie komputerów wykł.  dr Filipczyk Barbara 

 Test przeprowadzony zdalnie 
Sprawdzian praktyczny przy komputerze 
przeprowadzony zdalnie z wykorzystanie platformy 
Classroom. 

IE S1st 2 Systemy dialogowe ćw.  dr Filipczyk Barbara 

Projekt realizowany w zespołach: 
poszczególne etapy projektu realizowane zgodnie z 
harmonogramem przedstawionym na platformie 
Google Classroom. Prezentacja i obrona projektu z 
wykorzystaniem aplikacji Google Meet. Realizacja 
zadań przekazywanych studentom przez platformę 
Google Classroom, ze wskazanym terminem 
wykonania. 

IE S1st 2 Systemy dialogowe wykł. 
prof. dr hab. Gołuchowski 
Jerzy 

 Test przeprowadzony zdalnie z wykorzystaniem 
platformy Google Classroom i aplikacji Google Meet. 

IE S1st 2 Systemy kierowania produkcją  ćw.  dr Wolny Wiesław 
Sprawozdanie z realizacji projektu  na platformie G-
Suite i VPN . 

IE S1st 2 Systemy kierowania produkcją  wykł.  dr Wolny Wiesław 
Test wielokrotnego wyboru bez możliwości 
korzystania z notatek na platformie G-Suite. 

IE S1st 2 Sztuczna inteligencja ćw. 
 prof. UE dr hab. Michalik 
Krzysztof 

Egzamin i analiza projektów z wykorzystaniem 
narzędzi on-line w razie potrzeby Moodle lub G-suite 

IE S1st 2 Sztuczna inteligencja wykł. 
 prof. UE dr hab. Michalik 
Krzysztof 

Egzamin i analiza projektów z wykorzystaniem 
narzędzi on-line w razie potrzeby Moodle lub G-suite 

IE S1st 2 Technologie mobilne ćw. mgr Machura Artur 

Projekt zaliczeniowy i zaliczenie przy wykorzystaniu 
Google Meet  
i Google Classroom 

IE S1st 2 Technologie mobilne wykł. 
 dr hab. Sołtysik-
Piorunkiewicz Anna 

Test na platformie Moodle lub prezentacja wybranego 
tematu online na Moodle lub MS Teams 
Aktywność na wykładzie w formie online na Moodle 
lub MS Teams 

IE S2ns 1 Analiza finansowa projektów ćw.  dr Dudzińska-Baryła Renata Test online/ (platforma Moodle) 

IE S2ns 1 Analiza finansowa projektów wykł.  dr Dudzińska-Baryła Renata Test online/ (platforma Moodle) 

IE S2ns 1 Metody i techniki sprzedaży  wykł.  dr Witczak Olgierd Google Classroom test 

IE S2ns 1 
Racjonalność decyzji 
biznesowych  wykł. 

prof. dr hab. Kopańska-
Bródka Donata Praca projektowa/(platforma Moodle) 
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IE S2ns 1 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu wykł.  dr Janeczek Urszula 

1. Praca indywidualna  nt. Dobrych praktyk w zakresie 
CSR na przykładzie wybranej organizacji – 30% 
2. Esej nt. Współzależności moralności zbiorowej i 
indywidualnej w sytuacji kryzysu w organizacji – 30% 
3. Studia przypadków (zadania towarzyszące 
problematyce wykładowej– 40% 
Wszystkie wymienione elementy są egzekwowane 
przy wykorzystaniu narzędzia GoogleClassroom 

IE S2ns 1 Wirtualna organizacja wykł. 
 prof. UE dr hab. Pańkowska 
Małgorzata 

W wyznaczonym przedziale czasowym test i pytania 
otwarte dostępne na platformie Moodle 
upl.ue.katowice.pl 

IE S2ns 1 
Wprowadzenie do zarządzania 
projektami ćw.  dr Błaszczyk Tomasz Projekt online 

IE S2ns 1 
Wprowadzenie do zarządzania 
projektami wykł.  dr Błaszczyk Tomasz Egzamin pisemny online 

IE S2ns 1 

Zastosowania 
wielowymiarowych metod 
statystycznych ćw. 

 dr hab. Ganczarek-Gamrot 
Alicja 

Raport z wyników analizy rzeczywistych danych 
wykonywany z wykorzystaniem statystycznych 
pakietów komputerowych; 50% 
Dostarczany elektroniczne do zajęć jako projekt w  
https://classroom.google 

IE S2ns 1 

Zastosowanie 
wielowymiarowych metod 
statystycznych wykł. 

 dr hab. Ganczarek-Gamrot 
Alicja 

Test wielokrotnego wyboru z zastosowaniem narzędzi 
zdalnego kontaktu; 50% - 
-  test w zadaniach https://classroom.google 
formularz test 

IE S2st 1 
Analiza i projektowanie portali 
korporacyjnych ćw. mgr inż. Rutecka Paulina 

Złożenie projektu dostępnego online w Google 
Classroom 
Wykonanie zadań cząstkowych w określonym 
terminie, po upływie którego studenci tracą punkty 
Złożenie kompletnej dokumentacji projektowej 

IE S2st 1 
Analiza i projektowanie portali 
korporacyjnych wykł. 

 prof. UE dr hab. Pańkowska 
Małgorzata 

W wyznaczonym przedziale czasowym na platformie 
Moodle upl.ue.katowice.pl będzie dostępny test 
weryfikujący wiedzę z wszystkich wykładów 

IE S2st 1 Metody i techniki sprzedaży  wykł.  dr Witczak Olgierd Google Classroom test 

IE S2st 1 
Racjonalność decyzji 
biznesowych  wykł. 

prof. dr hab. Kopańska-
Bródka Donata Praca projektowa/(platforma Moodle) 

IE S2st 1 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu wykł.  dr Janeczek Urszula 

1. Praca indywidualna  nt. Dobrych praktyk w zakresie 
CSR na przykładzie wybranej organizacji – 30% 
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2. Esej nt. Współzależności moralności zbiorowej i 
indywidualnej w sytuacji kryzysu w organizacji – 30% 
3. Studia przypadków (zadania towarzyszące 
problematyce wykładowej– 40% 
Wszystkie wymienione elementy są egzekwowane 
przy wykorzystaniu narzędzia GoogleClassroom 

IE S2st 1 
Strategia informatyzacji  i 
wdrażania systemów e-biznesu ćw.  dr Abramek Edyta 

Raport 50%  
• z wykorzystaniem Google Classroom, Google Dysk i 
Skype 

IE S2st 1 
Strategia informatyzacji  i 
wdrażania systemów e-biznesu wykł.  dr Abramek Edyta 

Kolokwium pisemne  
(5 pytań opisowych) 50%  
• z wykorzystaniem Google Classroom 

IE S2st 1 Wirtualna organizacja wykł. 
 dr hab. Sołtysik-
Piorunkiewicz Anna 

Kolokwium pisemne online na Moodle 
Aktywność na wykładzie online na Moodle lub MS 
Teams 

IE S2st 1 

Zastosowania 
wielowymiarowych metod 
statystycznych ćw. 

 dr hab. Ganczarek-Gamrot 
Alicja 

Raport z wyników analizy rzeczywistych danych 
wykonywany z wykorzystaniem statystycznych 
pakietów komputerowych; 50% 
Dostarczany elektroniczne do zajęć jako projekt w  
https://classroom.google 

IE S2st 1 

Zastosowanie 
wielowymiarowych metod 
statystycznych wykł. 

 dr hab. Ganczarek-Gamrot 
Alicja 

Test wielokrotnego wyboru z zastosowaniem narzędzi 
zdalnego kontaktu; 50% - 
-  test w zadaniach https://classroom.google 
formularz test 

IE S2st 2 
Systemy informatyczne 
Controllingu ćw.  dr Palonka Joanna 

Wykonanie projektu SIC według zaakceptowanych 
założeń – praca indywidualna - prezentacja na Google 
Hangouts Meet 

IE S2st 2 
Systemy informatyczne 
Controllingu wykł.  dr Palonka Joanna 

Egzamin – quiz po każdym wykładzie poprzez Google 
Classroom (praca indywidualna)  
 2 referaty z dyskusją na Google Hangouts (praca 
grupowa) 

IE S2st 2 
Wdrażanie technologii 
mobilnych w biznesie  ćw.  dr Abramek Edyta 

Projekt 40% 
Prezentacja 10% 
• z wykorzystaniem Google Classroom i Skype 

IE S2st 2 
Wdrażanie technologii 
mobilnych w biznesie  wykł.  dr Abramek Edyta 

Praca pisemna 50% 
• z wykorzystaniem Google Classroom 
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IE S2st 2 Wirtualna organizacja wykł. 
 dr hab. Sołtysik-
Piorunkiewicz Anna 

Kolokwium pisemne online na Moodle 
Aktywność na wykładzie online na Moodle lub MS 
Teams 

L S1ns 1 Ekonomia wykł.  dr Nagel Katarzyna egzamin pisemny z wykorzystaniem platformy online 

L S1ns 1 Etyka gospodarcza wykł.  dr Kocoń Paweł Projekt z wykorzystaniem platformy JorForm 

L S1ns 1 
Inżynieria systemów i analiza 
systemowa ćw.  dr Jarek Sławomir projekt plus aktywność online 

L S1ns 1 
Inżynieria systemów i analiza 
systemowa ćw.  dr Sabo-Zielonka Aleksandra projekt plus aktywność online 

L S1ns 1 
Inżynieria systemów i analiza 
systemowa ćw. 

 prof. UE dr hab. Targiel 
Krzysztof projekt plus aktywność online 

L S1ns 1 
Inżynieria systemów i analiza 
systemowa wykł.  dr Jarek Sławomir 

zadania online, test online, problemy rozwiązywane 
samodzielnie i w zespołach 

L S1ns 1 Matematyka ćw. 
 dr hab. Sączewska-
Piotrowska Anna kolokwium online plus aktywność online 

L S1ns 1 Matematyka ćw.  dr Hadaś-Dyduch Monika kolokwium online plus aktywność online 

L S1ns 1 Matematyka ćw.  dr Janiga-Ćmiel Anna kolokwium online plus aktywność online 

L S1ns 1 Matematyka ćw. 
 dr Miśkiewicz-Nawrocka 
Monika kolokwium online plus aktywność online 

L S1ns 1 Matematyka ćw. 
 prof. UE dr hab. Przybylska-
Mazur Agnieszka kolokwium online plus aktywność online 

L S1ns 1 Matematyka wykł. 
 prof. UE dr hab. 
Balcerowicz-Szkutnik Maria 

egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników w formie zdalnej 

L S1ns 1 Podstawy logistyki ćw.  dr Mercik Anna 
średnia z zadanych projektów - 4 zadania przesłane 
przez platformę online 

L S1ns 1 Podstawy logistyki wykł.  dr Mutwil Anita 
egzamin bez możliwości korzystania z podręczników w 
formie zdalnej 

L S1ns 1 Statystyka ćw.  dr Kucharski Rafał 

Kolokwium pisemne przy wykorzystaniu Google 
Classroom + praca indywidualna przy wykorzystaniu 
Google Classroom i Google Meet 

L S1ns 1 Statystyka ćw.  dr Wąsowicz Jarosław 

Kolokwium pisemne przy wykorzystaniu Google 
Classroom + praca indywidualna przy wykorzystaniu 
Google Classroom i Google Meet 

L S1ns 1 Statystyka ćw. mgr inż. Sitek Grzegorz 

Kolokwium pisemne przy wykorzystaniu Google 
Classroom + praca indywidualna przy wykorzystaniu 
Google Classroom i Google Meet 
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L S1ns 1 Statystyka wykł.  dr Kucharski Rafał Test online 

L S1ns 2 Automatyzacja procesów ćw. 
 prof. UE dr hab. Mikulski 
Jerzy praca na przesłanych materiałach dydaktycznych 

L S1ns 2 Automatyzacja procesów wykł. 
 prof. UE dr hab. Mikulski 
Jerzy projekt 

L S1ns 2 Budowanie relacji z otoczeniem ćw. 
 prof. UE dr hab. Kantyka 
Sławomir 

Zadania zamieszczane na platformie Classroom, 
przygotowanie mapy relacji z otoczeniem na 
przykładzie wybranej organizacji/przedsiębiorstwa 

L S1ns 2 Budowanie relacji z otoczeniem ćw. 
 prof. UE dr hab. Lipski 
Aleksander 

Zadania zamieszczane na platformie Classroom, 
przygotowanie mapy relacji z otoczeniem na 
przykładzie wybranej organizacji/przedsiębiorstwa 

L S1ns 2 Budowanie relacji z otoczeniem wykł. 
 prof. UE dr hab. Kantyka 
Sławomir 

test online z możliwością korzystania z podręczników z 
wykorzystaniem Google Classroom oraz Google Meet 

L S1ns 2 Finanse i rachunkowość ćw.  dr Pyka Anna 

Praca pisemna potwierdzająca wiedzę i umiejętności 
praktyczne studenta, ocena przygotowania i 
przedstawienia projektu oraz ocena aktywności na 
zajęciach online 

L S1ns 2 Finanse i rachunkowość ćw. mgr Muszyński Mateusz 

Praca pisemna potwierdzająca wiedzę i umiejętności 
praktyczne studenta, ocena przygotowania i 
przedstawienia projektu oraz ocena aktywności na 
zajęciach online 

L S1ns 2 Finanse i rachunkowość wykł. 
 prof. UE dr hab. Szustak 
Grażyna Egzamin przy wykorzystaniu Google Classroom 

L S1ns 2 Logistyka dystrybucji ćw.  dr Mutwil Anita Kolokwium przy wykorzystaniu Google Classroom 

L S1ns 2 Logistyka dystrybucji wykł.  dr Mutwil Anita egzamin ustny 

L S1ns 2 
Organizacja przewozów 
międzynarodowych ćw. mgr Hanusik Andrzej 

Kolowkium przy wykorzystaniu Google Classroom + 
projekty oddawane w formie elektronicznej + testy po 
zajęciach w celu weryfikacji postępów studentów 
(Google Classroom) 

L S1ns 2 
Organizacja przewozów 
międzynarodowych wykł. 

 prof. UE dr hab. Figura 
Janusz egzamin ustny - komunikator internetowy 

L S1ns 2 Projektowanie procesów ćw.  dr Bartuś Kamila 
Kolokwium pisemne z wykorzystaniem platformy 
online + aktywność online 

L S1ns 2 Projektowanie procesów wykł.  dr Kocot Damian Test online bez możliwości korzystania z podręczników 
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L S1ns 2 Spedycja ćw.  prof. UE dr hab. Kos Barbara 

Kolokwium pisemne z wykorzystaniem platformy 
Google Classroom + projekt na platformie Google 
Classroom 

L S1ns 2 Spedycja ćw. mgr inż. Woźnica Anna 

Kolokwium pisemne z wykorzystaniem platformy 
Google Classroom + projekt na platformie Google 
Classroom 

L S1ns 2 Spedycja wykł.  prof. UE dr hab. Kos Barbara egzamin ustny z wykorzystaniem Google Meet 

L S1ns 2 
Systemy informatyczne w 
podmiotach TSL ćw. 

 prof. UE dr hab. Dydkowski 
Grzegorz 

Praca indywidualna oraz grupowa realizowana w 
postaci zajęć online + aktywność na zajęciach online 

L S1ns 2 
Systemy informatyczne w 
podmiotach TSL wykł. 

 prof. UE dr hab. Dydkowski 
Grzegorz Egzamin w formie testu online 

L S1ns 2 
Systemy informatyczne w 
transporcie i logistyce ćw. 

 prof. UE dr hab. Dydkowski 
Grzegorz 

Wykonanie pracy semestralnej dotyczącej wybranego 
zastosowania technologii informatycznej w logistyce 

L S1ns 2 
Systemy informatyczne w 
transporcie i logistyce wykł. 

 prof. UE dr hab. Dydkowski 
Grzegorz Test online bez możliwości korzystania z podręczników 

L S1ns 2 Systemy telematyczne ćw. mgr Tuora Magdalena 
Business case + indywidualne projekty zaliczeniowe 
przy wykorzystaniu platformy online 

L S1ns 2 Systemy telematyczne wykł. 
 prof. UE dr hab. Mikulski 
Jerzy 

Projekt - kontakt ze studentami za pośrednictwem 
platformy online 

L S1ns 3 
Analiza gospodarcza 
przedsiębiorstw TSL ćw.  dr Urbanek Anna 

seria małych zadań i projektów wykonywanych zdalnie 
(Google Classroom) 

L S1ns 3 
Analiza gospodarcza 
przedsiębiorstw TSL wykł.  dr Urbanek Anna egzamin zdalny z zadaniami obliczeniowymi 

L S1ns 3 
Integracja systemów 
informatycznych ćw. mgr Modrzejewska Dagmara projekt 

L S1ns 3 
Integracja systemów 
informatycznych wykł.  dr Kocot Damian test online + projekt 

L S1ns 3 
Integracja usług TSL w układach 
lokalnych i ponadnarodowych ćw.  dr Urbanek Anna 

przygotowanie i prezentacja projektu rozwiązania 
integracyjnego, prezentacja zdalna za pośrednictwem 
Google Meet 

L S1ns 3 
Integracja usług TSL w układach 
lokalnych i ponadnarodowych wykł.  dr Urbanek Anna egzamin zdalny (pytania zamknięte) 

L S1ns 3 

Ocena efektywności 
przedsięwzięć informatycznych 
w sektorze TSL ćw.  dr Urbanek Anna 

seria małych zadań i projektów wykonywanych zdalnie 
(Google Classroom) 
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L S1ns 3 

Ocena efektywności 
przedsięwzięć informatycznych 
w sektorze TSL wykł.  dr Urbanek Anna egzamin zdalny (pytania zamknięte) 

L S1ns 3 

Standardy automatycznej 
identyfikacji produktów oraz 
przesyłu danych ćw. mgr Tuora Magdalena 

Kolokwium pisemne przy wykorzystaniu Google 
Classroom 

L S1ns 3 

Standardy automatycznej 
identyfikacji produktów oraz 
przesyłu danych wykł. 

 prof. UE dr hab. Figura 
Janusz 

egzamin ustny przy wykorzystaniu komunikatora 
internetowego 

L S1ns 3 Systemy informacji logistycznej ćw. mgr Kisiołek Arkadiusz projekt 

L S1ns 3 Systemy informacji logistycznej wykł.  dr Lorek Paweł 
Egzamin pisemny przy wykorzystaniu formularza 
online 

L S1ns 3 Środki transportowe ćw. mgr inż. Kosobucki Łukasz 

Wykonanie prezentacji na zadany temat lub projektu - 
ocena poprawności wykonania projektu/prezentacji 
przesłane na adres email + dyskusja/obrona projektu z 
wykorzystaniem narzędzy zdalnej komunikacji 
internetowej 

L S1ns 3 Środki transportowe wykł. 
 prof. UE dr hab. Dydkowski 
Grzegorz 

Egzamin pisemny (Google Classroom) lub ustny 
(Google Meet) bez możliwości korzystania z 
podręczników 

L S1ns 3 
Techniki i technologie 
transportowe ćw.  dr Gądek-Hawlena Teresa Projekt przesłany na platformę Moodle 

L S1ns 3 
Techniki i technologie 
transportowe wykł.  dr Gądek-Hawlena Teresa 

Realizacja zadań po każdym temacie. Ostateczna 
ocena jest średnią ocen cząstkowych zadań w ramach 
poszczególnych tematów (Moodle) 

L S1ns 3 Zarządzanie projektami TSL ćw. mgr Sekuła Anna 
praca grupowa przy wykorzystaniu Google Classroom, 
Google Meet oraz Google Dysk 

L S1ns 3 Zarządzanie projektami TSL wykł. 
 prof. UE dr hab. Drobniak 
Adam 

egzamin ustny przy wykorzystaniu komunikatora 
internetowego 

L S1st 1 Etyka gospodarcza wykł. 
 prof. UE dr hab. Polok 
Grzegorz Projekt z wykorzystaniem platformy JorForm 

L S1st 1 
Inżynieria systemów i analiza 
systemowa ćw.  dr Gluzicka Agata projekt plus aktywność online 

L S1st 1 
Inżynieria systemów i analiza 
systemowa ćw.  dr Jarek Sławomir projekt plus aktywność online 

L S1st 1 
Inżynieria systemów i analiza 
systemowa wykł. 

 prof. UE dr hab. Michnik 
Jerzy 

zadania online, test online, problemy rozwiązywane 
samodzielnie i w zespołach 
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L S1st 1 Matematyka ćw.  dr Hadaś-Dyduch Monika kolokwium online plus aktywność online 

L S1st 1 Matematyka ćw. 
 prof. UE dr hab. 
Balcerowicz-Szkutnik Maria kolokwium online plus aktywność online 

L S1st 1 Matematyka ćw. 
 prof. UE dr hab. Przybylska-
Mazur Agnieszka kolokwium online plus aktywność online 

L S1st 1 Matematyka wykł. 
 prof. UE dr hab. 
Balcerowicz-Szkutnik Maria 

egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników w formie zdalnej 

L S1st 1 Podstawy logistyki ćw.  dr Mutwil Anita 
średnia z zadanych projektów - 4 zadania przesłane 
przez platformę online 

L S1st 1 Podstawy logistyki wykł.  dr Mutwil Anita 
egzamin bez możliwości korzystania z podręczników w 
formie zdalnej 

L S1st 1 Statystyka ćw. 
 prof. UE dr hab. Sojka 
Elżbieta 

Kolokwium pisemne przy wykorzystaniu Google 
Classroom + praca indywidualna przy wykorzystaniu 
Google Classroom i Google Meet 

L S1st 1 Statystyka wykł. 
 prof. UE dr hab. Sojka 
Elżbieta Test online 

L S1st 2 Automatyzacja procesów ćw. 
 prof. UE dr hab. Mikulski 
Jerzy praca na przesłanych materiałach dydaktycznych 

L S1st 2 Automatyzacja procesów wykł. 
 prof. UE dr hab. Mikulski 
Jerzy projekt 

L S1st 2 Budowanie relacji z otoczeniem ćw.  dr Przybyłka Arkadiusz 

Zadania zamieszczane na platformie Classroom, 
przygotowanie mapy relacji z otoczeniem na 
przykładzie wybranej organizacji/przedsiębiorstwa 

L S1st 2 Budowanie relacji z otoczeniem wykł.  dr Przybyłka Arkadiusz 
test online z możliwością korzystania z podręczników z 
wykorzystaniem Google Classroom oraz Google Meet 

L S1st 2 Finanse i rachunkowość ćw. mgr Muszyński Mateusz 

Praca pisemna potwierdzająca wiedzę i umiejętności 
praktyczne studenta, ocena przygotowania i 
przedstawienia projektu oraz ocena aktywności na 
zajęciach online 

L S1st 2 Finanse i rachunkowość wykł. prof. dr hab. Harasim Janina Egzamin przy wykorzystaniu Google Classroom 

L S1st 2 Logistyka dystrybucji ćw. mgr Tuora Magdalena Kolokwium przy wykorzystaniu Google Classroom 

L S1st 2 Logistyka dystrybucji wykł.  dr Mutwil Anita egzamin ustny 

L S1st 2 
Organizacja przewozów 
międzynarodowych ćw. mgr Hanusik Andrzej 

Kolowkium przy wykorzystaniu Google Classroom + 
projekty oddawane w formie elektronicznej + testy po 
zajęciach w celu weryfikacji postępów studentów 
(Google Classroom) 
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L S1st 2 
Organizacja przewozów 
międzynarodowych wykł. 

 prof. UE dr hab. Figura 
Janusz egzamin ustny - komunikator internetowy 

L S1st 2 Projektowanie procesów ćw.  dr Batko Kornelia 
Kolokwium pisemne z wykorzystaniem platformy 
online + aktywność online 

L S1st 2 Projektowanie procesów wykł.  dr Kocot Damian Test online bez możliwości korzystania z podręczników 

L S1st 2 Spedycja ćw. mgr inż. Woźnica Anna 

Kolokwium pisemne z wykorzystaniem platformy 
Google Classroom + projekt na platformie Google 
Classroom 

L S1st 2 Spedycja wykł.  prof. UE dr hab. Kos Barbara egzamin ustny z wykorzystaniem Google Meet 

L S1st 2 
Systemy informatyczne w 
podmiotach TSL ćw. mgr Kisiołek Arkadiusz 

Praca indywidualna oraz grupowa realizowana w 
postaci zajęć online + aktywność na zajęciach online 

L S1st 2 
Systemy informatyczne w 
podmiotach TSL wykł.  dr Kocot Damian Egzamin w formie testu online 

L S1st 2 
Systemy informatyczne w 
transporcie i logistyce ćw. mgr Kisiołek Arkadiusz 

Wykonanie pracy semestralnej dotyczącej wybranego 
zastosowania technologii informatycznej w logistyce 

L S1st 2 
Systemy informatyczne w 
transporcie i logistyce wykł.  dr Kocot Damian Test online bez możliwości korzystania z podręczników 

L S1st 2 Systemy telematyczne ćw. mgr Tuora Magdalena 
Business case + indywidualne projekty zaliczeniowe 
przy wykorzystaniu platformy online 

L S1st 2 Systemy telematyczne wykł. 
 prof. UE dr hab. Mikulski 
Jerzy 

Projekt - kontakt ze studentami za pośrednictwem 
platformy online 

L S1st 3 
Analiza gospodarcza 
przedsiębiorstw TSL ćw.  dr Urbanek Anna 

seria małych zadań i projektów wykonywanych zdalnie 
(Google Classroom) 

L S1st 3 
Analiza gospodarcza 
przedsiębiorstw TSL wykł.  dr Urbanek Anna egzamin zdalny z zadaniami obliczeniowymi 

L S1st 3 
Integracja systemów 
informatycznych ćw. mgr Modrzejewska Dagmara projekt 

L S1st 3 
Integracja systemów 
informatycznych wykł.  dr Kocot Damian test online + projekt 

L S1st 3 
Integracja usług TSL w układach 
lokalnych i ponadnarodowych ćw.  dr Krawczyk Grzegorz 

przygotowanie i prezentacja projektu rozwiązania 
integracyjnego, prezentacja zdalna za pośrednictwem 
Google Meet 

L S1st 3 
Integracja usług TSL w układach 
lokalnych i ponadnarodowych wykł.  dr Urbanek Anna egzamin zdalny (pytania zamknięte) 

L S1st 3 

Ocena efektywności 
przedsięwzięć informatycznych 
w sektorze TSL ćw.  dr Krawczyk Grzegorz 

seria małych zadań i projektów wykonywanych zdalnie 
(Google Classroom) 
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L S1st 3 

Ocena efektywności 
przedsięwzięć informatycznych 
w sektorze TSL wykł.  dr Krawczyk Grzegorz egzamin zdalny (pytania zamknięte) 

L S1st 3 

Standardy automatycznej 
identyfikacji produktów oraz 
przesyłu danych ćw. mgr Tuora Magdalena 

Kolokwium pisemne przy wykorzystaniu Google 
Classroom 

L S1st 3 

Standardy automatycznej 
identyfikacji produktów oraz 
przesyłu danych wykł. 

 prof. UE dr hab. Figura 
Janusz 

egzamin ustny przy wykorzystaniu komunikatora 
internetowego 

L S1st 3 Systemy informacji logistycznej ćw.  dr Lorek Paweł projekt 

L S1st 3 Systemy informacji logistycznej wykł.  dr Lorek Paweł 
Egzamin pisemny przy wykorzystaniu formularza 
online 

L S1st 3 Środki transportowe ćw. 
 prof. UE dr hab. Dydkowski 
Grzegorz 

Wykonanie prezentacji na zadany temat lub projektu - 
ocena poprawności wykonania projektu/prezentacji 
przesłane na adres email + dyskusja/obrona projektu z 
wykorzystaniem narzędzy zdalnej komunikacji 
internetowej 

L S1st 3 Środki transportowe wykł. 
 prof. UE dr hab. Dydkowski 
Grzegorz 

Egzamin pisemny (Google Classroom) lub ustny 
(Google Meet) bez możliwości korzystania z 
podręczników 

L S1st 3 
Techniki i technologie 
transportowe ćw.  dr Gądek-Hawlena Teresa Projekt przesłany na platformę Moodle 

L S1st 3 
Techniki i technologie 
transportowe wykł.  dr Gądek-Hawlena Teresa 

Realizacja zadań po każdym temacie. Ostateczna 
ocena jest średnią ocen cząstkowych zadań w ramach 
poszczególnych tematów (Moodle) 

L S1st 3 Zarządzanie projektami TSL ćw. mgr Plac Klaudia 
praca grupowa przy wykorzystaniu Google Classroom, 
Google Meet oraz Google Dysk 

L S1st 3 Zarządzanie projektami TSL wykł. 
 prof. UE dr hab. Drobniak 
Adam 

egzamin ustny przy wykorzystaniu komunikatora 
internetowego 

L S2ns 1 
Badania marketingowe w 
sektorze TSL ćw.  dr Kos-Łabędowicz Joanna raport z przeprowadzonych badań 

L S2ns 1 
Badania marketingowe w 
sektorze TSL wykł.  dr Kos-Łabędowicz Joanna test online na platformie inetnetowej 

L S2ns 1 
Badania operacyjne i teoria 
optymalizacji ćw.  dr Michalska Ewa 

bieżące prace i kartkówki online (w czasie 
rzeczywistym) 

L S2ns 1 
Badania operacyjne i teoria 
optymalizacji wykł.  dr Dudzińska-Baryła Renata 

test online bez możliwości korzystania z podręczników 
na platformie online 
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L S2ns 1 Informatyka w logistyce ćw.  dr Kocot Damian projekt + aktywność 

L S2ns 1 Informatyka w logistyce wykł.  dr Lorek Paweł test online na platformie inetnetowej 

L S2ns 1 Logistyka międzynarodowa wykł.  prof. UE dr hab. Płaczek Ewa 
egzamin ustny przy wykorzystaniu komunikatora 
internetowego 

L S2ns 1 
Rachunek kosztów działań 
logistycznych ćw.  dr Krawczyk Grzegorz Kolokwium pisemne - Google Classroom 

L S2ns 1 
Rachunek kosztów działań 
logistycznych wykł.  dr Krawczyk Grzegorz 

egzamin pisemny przy wykorzystaniu platformy 
Google Classroom bez możliwości korzystania z 
podręczników 

L S2ns 1 Zarządzanie strategiczne ćw. mgr Szymańska Justyna praca semestralna 

L S2ns 1 Zarządzanie strategiczne wykł.  dr Baron Marcin egzamin ustny przy wykorzystaniu Google Meet 

L S2ns 2 
Analiza efektywności procesów 
w sektorze TSL  ćw.  dr Gądek-Hawlena Teresa 

Indywidualne prace projektowe studentów badające 
wskaźniki w wybranym procesie z branży TSL 

L S2ns 2 
Analiza efektywności procesów 
w sektorze TSL  wykł.  dr Gądek-Hawlena Teresa 

Realizacja zadań po każdym temacie - ostateczna 
ocena jest średnią ocen cząstkowych zadań w ramach 
poszczególnych tematów (Moodle) 

L S2ns 2 Bezpieczeństwo w logistyce ćw. 
 prof. UE dr hab. Lipski 
Aleksander 

Prezentacja (praca zbiorowa) zamieszczona na 
platformie Google Classroom i zaprezentowana za 
pośrednictwem Google Meet 

L S2ns 2 Bezpieczeństwo w logistyce wykł. 
 prof. UE dr hab. Kantyka 
Sławomir 

Egzamin pisemny z możliwością korzystania z notatek 
(Google Meet i Google Classroom) 

L S2ns 2 Ubezpieczenia w logistyce ćw. 
 prof. UE dr hab. Koczur 
Wiesław prezentacje + aktywność na zajęciach online 

L S2ns 2 Ubezpieczenia w logistyce wykł. 
 prof. UE dr hab. Koczur 
Wiesław egzamin z wykorzystaniem platformy online 

L S2st 1 
Badania marketingowe w 
sektorze TSL ćw.  dr Kos-Łabędowicz Joanna raport z przeprowadzonych badań 

L S2st 1 
Badania marketingowe w 
sektorze TSL wykł.  dr Kos-Łabędowicz Joanna test online na platformie inetnetowej 

L S2st 1 
Badania operacyjne i teoria 
optymalizacji ćw.  dr Dudzińska-Baryła Renata 

bieżące prace i kartkówki online (w czasie 
rzeczywistym) 

L S2st 1 
Badania operacyjne i teoria 
optymalizacji ćw. 

prof. dr hab. Kopańska-
Bródka Donata 

bieżące prace i kartkówki online (w czasie 
rzeczywistym) 

L S2st 1 
Badania operacyjne i teoria 
optymalizacji wykł. 

prof. dr hab. Kopańska-
Bródka Donata 

test online bez możliwości korzystania z podręczników 
na platformie online 

L S2st 1 Informatyka w logistyce ćw. mgr Modrzejewska Dagmara projekt + aktywność 
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L S2st 1 Informatyka w logistyce wykł.  dr Lorek Paweł test online na platformie inetnetowej 

L S2st 1 Logistyka międzynarodowa wykł.  prof. UE dr hab. Płaczek Ewa 
egzamin ustny przy wykorzystaniu komunikatora 
internetowego 

L S2st 1 
Rachunek kosztów działań 
logistycznych ćw.  dr Krawczyk Grzegorz Kolokwium pisemne - Google Classroom 

L S2st 1 
Rachunek kosztów działań 
logistycznych wykł.  dr Krawczyk Grzegorz 

egzamin pisemny przy wykorzystaniu platformy 
Google Classroom bez możliwości korzystania z 
podręczników 

L S2st 1 
Transport lądowy w systemach 
logistycznych wykł.  dr Urbanek Anna egzamin ustny (Google Meet) 

L S2st 1 Zarządzanie strategiczne ćw. mgr Szymańska Justyna praca semestralna 

L S2st 1 Zarządzanie strategiczne wykł.  dr Baron Marcin egzamin ustny przy wykorzystaniu Google Meet 

L S2st 2 
Analiza efektywności procesów 
w sektorze TSL  ćw. mgr Tuora Magdalena 

Indywidualne prace projektowe studentów badające 
wskaźniki w wybranym procesie z branży TSL 

L S2st 2 
Analiza efektywności procesów 
w sektorze TSL  wykł.  dr Gądek-Hawlena Teresa 

Realizacja zadań po każdym temacie - ostateczna 
ocena jest średnią ocen cząstkowych zadań w ramach 
poszczególnych tematów (Moodle) 

L S2st 2 Bezpieczeństwo w logistyce ćw.  dr hab. Lorek Agnieszka 

Prezentacja (praca zbiorowa) zamieszczona na 
platformie Google Classroom i zaprezentowana za 
pośrednictwem Google Meet 

L S2st 2 Bezpieczeństwo w logistyce ćw. 
 prof. UE dr hab. Kantyka 
Sławomir 

Prezentacja (praca zbiorowa) zamieszczona na 
platformie Google Classroom i zaprezentowana za 
pośrednictwem Google Meet 

L S2st 2 Bezpieczeństwo w logistyce wykł. 
 prof. UE dr hab. Kantyka 
Sławomir 

Egzamin pisemny z możliwością korzystania z notatek 
(Google Meet i Google Classroom) 

L S2st 2 Ubezpieczenia w logistyce ćw. 
 prof. UE dr hab. Koczur 
Wiesław prezentacje + aktywność na zajęciach online 

L S2st 2 Ubezpieczenia w logistyce ćw. 
 prof. UE dr hab. Lipski 
Aleksander prezentacje + aktywność na zajęciach online 

L S2st 2 Ubezpieczenia w logistyce wykł. 
 prof. UE dr hab. Koczur 
Wiesław egzamin z wykorzystaniem platformy online 

LWB S1ns 1 Marketing ćw. mgr Grybś-Kabocik Marta 

Raport, zadania i prezentacje online (bez znacznych 
zmian, online). Niestacjonarne studia - kolokwium + 
raporty z zajęć 

LWB S1ns 1 Marketing wykł. prof. dr hab. Kieżel Ewa Test online 
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LWB S1ns 1 
Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze wykł.  dr Talar Sylwia 

Zaliczenie pisemne z możliwością korzystania z 
podręczników (Classroom) 

LWB S1ns 1 Podstawy finansów wykł. 
 dr hab. Klimontowicz 
Monika Bez zmian z wykorzystaniem Google Classroom 

LWB S1ns 1 Podstawy logistyki lab. mgr Kamińska Monika 
Prezentacja pracy zespołowej, Analiza case study, Test 
online jednokrotnego wyboru 

LWB S1ns 1 Podstawy logistyki wykł.  dr Niestrój Krzysztof 

Pisemne prace studentów, w tym zespołowe (aby 
osiągnąć efekt LB1_K02#). Udział oceny z ćwiczeń w 
ocenie końcowej pozostał na poziomie wskazanym w 
sylabusie - 50%  
Classroom oraz e-mail. 

LWB S1ns 1 Podstawy zarządzania ćw. mgr Palus Grzegorz Google Classroom 

LWB S1ns 1 Projektowanie procesów ćw.  dr Lejman-Gąska Adam 

1. Kolokwium pisemne (50%) – wykład - realizacja za 
pomocą aplikacji Google Classroom 
2. Projekt (40%) – ćwiczenia - realizacja za pomocą 
aplikacji Google Classroom 
3. Aktywność na zajęciach (10%) – ćwiczenia - 
realizacja za pomocą aplikacji Google Classroom 

LWB S1ns 1 Projektowanie procesów wykł.  dr Czyż-Gwiazda Ewa 
Kolokwium pisemne - realizacja za pomocą aplikacji 
Google Classroom 

LWB S1ns 1 Statystyka lab. mgr Stachurski Tomasz 

Aktywność na zajęciach - zadania realizowane przez 
studentów podczas semestru (wysyłane za 
pośrednictwem platformy Google Classroom) 

LWB S1ns 1 Statystyka wykł.  dr Kucharski Rafał Egzamin testowy on-line 

LWB S1ns 1 
Systemy informacyjne w 
zarządzaniu ćw. mgr Juszczyk Patrycja 

Test (pytania wielokrotnego wyboru, pytania typu: 
prawda/fałsz, lista rozwijana oraz odpowiedź otwarta 
tekstowa krótka) przy wykorzystaniu Google 
Classroom/ Google Forms 

LWB S1ns 1 
Systemy informacyjne w 
zarządzaniu wykł.  dr Kowalska Alicja Test online 

LWB S1st 1 Marketing ćw. mgr Grybś-Kabocik Marta 

Raport, zadania i prezentacje online (bez znacznych 
zmian, online). Niestacjonarne studia - kolokwium + 
raporty z zajęć 

LWB S1st 1 Marketing wykł. prof. dr hab. Kieżel Ewa Test online 

LWB S1st 1 
Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze wykł. 

 prof. UE dr hab. Pawlas 
Iwona 

Test zaliczeniowy bez możliwości korzystania z 
podręczników (Classroom) 
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LWB S1st 1 Podstawy finansów wykł.  dr Mitręga-Niestrój Krystyna 

1) Test na Google Classroom (jednokrotny wybór i 
pytania do uzupełnienia) - 60%. 2) Inne - aktywności 
na zajęciach (aktywności z okresu zajęć przed 
12.03.2020 oraz zdalne zadania, pytania, itp.) - 40% 

LWB S1st 1 Podstawy logistyki lab. mgr Ziętara Hanna projekt bez zmian 

LWB S1st 1 Podstawy logistyki wykł.  dr Twaróg Sebastian Egzamin pisemny (testowy) w formie zdalnej 

LWB S1st 1 Projektowanie procesów ćw.  dr Lejman-Gąska Adam 

1. Kolokwium pisemne (50%) – wykład - realizacja za 
pomocą aplikacji Google Classroom 
2. Projekt (40%) – ćwiczenia - realizacja za pomocą 
aplikacji Google Classroom 
3. Aktywność na zajęciach (10%) – ćwiczenia - 
realizacja za pomocą aplikacji Google Classroom 

LWB S1st 1 Projektowanie procesów ćw. mgr Martyniak Marta 

1. Kolokwium pisemne (50%) – wykład - realizacja za 
pomocą aplikacji Google Classroom 
2. Projekt (40%) – ćwiczenia - realizacja za pomocą 
aplikacji Google Classroom 
3. Aktywność na zajęciach (10%) – ćwiczenia - 
realizacja za pomocą aplikacji Google Classroom 

LWB S1st 1 Projektowanie procesów wykł.  dr Czyż-Gwiazda Ewa 
Kolokwium pisemne - realizacja za pomocą aplikacji 
Google Classroom 

LWB S1st 1 Statystyka lab. mgr Stachurski Tomasz 

Aktywność na zajęciach - zadania realizowane przez 
studentów podczas semestru (wysyłane za 
pośrednictwem platformy Google Classroom) 

LWB S1st 1 Statystyka wykł. prof. dr hab. Wywiał Janusz 
Egzamin pisemny z możliwością korzystania z 
materiałów pomocniczych. 

LWB S1st 1 
Systemy informacyjne w 
zarządzaniu ćw. mgr Juszczyk Patrycja 

Test (pytania wielokrotnego wyboru, pytania typu: 
prawda/fałsz, lista rozwijana oraz odpowiedź otwarta 
tekstowa krótka) przy wykorzystaniu Google 
Classroom/ Google Forms 

LWB S1st 1 
Systemy informacyjne w 
zarządzaniu wykł.  dr Kowalska Alicja Test online 

LWB S2ns 1 Koszty procesów logistycznych lab.  prof. UE dr hab. Płaczek Ewa Kolokwium pisemne (forma zdalna) 

LWB S2ns 1 Koszty procesów logistycznych wykł.  prof. UE dr hab. Płaczek Ewa Kolokwium pisemne (forma zdalna) 

LWB S2ns 1 Logistyczna obsługa klienta ćw. mgr Zgała Katarzyna 
Test, prezentacja w grupach i raporty wykonywane w 
grupach w trakcie semestru 
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LWB S2ns 1 Logistyczna obsługa klienta wykł. 
 prof. UE dr hab. Kisperska-
Moroń Danuta 

Pisemny egzamin zdalny; pytania otwarte związane z 
treścią przeprowadzonych wykładów i literaturą, 
wymagające zindywidualizowanej odpowiedzi. Czas na 
odpowiedź na 3 pytania: 30 minut, odpowiedź 
przesyłana do wykładowcy (50% końcowej oceny z 
przedmiotu) 

LWB S2ns 1 Logistyka miejska wykł.  dr Otręba Rafał 
Test wielokrotnego wyboru on-line na platformie 
Classroom 

LWB S2ns 1 Logistyka międzynarodowa wykł.  prof. UE dr hab. Płaczek Ewa Kolokwium pisemne (forma zdalna) 

LWB S2ns 1 
Międzynarodowe transakcje 
gospodarcze wykł.  dr Talar Sylwia Zaliczenie ustne, zdalnie poprzez Skype 

LWB S2ns 1 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu wykł.  dr Babińska Danuta 

Kolokwium pisemne w postaci testu na Google 
Classroom (pytania wielokrotnego wyboru, 
ograniczenie czasowe, przy jednoczesnym 
uczestnictwie w spotkaniu na Google Meet i 
możliwością kontaktu z prowadzącym za pomocą 
funkcji czat) – jako forma domyślna (100%) 
Opcjonalnie, zespoły 2-3 osobowe mogą przygotować 
wcześniej skonsultowany projekt oceny działalności 
CSR wybranej firmy i zaprezentować go na Google 
Meet (100%) podczas wykładu (prezentacja do 15 
minut) 

LWB S2ns 1 Zarządzanie logistyczne wykł. 
 prof. UE dr hab. Kisperska-
Moroń Danuta 

Egzamin pisemny zdalny; 5 pytań otwartych; 45 minut 
na odpowiedź, odpowiedzi przesyłane do wykładowcy 
(50% końcowej oceny z przedmiotu) 

LWB S2ns 1 Zarządzanie łańcuchem dostaw ćw. mgr Zgała Katarzyna 
Praca grupowa (prezentacja + zadania w grupach 
wykonywane na zajęciach) – praca zdalna 

LWB S2ns 1 Zarządzanie łańcuchem dostaw wykł. 
 prof. UE dr hab. Świerczek 
Artur Test wyboru (praca zdalna) 

LWB S2ns 1 
Zastosowanie badań 
operacyjnych w logistyce  lab.  dr Michalska Ewa Test online 

LWB S2ns 1 
Zastosowanie badań 
operacyjnych w logistyce  wykł. 

prof. dr hab. Kopańska-
Bródka Donata 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników (online) 

LWB S2ns 1 
Zintegrowane systemy 
informatyczne w logistyce lab.  dr Wolny Wiesław Sprawozdanie z realizacji projektu (forma zdalna) 

LWB S2ns 1 
Zintegrowane systemy 
informatyczne w logistyce wykł.  dr Wolny Wiesław 

Test wielokrotnego wyboru bez możliwości 
korzystania z notatek (forma zdalna) 
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LWB S2st 1 Koszty procesów logistycznych lab.  prof. UE dr hab. Płaczek Ewa Kolokwium pisemne (forma zdalna) 

LWB S2st 1 Koszty procesów logistycznych wykł.  prof. UE dr hab. Płaczek Ewa Kolokwium pisemne (forma zdalna) 

LWB S2st 1 Logistyczna obsługa klienta ćw. mgr Zgała Katarzyna 
Test, prezentacja w grupach i raporty wykonywane w 
grupach w trakcie semestru 

LWB S2st 1 Logistyczna obsługa klienta wykł. 
 prof. UE dr hab. Kisperska-
Moroń Danuta 

Pisemny egzamin zdalny; pytania otwarte związane z 
treścią przeprowadzonych wykładów i literaturą, 
wymagające zindywidualizowanej odpowiedzi. Czas na 
odpowiedź na 3 pytania: 30 minut, odpowiedź 
przesyłana do wykładowcy (50% końcowej oceny z 
przedmiotu) 

LWB S2st 1 Logistyka miejska wykł. prof. dr hab. Szołtysek Jacek 
Test wielokrotnego wyboru on-line na platformie 
Classroom 

LWB S2st 1 Logistyka międzynarodowa wykł.  prof. UE dr hab. Płaczek Ewa Kolokwium pisemne (forma zdalna) 

LWB S2st 1 
Międzynarodowe transakcje 
gospodarcze wykł.  dr Talar Sylwia Zaliczenie ustne, zdalnie poprzez Skype 

LWB S2st 1 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu wykł.  dr Babińska Danuta 

Kolokwium pisemne w postaci testu na Google 
Classroom (pytania wielokrotnego wyboru, 
ograniczenie czasowe, przy jednoczesnym 
uczestnictwie w spotkaniu na Google Meet i 
możliwością kontaktu z prowadzącym za pomocą 
funkcji czat) – jako forma domyślna (100%) 
Opcjonalnie, zespoły 2-3 osobowe mogą przygotować 
wcześniej skonsultowany projekt oceny działalności 
CSR wybranej firmy i zaprezentować go na Google 
Meet (100%) podczas wykładu (prezentacja do 15 
minut) 

LWB S2st 1 Zarządzanie logistyczne wykł. 
 prof. UE dr hab. Kisperska-
Moroń Danuta 

Egzamin pisemny zdalny; 5 pytań otwartych; 45 minut 
na odpowiedź, odpowiedzi przesyłane do wykładowcy 
(50% końcowej oceny z przedmiotu) 

LWB S2st 1 Zarządzanie łańcuchem dostaw ćw. mgr Zgała Katarzyna 
Praca grupowa (prezentacja + zadania w grupach 
wykonywane na zajęciach) – praca zdalna 

LWB S2st 1 Zarządzanie łańcuchem dostaw wykł. 
 prof. UE dr hab. Świerczek 
Artur Test wyboru (praca zdalna) 

LWB S2st 1 
Zastosowanie badań 
operacyjnych w logistyce  lab.  dr Michalska Ewa Test online 

LWB S2st 1 
Zastosowanie badań 
operacyjnych w logistyce  wykł. 

prof. dr hab. Kopańska-
Bródka Donata 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników (online) 
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LWB S2st 1 
Zintegrowane systemy 
informatyczne w logistyce lab.  dr Wolny Wiesław Sprawozdanie z realizacji projektu (forma zdalna) 

LWB S2st 1 
Zintegrowane systemy 
informatyczne w logistyce wykł.  dr Wolny Wiesław 

Test wielokrotnego wyboru bez możliwości 
korzystania z notatek (forma zdalna) 

LZ S1ns 2 Controlling ćw.  wakat 1 KZP  

Kolokwium pisemne dot. rozwiązywania krótkich 
przykładów liczbowych (sprawdzające umiejętność 
samodzielnego 
rozwiązywania przykładów liczbowych) /ewentualnie: 
formułowania wniosków na podstawie otrzymanych 
wyników/, 
/przeprowadzone w formie zdalnej/ 
Google Classroom 

LZ S1ns 2 Controlling wykł.  dr Kołodziej Dominika Bez zmian, Google Classroom 

LZ S1ns 2 Infrastruktura logistyczna ćw.  dr Wiechoczek Joanna bez zmian 

LZ S1ns 2 Infrastruktura logistyczna wykł.  dr Kasperek Marek Test on-line 

LZ S1ns 2 

Metody ilościowe w logistyce z 
wykorzystaniem arkusza 
kalkulacyjnego lab.  dr Gluzicka Agata 

1. Projekt – ocena indywidualnego projektu 
2. Aktywność na zajęciach – rozwiązywanie zadań na 
zajęciach i interpretacja otrzymanych wyników (w 
okresie realizowania zajęć zdalnie - zadań zleconych 
do samodzielnego opracowania on-line) 

LZ S1ns 2 

Metody ilościowe w logistyce z 
wykorzystaniem arkusza 
kalkulacyjnego wykł.  dr Gluzicka Agata 

Praca przy komputerze bez możliwości korzystania z 
podręczników – pisemne kolokwium zaliczeniowe   
zawierające zadania do rozwiązania za pomocą 
poznanych metod i arkusza kalkulacyjnego (w okresie 
realizowania zajęć zdalnie – kolokwium on-line) 

LZ S1ns 2 Metody prognozowania lab.  dr Fornal Lesław Zadania domowe udostępnione na platformie Moodle. 

LZ S1ns 2 Metody prognozowania wykł.  dr Fornal Lesław Projekt – samodzielnie wykonana praca  

LZ S1ns 2 Normalizacja w logistyce wykł.  dr Kasperek Marek Test on-line 

LZ S1ns 2 Planowanie dostaw ćw.  dr Niestrój Krzysztof 

1. Stworzenie arkusza planowania dostaw (praca 
zespołowa). Rozszerzona zostanie nieco zawartość 
arkusza, a studenci będą mogli pracować w małych 
zespołach. 
2. Bez zmian 
Oba punkty on-line (Classroom oraz e-mail) 

LZ S1ns 2 Planowanie dostaw wykł.  dr Kasperek Marek Test on-line 
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LZ S1ns 2 Strategie zaopatrzenia ćw.  dr Kasperek Marek Test on-line 

LZ S1ns 2 Strategie zaopatrzenia wykł.  dr Kasperek Marek Test on-line 

LZ S1ns 2 Systemy dystrybucji ćw.  dr Hanus Gabriela 60% prezentacja multimedialna 

LZ S1ns 2 Systemy dystrybucji wykł.  dr Hanus Gabriela 
40% kolokwium pisemne w formie testu 
jednokrotnego wyboru 

LZ S1ns 2 Transport wykł. 
 prof. UE dr hab. Kisperska-
Moroń Danuta 

Egzamin pisemny zdalny z 5 pytaniami otwartymi 
wymagającymi zindywidualizowanej odpowiedzi; czas 
na odpowiedź 45 minut; plik z odpowiedziami 
przesyłany do wykładowcy (40% oceny zaliczającej 
przedmiot) 

LZ S1ns 2 Zarządzanie procesami produkcji ćw.  dr Hanus Piotr 

Praca grupowa, opracowania pisemne (w formie 
elektronicznej) z realizacji zadań grupowych 
wykonywanych podczas ćwiczeń 

LZ S1ns 2 Zarządzanie procesami produkcji wykł.  dr Hanus Piotr 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników, w formie testu 1-krotnego wyboru 
(forma elektroniczna, możliwa zdalnie) 

LZ S1ns 3 
Bezpieczeństwo i ochrona 
danych wykł.  dr Sołtysik Andrzej 

Praktyczny projekt przygotowywany systematycznie 
przez cały semestr, dostarczany w formie 
elektronicznej i dyskutowany za pomocą chata -  w 
razie potrzeby indywidualna rozmowa - pytania 
uzupełniające z wykorzystaniem komunikatora 

LZ S1ns 3 
Branżowa specyfika usług 
logistycznych wykł.  dr Hanus Gabriela 

50% prezentacja, 50% kolokwium pisemne w formie 
testu jednokrotnego wyboru 

LZ S1ns 3 Logistyka w sferze usług ćw.  dr Hanus Gabriela 

Zdalnie (platforma Google). 30% projekt, 20% praca 
indywidualna- analizowanie problemów i 
porównywanie rozwiązań 

LZ S1ns 3 Logistyka w sferze usług wykł. 
 prof. UE dr hab. Kisperska-
Moroń Danuta 

Pisemny egzamin zdalny; pytania otwarte związane z 
treścią przeprowadzonych wykładów i literaturą, 
wymagające zindywidualizowanej odpowiedzi. Czas na 
odpowiedź na 3 pytania: 30 minut, odpowiedź 
przesyłana do wykładowcy (50% końcowej oceny z 
przedmiotu) 

LZ S1ns 3 
Marketing i sprzedaż usług 
logistycznych wykł.  dr Hanus Gabriela bez zmian 

LZ S1ns 3 
Prawne aspekty procedur 
przetargowych wykł.  dr Matusik Grzegorz Test online 
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LZ S1ns 3 Psychologia pracy i negocjacje  ćw. mgr Waligóra Łucja 
Ćwiczenia na zajęciach, projekt zaliczeniowy w formie 
prezentacji 

LZ S1ns 3 Psychologia pracy i negocjacje  wykł.  dr Rutkowska Monika Zespołowy projekt zaliczeniowy na zadany temat 

LZ S1ns 3 
Symulacja komputerowa w 
logistyce lab.  dr Dudzińska-Baryła Renata Test online 

LZ S1ns 3 
Symulacja komputerowa w 
logistyce wykł.  dr Dudzińska-Baryła Renata Test online 

LZ S1st 2 Controlling ćw.  dr Żak Katarzyna 

Kolokwium pisemne dot. rozwiązywania krótkich 
przykładów liczbowych (sprawdzające umiejętność 
samodzielnego 
rozwiązywania przykładów liczbowych) /ewentualnie: 
formułowania wniosków na podstawie otrzymanych 
wyników/, 
/przeprowadzone w formie zdalnej/ 
Google Classroom 

LZ S1st 2 Controlling ćw.  wakat 1 KZP  

Kolokwium pisemne dot. rozwiązywania krótkich 
przykładów liczbowych (sprawdzające umiejętność 
samodzielnego 
rozwiązywania przykładów liczbowych) /ewentualnie: 
formułowania wniosków na podstawie otrzymanych 
wyników/, 
/przeprowadzone w formie zdalnej/ 
Google Classroom 

LZ S1st 2 Controlling wykł.  dr Kołodziej Dominika Bez zmian, Google Classroom 

LZ S1st 2 Infrastruktura logistyczna ćw.  dr Wiechoczek Joanna bez zmian 

LZ S1st 2 Infrastruktura logistyczna wykł.  dr Kasperek Marek Test on-line 

LZ S1st 2 

Metody ilościowe w logistyce z 
wykorzystaniem arkusza 
kalkulacyjnego lab.  dr Gluzicka Agata 

1. Projekt – ocena indywidualnego projektu 
2. Aktywność na zajęciach – rozwiązywanie zadań na 
zajęciach i interpretacja otrzymanych wyników (w 
okresie realizowania zajęć zdalnie - zadań zleconych 
do samodzielnego opracowania on-line) 

LZ S1st 2 

Metody ilościowe w logistyce z 
wykorzystaniem arkusza 
kalkulacyjnego lab.  dr Jarek Sławomir 

1. Projekt – ocena indywidualnego projektu 
2. Aktywność na zajęciach – rozwiązywanie zadań na 
zajęciach i interpretacja otrzymanych wyników (w 
okresie realizowania zajęć zdalnie - zadań zleconych 
do samodzielnego opracowania on-line) 
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LZ S1st 2 

Metody ilościowe w logistyce z 
wykorzystaniem arkusza 
kalkulacyjnego wykł.  dr Gluzicka Agata 

Praca przy komputerze bez możliwości korzystania z 
podręczników – pisemne kolokwium zaliczeniowe   
zawierające zadania do rozwiązania za pomocą 
poznanych metod i arkusza kalkulacyjnego (w okresie 
realizowania zajęć zdalnie – kolokwium on-line) 

LZ S1st 2 Metody prognozowania lab.  dr Szkutnik Tomasz 
Kolokwium zaliczeniowe w wersji online. Praca przy 
komputerze z możliwością korzystania z podręczników 

LZ S1st 2 Metody prognozowania wykł.  dr Szkutnik Tomasz 

Test polegający na budowie i weryfikacji 
odpowiedniego modelu prognostycznego, 
wyznaczeniu prognoz oraz ocenie ich dokładności 
(wykorzystanie Google Classroom) 

LZ S1st 2 Normalizacja w logistyce wykł.  dr Kasperek Marek Test on-line 

LZ S1st 2 Obsługa spedycyjna ćw.  dr Otręba Rafał Opracowanie typu PROJEKT (platforma Classroom) 

LZ S1st 2 Obsługa spedycyjna wykł.  dr Otręba Rafał 
Test wielokrotnego wyboru w formie on-line 
(platforma Classroom) 

LZ S1st 2 Planowanie dostaw ćw.  dr Niestrój Krzysztof 

1. Stworzenie arkusza planowania dostaw (praca 
zespołowa). Rozszerzona zostanie nieco zawartość 
arkusza, a studenci będą mogli pracować w małych 
zespołach. 
2. Bez zmian 
Oba punkty on-line (Classroom oraz e-mail) 

LZ S1st 2 Planowanie dostaw wykł.  dr Kasperek Marek Test on-line 

LZ S1st 2 Strategie zaopatrzenia ćw.  dr Kasperek Marek Test on-line 

LZ S1st 2 Strategie zaopatrzenia wykł.  dr Kasperek Marek Test on-line 

LZ S1st 2 Systemy dystrybucji ćw.  dr Hanus Gabriela 60% prezentacja multimedialna 

LZ S1st 2 Systemy dystrybucji wykł.  dr Hanus Gabriela 
40% kolokwium pisemne w formie testu 
jednokrotnego wyboru 

LZ S1st 2 Transport wykł. 
 prof. UE dr hab. Kisperska-
Moroń Danuta 

Egzamin pisemny zdalny z 5 pytaniami otwartymi 
wymagającymi zindywidualizowanej odpowiedzi; czas 
na odpowiedź 45 minut; plik z odpowiedziami 
przesyłany do wykładowcy (40% oceny zaliczającej 
przedmiot) 

LZ S1st 2 Usługi logistyczne ćw.  dr Otręba Rafał Zaliczenie typu PROJEKT na platformie Classroom 

LZ S1st 2 Usługi logistyczne wykł.  dr Otręba Rafał 
Test wielokrotnego wyboru on-line na platformie 
Classroom 
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LZ S1st 2 Zarządzanie procesami produkcji ćw.  dr Hanus Piotr 

Praca grupowa, opracowania pisemne (w formie 
elektronicznej) z realizacji zadań grupowych 
wykonywanych podczas ćwiczeń 

LZ S1st 2 Zarządzanie procesami produkcji wykł.  dr Hanus Piotr 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników, w formie testu 1-krotnego wyboru 
(forma elektroniczna, możliwa zdalnie) 

LZ S1st 3 
Bezpieczeństwo i ochrona 
danych wykł.  dr Sołtysik Andrzej 

Praktyczny projekt przygotowywany systematycznie 
przez cały semestr, dostarczany w formie 
elektronicznej i dyskutowany za pomocą chata -  w 
razie potrzeby indywidualna rozmowa - pytania 
uzupełniające z wykorzystaniem komunikatora 

LZ S1st 3 
Branzowa specyfika usług 
logistycznych wykł.  dr Hanus Gabriela 

50% prezentacja, 50% kolokwium pisemne w formie 
testu jednokrotnego wyboru 

LZ S1st 3 Logistyka w sferze usług ćw.  dr Hanus Gabriela 

Zdalnie (platforma Google). 30% projekt, 20% praca 
indywidualna- analizowanie problemów i 
porównywanie rozwiązań 

LZ S1st 3 Logistyka w sferze usług wykł. 
 prof. UE dr hab. Kisperska-
Moroń Danuta 

Pisemny egzamin zdalny; pytania otwarte związane z 
treścią przeprowadzonych wykładów i literaturą, 
wymagające zindywidualizowanej odpowiedzi. Czas na 
odpowiedź na 3 pytania: 30 minut, odpowiedź 
przesyłana do wykładowcy (50% końcowej oceny z 
przedmiotu) 

LZ S1st 3 
Marketing i sprzedaż usług 
logistycznych wykł.  dr Hanus Gabriela bez zmian 

LZ S1st 3 
Prawne aspekty procedur 
przetargowych wykł.  dr Matusik Grzegorz Test online 

LZ S1st 3 Psychologia pracy i negocjacje  ćw. mgr Juszczyk Patrycja 

Obowiązujące warunki zaliczenia (autoprezentacja 
oraz negocjacje grupowe). Wykorzystanie form 
zdalnych – G. Meet, G. Classroom. Ćwiczenia - testy, 
formularze do przygotowania negocjacji (poprzez G. 
Classroom), studenci dostają informacje nt. punktacji i 
ewent. błędów,zadają pytania na bieżąco (komentarze 
i wiadomości) (Classroom, e-mail) oraz w trakcie zajęć 
online (G. Meet). 

LZ S1st 3 Psychologia pracy i negocjacje  wykł.  dr Rutkowska Monika Zespołowy projekt zaliczeniowy na zadany temat 

LZ S1st 3 
Symulacja komputerowa w 
logistyce lab.  dr Dudzińska-Baryła Renata Test online 
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LZ S1st 3 
Symulacja komputerowa w 
logistyce lab.  dr Michalska Ewa Test online 

LZ S1st 3 
Symulacja komputerowa w 
logistyce wykł.  dr Dudzińska-Baryła Renata Test online 

LZ S2ns 2 
Analiza dynamiki łańcucha 
dostaw lab.  dr Zowada Krzysztof Test online 

LZ S2ns 2 
Analiza dynamiki łańcucha 
dostaw wykł. 

 prof. UE dr hab. Świerczek 
Artur Test online 

LZ S2ns 2 
Formalizacja współpracy w 
łańcuchu dostaw ćw.  dr Matusik Grzegorz Test online 

LZ S2ns 2 
Formalizacja współpracy w 
łańcuchu dostaw wykł. prof. dr hab. Górecki Jacek Test online 

LZ S2ns 2 
Kształtowanie kompetencji 
logistycznych ćw. mgr Kamińska Monika 

Analiza studiów przypadków: Zadania indywidualne 
związane z decyzjami personalnymi w sferze logistyki; 
Prezentacja: Przedstawienie wyników prac 
zespołowych w postaci prezentacji multimedialnej z 
nagraniem przemowy prezentujących 

LZ S2ns 2 
Kształtowanie kompetencji 
logistycznych wykł. 

 prof. UE dr hab. Kisperska-
Moroń Danuta 

Projekt: Przygotowanie procesu rekrutacji na 
określone stanowisko logistyczne. Przygotowywany 
przez grupy studentów, przesyłany elektronicznie do 
wykładowcy (60% oceny końcowej z przedmiotu) 

LZ S2ns 2 Ubezpieczenia w logistyce wykł.  dr Kania Piotr 
Test jednokrotnego wyboru (na platformie Google 
Classroom) 

LZ S2st 2 
Analiza dynamiki łańcucha 
dostaw lab.  dr Zowada Krzysztof Test online 

LZ S2st 2 
Analiza dynamiki łańcucha 
dostaw wykł. 

 prof. UE dr hab. Świerczek 
Artur Test online 

LZ S2st 2 
Formalizacja współpracy w 
łańcuchu dostaw ćw.  dr Matusik Grzegorz Test online 

LZ S2st 2 
Formalizacja współpracy w 
łańcuchu dostaw wykł. prof. dr hab. Górecki Jacek Test online 

LZ S2st 2 
Kształtowanie kompetencji 
logistycznych ćw. mgr Kamińska Monika 

Analiza studiów przypadków: Zadania indywidualne 
związane z decyzjami personalnymi w sferze logistyki; 
Prezentacja: Przedstawienie wyników prac 
zespołowych w postaci prezentacji multimedialnej z 
nagraniem przemowy prezentujących 
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LZ S2st 2 
Kształtowanie kompetencji 
logistycznych wykł. 

 prof. UE dr hab. Kisperska-
Moroń Danuta 

Projekt: Przygotowanie procesu rekrutacji na 
określone stanowisko logistyczne. Przygotowywany 
przez grupy studentów, przesyłany elektronicznie do 
wykładowcy (60% oceny końcowej z przedmiotu) 

LZ S2st 2 Ubezpieczenia w logistyce wykł.  dr Kania Piotr 
Test jednokrotnego wyboru (na platformie Google 
Classroom) 

Msg S1ns 1 Etyka gospodarcza wykł. 
 prof. UE dr hab. Polok 
Grzegorz 

Projekt związany z etyką gospodarczą w 
grupach 10 osobowych. 
Odpowiedzialny za grupę będzie lider. Do 
łączenia się w grupy projektowe będzie 
wykorzystana platforma: 
https://eu.jotform.com/myforms/ 
Sam projekt przesłany będzie poprzez 
https://classroom.google.com/u/1/h i 
przez lidera grupy na pocztę e-mail 
prowadzącego wykłady 

Msg S1ns 1 Makroekonomia ćw.  dr Grabowski Artur Bez zmian – online w google classroom 

Msg S1ns 1 Makroekonomia wykł.  dr Grabowski Artur Bez zmian – online w google classroom 

Msg S1ns 1 
Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze I ćw.  dr Czech Anna 

Zaliczenie online w formie testu przy użyciu platformy 
e-learningowej classroom 

Msg S1ns 1 
Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze I wykł. 

 prof. UE dr hab. Pawlas 
Iwona bez zmian 

Msg S1ns 1 Podstawy finansów wykł.  dr Kozłowska-Makóś Danuta Test jednokrotnego wyboru na platformie Classroom 

Msg S1ns 1 Podstawy logistyki ćw.  dr Niestrój Krzysztof 

Zadania wykonywane zdalnie – zakres równoważny 
kolokwium, aktywność w formie dostosowanej do 
zajęć na odległość (również z części wykładowej). 

Msg S1ns 1 Podstawy logistyki wykł.  dr Niestrój Krzysztof bez zmian 

Msg S1ns 1 Podstawy marketingu wykł.  dr Pacut Mirosław sprawdzian pisemny online 

Msg S1ns 1 
Podstawy metod ilościowych w 
naukach ekonomicznych ćw. mgr inż. Sitek Grzegorz Projekt w systemie e-lerningowym  

Msg S1ns 1 Podstawy rachunkowości ćw. 
 dr hab. Dratwińska-Kania 
Beata Test na platformie e-learningowej Classroom 

Msg S1ns 1 Podstawy rachunkowości wykł. 
 dr hab. Dratwińska-Kania 
Beata Test na platformie e-learningowej Classroom 

Msg S1ns 1 Zarządzanie międzynarodowe wykł. 
 dr Sulimowska-Formowicz 
Monika 

test w formularzu elektronicznym w Google Classroom 
przeprowadzony online podczas spotkania Google 
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Meet, ograniczony czas wypełniania testu, 
monitorowany czas zwrotu, randomizacja pytań 

Msg S1ns 1 

Zastosowanie matematyki w 
ekonomii, finansach i 
zarządzaniu wykł. 

 dr hab. Mastalerz-Kodzis 
Adrianna 

Zastosowanie matematyki 
w ekonomii, finansach i 
zarządzaniu 
wykład st 
 
 
Egzamin przeniesiony z sesji 
zimowej – indywidualny kontakt 
wykładowcy ze studentami. 
Rozwiązanie zadań rachunkowych 
na egzaminie pisemnym w ściśle 
określonym terminie i przedziale 
czasowym. Przesłanie rozwiązań 
wykładowcy za pomocą platformy 
Google Classroom. W przypadku 
negatywnej oceny pracy pisemnej 
rozmowa on-line. 

Msg S1ns 3 
Dyplomacja i negocjacje w 
biznesie międzynarodowym ćw.  dr Czech Katarzyna 

1. Charakter ćwiczeń dostosowany do pracy on line 
10% 
2. Bez zmian poprzez classroom 20% 
3. Bez zmian w formie online z wykorzystaniem dysku 
google i google meet 20% 

Msg S1ns 3 
Dyplomacja i negocjacje w 
biznesie międzynarodowym wykł.  dr Czech Katarzyna Egzamin w systemie google classroom 50% 

Msg S1ns 3 

Ryzyko i ubezpieczenia w 
międzynarodowym obrocie 
towarowym ćw.  dr Świtała Rafał bez zmian 

Msg S1ns 3 

Ryzyko i ubezpieczenia w 
międzynarodowym obrocie 
towarowym wykł. 

 prof. UE dr hab. Dziembała 
Małgorzata 

Egzamin w systemie Google classroom – pytania 
zamknięte/otwarte z możliwością korzystania z 
podręczników 

Msg S1st 1 Etyka gospodarcza wykł. 
 prof. UE dr hab. Polok 
Grzegorz 

Projekt związany z etyką gospodarczą w 
grupach 10 osobowych. 
Odpowiedzialny za grupę będzie lider. Do 
łączenia się w grupy projektowe będzie 
wykorzystana platforma: 
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https://eu.jotform.com/myforms/ 
Sam projekt przesłany będzie poprzez 
https://classroom.google.com/u/1/h i 
przez lidera grupy na pocztę e-mail 
prowadzącego wykłady 

Msg S1st 1 Makroekonomia ćw. 
 prof. UE dr hab. Pietrucha 
Jacek Bez zmian – online w google classroom 

Msg S1st 1 Makroekonomia ćw. mgr Sojka Oliwia Bez zmian – online w google classroom 

Msg S1st 1 Makroekonomia wykł. 
 prof. UE dr hab. Pietrucha 
Jacek Bez zmian – online w google classroom 

Msg S1st 1 
Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze I ćw.  dr Czech Anna 

Zaliczenie online w formie testu przy użyciu platformy 
e-learningowej classroom 

Msg S1st 1 
Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze I wykł. prof. dr hab. Sporek Tadeusz  bez zmian 

Msg S1st 1 Podstawy logistyki ćw.  dr Niestrój Krzysztof 

Zadania wykonywane zdalnie – zakres równoważny 
kolokwium, aktywność w formie dostosowanej do 
zajęć na odległość (również z części wykładowej). 

Msg S1st 1 Podstawy logistyki wykł.  dr Niestrój Krzysztof bez zmian 

Msg S1st 1 Podstawy marketingu ćw.  dr hab. Komor Marcin projekt grupowy 

Msg S1st 1 Podstawy marketingu ćw.  dr Pacut Mirosław projekt grupowy 

Msg S1st 1 Podstawy marketingu wykł.  dr Pacut Mirosław sprawdzian pisemny online 

Msg S1st 1 
Podstawy metod ilościowych w 
naukach ekonomicznych ćw. mgr inż. Sitek Grzegorz Projekt w systemie e-lerningowym  

Msg S1st 1 Podstawy rachunkowości ćw. mgr Lisicki Bartłomiej 

Kolokwium pisemne – przy 
wykorzystaniu narzędzi Google 
Classroom lub/i Formularze 

Msg S1st 1 Podstawy rachunkowości ćw. mgr Tatoj Marcin 

Kolokwium pisemne – przy 
wykorzystaniu narzędzi Google 
Classroom lub/i Formularze 

Msg S1st 1 Podstawy rachunkowości wykł.  dr Szewieczek Aleksandra 

Egzamin pisemny w formie testu 
jednokrotnego wyboru – przy 
wykorzystaniu narzędzi Google 
Classroom lub/i Formularze 

Msg S1st 1 Zarządzanie międzynarodowe wykł. 
 dr Sulimowska-Formowicz 
Monika 

test w formularzu elektronicznym w Google Classroom 
przeprowadzony online podczas spotkania Google 
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Meet, ograniczony czas wypełniania testu, 
monitorowany czas zwrotu, randomizacja pytań 

Msg S1st 2 
Funkcjonowanie Unii 
Europejskiej ćw.  dr Talar Sylwia 

Prezentacje przygotowywane w 
kilkuosobowych zespołach – 20% 
Kolokwium pisemne pytania 
otwarte z możliwością 
korzystania z podręcznika – 10% 

Msg S1st 2 
Funkcjonowanie Unii 
Europejskiej wykł. 

 prof. UE dr hab. Pawlas 
Iwona 

Egzamin pisemny w systemie Google classroom 
(pytania zamknięte/otwarte) 

Msg S1st 2 Negocjacje ćw. 
 prof. UE dr hab. Sztangret 
Izabela 

Zadania praktyczne - indywidualne; 
prezentacje multimedialne na wybrany 

Msg S1st 2 Negocjacje wykł. 
 prof. UE dr hab. Sztangret 
Izabela Test jednokrotnego wyboru 

Msg S1st 2 
Rozliczenia w obrocie 
międzynarodowym ćw.  dr hab. Fronczek Małgorzata 

1. Bez zmian 
2. Esej (pisemna praca 
grupowa) 

Msg S1st 2 
Rozliczenia w obrocie 
międzynarodowym wykł.  dr hab. Fronczek Małgorzata Bez zmian – na platformie Moodle 

Msg S1st 3 
Dyplomacja i negocjacje w 
biznesie międzynarodowym ćw.  dr Czech Katarzyna 

1. Charakter ćwiczeń dostosowany do pracy on line 
10% 
2. Bez zmian poprzez classroom 20% 
3. Bez zmian w formie online z wykorzystaniem dysku 
google i google meet 20% 

Msg S1st 3 
Dyplomacja i negocjacje w 
biznesie międzynarodowym wykł.  dr Czech Katarzyna Egzamin w systemie google classroom 50% 

Msg S1st 3 
Planowanie w biznesie 
międzynarodowym ćw.  dr Wiechoczek Joanna bez zmian 

Msg S1st 3 
Planowanie w biznesie 
międzynarodowym wykł. 

 prof. UE dr hab. Bilińska-
Reformat Katarzyna bez zmian 

Msg S1st 3 

Ryzyko i ubezpieczenia w 
międzynarodowym obrocie 
towarowym ćw.  dr Świtała Rafał bez zmian 

Msg S1st 3 

Ryzyko i ubezpieczenia w 
międzynarodowym obrocie 
towarowym wykł. 

 prof. UE dr hab. Dziembała 
Małgorzata 

Egzamin w systemie Google classroom – pytania 
zamknięte/otwarte z możliwością korzystania z 
podręczników 

Msg S1st 3 
Zarządzanie projektami 
międzynarodowymi ćw. 

 prof. UE dr hab. Targiel 
Krzysztof 

Bez zmian 
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Prezentacja (25%) Przedstawienie 
przygotowanego w trakcie ćwiczeń 
projektu; Prezentacja na 
platformie Google Meet 

Msg S1st 3 
Zarządzanie projektami 
międzynarodowymi wykł. 

 prof. UE dr hab. Targiel 
Krzysztof 

Test jednokrotnego wyboru, 
realizowany za pomocą platformy 
Moodle (50%) 

Msg S2st 1 
Controling w przedsiębiorstwie 
międzynarodowym ćw. mgr Martyniak Marta 

Prezentacja- przygotowania prezentacji dot. 
zastosowania narzędzi controllingu w 
przedsiębiorstwie międzynarodowym 

Msg S2st 1 
Controling w przedsiębiorstwie 
międzynarodowym wykł.  dr Żak Katarzyna 

Test jednokrotnego wyboru bez możliwości 
korzystania z podręczników ONLINE 

Msg S2st 1 
Globalizacja i regionalizacja w 
gospodarce światowej ćw.  dr Talar Sylwia bez zmian 

Msg S2st 1 
Globalizacja i regionalizacja w 
gospodarce światowej wykł. 

 prof. UE dr hab. Pawlas 
Iwona 

Egzamin w systemie Google Classroom – pytania 
otwarte/zamknięte 

Msg S2st 1 Logistyka międzynarodowa ćw.  dr Mercik Anna Ocena za esej na zadany temat 

Msg S2st 1 Logistyka międzynarodowa wykł.  dr Mercik Anna Egzamin ustny przy wykorzystaniu komunikatora 

Msg S2st 1 

Prawne aspekty biznesu 
międzynarodowego i ochrony 
własności intelektualnej wykł.  dr hab. Czarnecka Marzena 

Prezentacje – projekt – przesłane przez Google 
Classroom -100%  

Msg S2st 1 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu wykł. 

 prof. UE dr hab. Skórska 
Anna 

Prezentacja, zadania cząstkowe (indywidualne i 
grupowe) przesyłane przy wykorzystaniu Google 
Clasroom 

Pf S1ns 1 Etyka gospodarcza wykł. 
 prof. UE dr hab. Polok 
Grzegorz 

Projekt  związany z etyką gospodarczą w grupach 10 
osobowych . 
 Odpowiedzialny za grupę będzie lider.   Do łączenia 
się w grupy projektowe będzie wykorzystana 
platforma : https://eu.jotform.com/myforms/ 
Sam projekt przesłany będzie poprzez 
https://classroom.google.com/u/1/h  i przez lidera 
grupy na pocztę e-mail prowadzącego  wykłady  

Pf S1ns 1 Finanse ćw.  dr Nowak Jacek Bez zmian (on-line) 

Pf S1ns 1 Finanse ćw.  dr Tomecki Marcin Bez zmian (on-line) 

Pf S1ns 1 Finanse wykł.  dr Kozłowska-Makóś Danuta Bez zmian (on-line) 

Pf S1ns 1 Makroekonomia ćw.  dr Nagel Katarzyna Bez zmian (on-line) 
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Pf S1ns 1 Makroekonomia wykł. 
 dr hab. Bochańczyk-Kupka 
Dominika Bez zmian (on-line) 

Pf S1ns 1 Marketing ćw. mgr Płaczkowska Monika Bez zmian  (on-line) 

Pf S1ns 1 Marketing wykł.  dr hab. Jaciow Magdalena Bez zmian  (on-line) 

Pf S1ns 1 
Narzędzia statystyczne analizy 
procesów gospodarczych ćw. 

 dr hab. Sączewska-
Piotrowska Anna Bez zmian  (on-line) 

Pf S1ns 1 
Narzędzia statystyczne analizy 
procesów gospodarczych ćw.  dr Wąsowicz Jarosław Bez zmian  (on-line) 

Pf S1ns 1 
Narzędzia statystyczne analizy 
procesów gospodarczych wykł. 

 dr hab. Sączewska-
Piotrowska Anna Bez zmian  (on-line) 

Pf S1ns 1 Rachunkowość ćw. mgr Świeboda Wioletta Bez zmian (on-line) 

Pf S1ns 1 Rachunkowość wykł. 
 dr hab. Dratwińska-Kania 
Beata Bez zmian (on-line) 

Pf S1ns 1 

Rozwiązanie problemu w realnie 
funkcjonującej firmie: Diagnoza 
problemu decyzyjnego ćw. 

 prof. UE dr hab. Głód 
Grzegorz bez zmian 

Pf S1ns 1 
Zakładanie działalności 
gospodarczej: Pomysł na biznes ćw. 

 prof. UE dr hab. Ingram 
Tomasz bez zmian 

Pf S1ns 2 Kadry/płace ćw. mgr Raczyńska Ewa 50% esej na zadany temat; 50% projekt (on-line) 

Pf S1ns 2 Kadry/płace wykł. 
 prof. UE dr hab. Głód 
Grzegorz 50% esej na zadany temat; 50% projekt (on-line) 

Pf S1ns 2 Obsługa klienta ćw. mgr Płaczkowska Monika Bez zmian  (on-line) 

Pf S1ns 2 Obsługa klienta wykł. 
 prof. UE dr hab. Kucharska 
Barbara Bez zmian  (on-line) 

Pf S1ns 2 Podatki lab. mgr Giszterowicz Agnieszka 
Projekt zaliczeniowy "Podatki - decyzje przedsiębiorcy 
w kontekście planowanej działalności gospodarczej" 

Pf S1ns 2 
Podstawy samodzielnego 
księgowania ćw. mgr Giszterowicz Agnieszka Bez zmian (on-line) 

Pf S1ns 2 

Rozwiązanie problemu w realnie 
funkcjonującej firmie: 
Tworzenie  
wariantów rozwiązań i ich ocena ćw.  dr Głód Wojciech bez zmian 

Pf S1ns 2 Techniki pracy menedżera ćw. 
 dr hab. Bratnicka-Myśliwiec 
Katarzyna Bez zmian (on-line) 

Pf S1ns 2 Techniki pracy menedżera wykł. 
 prof. UE dr hab. Kraśnicka 
Teresa Bez zmian (on-line) 
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Pf S1ns 2 
Współpraca z instytucjami 
otoczenia biznesu ćw.  dr Ochojski Artur Bez zmian (on-line) 

Pf S1ns 2 
Współpraca z instytucjami 
otoczenia biznesu wykł.  dr Ochojski Artur Bez zmian (on-line) 

Pf S1ns 2 

Zakładanie działalności 
gospodarczej: Organizowanie 
przedsięwzięcia ćw.  dr hab. Pęciak Renata bez zmian 

Pf S1ns 3 E-biznes ćw.  dr Bartuś Kamila Bez zmian (on-line) 

Pf S1ns 3 E-biznes wykł.  dr Bartuś Kamila Bez zmian (on-line) 

Pf S1ns 3 
Podejmowanie decyzji 
lokalizacyjnych w biznesie ćw.  dr Tomecki Marcin Bez zmian (on-line) 

Pf S1ns 3 
Podejmowanie decyzji 
lokalizacyjnych w biznesie wykł.  dr Tomecki Marcin Bez zmian (on-line) 

Pf S1ns 3 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu wykł. 

 prof. UE dr hab. Skórska 
Anna 

Prezentacja, zadania cząstkowe (indywidualne i 
grupowe) przesyłane przy wykorzystaniu Google 
Clasroom 

Pf S1ns 3 Zarządzanie projektem ćw. mgr Rykała Piotr Bez zmian (on-line) 

Pf S1ns 3 Zarządzanie projektem wykł. 
 prof. UE dr hab. Drobniak 
Adam Bez zmian (on-line) 

Pf S1st 1 Etyka gospodarcza wykł. 
 prof. UE dr hab. Polok 
Grzegorz 

Projekt  związany z etyką gospodarczą w grupach 10 
osobowych . 
 Odpowiedzialny za grupę będzie lider.   Do łączenia 
się w grupy projektowe będzie wykorzystana 
platforma : https://eu.jotform.com/myforms/ 
Sam projekt przesłany będzie poprzez 
https://classroom.google.com/u/1/h  i przez lidera 
grupy na pocztę e-mail prowadzącego  wykłady  

Pf S1st 1 Finanse ćw.  dr Jabłoński Bartłomiej Bez zmian (on-line) 

Pf S1st 1 Finanse ćw.  dr Kozłowska-Makóś Danuta Bez zmian (on-line) 

Pf S1st 1 Finanse wykł. 
 prof. UE dr hab. Walasik 
Artur Bez zmian (on-line) 

Pf S1st 1 Makroekonomia ćw.  dr Rolski Mateusz Bez zmian (on-line) 

Pf S1st 1 Makroekonomia ćw. 
 prof. UE dr hab. Ostoj 
Izabela Bez zmian (on-line) 

Pf S1st 1 Makroekonomia wykł. 
 prof. UE dr hab. Ostoj 
Izabela Bez zmian (on-line) 
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Pf S1st 1 Marketing ćw.  dr Malinowska Mirosława Bez zmian  (on-line) 

Pf S1st 1 Marketing wykł.  dr Malinowska Mirosława Bez zmian  (on-line) 

Pf S1st 1 
Narzędzia statystyczne analizy 
procesów gospodarczych ćw. 

 dr hab. Sączewska-
Piotrowska Anna Bez zmian  (on-line) 

Pf S1st 1 
Narzędzia statystyczne analizy 
procesów gospodarczych ćw.  dr Wąsowicz Jarosław Bez zmian  (on-line) 

Pf S1st 1 
Narzędzia statystyczne analizy 
procesów gospodarczych ćw. 

 prof. UE dr hab. Wolny-
Dominiak Alicja Bez zmian  (on-line) 

Pf S1st 1 
Narzędzia statystyczne analizy 
procesów gospodarczych wykł. 

 dr hab. Sączewska-
Piotrowska Anna Bez zmian  (on-line) 

Pf S1st 1 Rachunkowość ćw.  dr Maćkowiak Ewa Bez zmian (on-line) 

Pf S1st 1 Rachunkowość ćw.  dr Poniatowska Lucyna Bez zmian (on-line) 

Pf S1st 1 Rachunkowość wykł.  dr Maćkowiak Ewa Bez zmian (on-line) 

Pf S1st 1 

Rozwiązanie problemu w realnie 
funkcjonującej firmie: Diagnoza 
problemu decyzyjnego ćw. mgr Raczyńska Ewa bez zmian 

Pf S1st 1 
Zakładanie działalności 
gospodarczej: Pomysł na biznes ćw. 

 prof. UE dr hab. Ingram 
Tomasz bez zmian 

Pf S1st 2 Kadry/płace ćw. mgr Raczyńska Ewa 50% esej na zadany temat; 50% projekt (on-line) 

Pf S1st 2 Kadry/płace wykł. 
 prof. UE dr hab. Głód 
Grzegorz 50% esej na zadany temat; 50% projekt (on-line) 

Pf S1st 2 Obsługa klienta ćw. 
 prof. UE dr hab. Kucharska 
Barbara Bez zmian  (on-line) 

Pf S1st 2 Obsługa klienta wykł. 
 prof. UE dr hab. Kucharska 
Barbara Bez zmian  (on-line) 

Pf S1st 2 Podatki lab. mgr Giszterowicz Agnieszka 
Projekt zaliczeniowy "Podatki - decyzje przedsiębiorcy 
w kontekście planowanej działalności gospodarczej" 

Pf S1st 2 
Podstawy samodzielnego 
księgowania ćw. mgr Giszterowicz Agnieszka Bez zmian (on-line) 

Pf S1st 2 

Rozwiązanie problemu w realnie 
funkcjonującej firmie: 
Tworzenie wariantów rozwiązań 
i ich ocena ćw.  dr Głód Wojciech bez zmian 

Pf S1st 2 Techniki pracy menedżera ćw. 
 dr hab. Bratnicka-Myśliwiec 
Katarzyna Bez zmian (on-line) 
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Pf S1st 2 Techniki pracy menedżera ćw. 
 dr Wronka-Pośpiech 
Martyna Bez zmian (on-line) 

Pf S1st 2 Techniki pracy menedżera wykł. 
 prof. UE dr hab. Kraśnicka 
Teresa Bez zmian (on-line) 

Pf S1st 2 
Współpraca z instytucjami 
otoczenia biznesu ćw.  dr Ochojski Artur Bez zmian (on-line) 

Pf S1st 2 
Współpraca z instytucjami 
otoczenia biznesu wykł.  dr Ochojski Artur Bez zmian (on-line) 

Pf S1st 2 

Zakładanie działalności 
gospodarczej: Organizowanie 
przedsięwzięcia ćw.  dr Grabowski Artur bez zmian 

Pf S1st 2 

Zakładanie działalności 
gospodarczej: Organizowanie 
przedsięwzięcia ćw.  dr hab. Pęciak Renata bez zmian 

Pf S1st 3 E-biznes ćw.  dr Batko Kornelia Bez zmian (on-line) 

Pf S1st 3 E-biznes ćw. mgr Kisiołek Arkadiusz Bez zmian (on-line) 

Pf S1st 3 E-biznes wykł. prof. dr hab. Olszak Celina Bez zmian (on-line) 

Pf S1st 3 
Podejmowanie decyzji 
lokalizacyjnych w biznesie ćw.  dr Tomecki Marcin Bez zmian (on-line) 

Pf S1st 3 
Podejmowanie decyzji 
lokalizacyjnych w biznesie wykł.  dr Tomecki Marcin Bez zmian (on-line) 

Pf S1st 3 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu wykł. 

 prof. UE dr hab. Skórska 
Anna 

Prezentacja, zadania cząstkowe (indywidualne i 
grupowe) przesyłane przy wykorzystaniu Google 
Clasroom 

Pf S1st 3 Zarządzanie projektem ćw. mgr Plac Klaudia Bez zmian (on-line) 

Pf S1st 3 Zarządzanie projektem wykł. 
 prof. UE dr hab. Drobniak 
Adam Bez zmian (on-line) 

Pf S2ns 1 Ekonomia menedżerska ćw.  dr Tusińska Magdalena Bez zmian (on-line) 

Pf S2ns 1 Ekonomia menedżerska wykł.  dr Tusińska Magdalena Bez zmian (on-line) 

Pf S2ns 1 Filozofia nauki wykł. 
 prof. UE dr hab. Marzec 
Izabela Esej (na podany temat) 

Pf S2ns 1 
Nowoczesne koncepcje 
zarządzania I ćw. 

 dr Wronka-Pośpiech 
Martyna Bez zmian  (on-line) 

Pf S2ns 1 
Podejmowanie decyzji 
strategicznych wykł. 

 dr hab. Bratnicka-Myśliwiec 
Katarzyna Bez zmian (on-line) 
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Pf S2ns 1 
Podejmowanie decyzji 
strategicznych  ćw. mgr Raczyńska Ewa Bez zmian (on-line) 

Pf S2ns 1 Prawo gospodarcze wykł. prof. dr hab. Górecki Jacek Test on-line 

Pf S2ns 1 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu wykł. 

 prof. UE dr hab. Skórska 
Anna 

Prezentacja, zadania cząstkowe (indywidualne i 
grupowe) przesyłane przy wykorzystaniu Google 
Clasroom 

Pf S2ns 1 
Zarządzanie projektem 
inwestycyjnym ćw. mgr Plac Klaudia Raport zaliczeniowe w wersji on-line (elektronicznej) 

Pf S2ns 1 
Zarządzanie projektem 
inwestycyjnym wykł. 

 prof. UE dr hab. Drobniak 
Adam Raport zaliczeniowe w wersji on-line (elektronicznej) 

Pf S2ns 1 Zarządzanie relacjami z klientem ćw.  prof. UE dr hab. Kolny Beata Bez zmian (on-line) 

Pf S2ns 1 Zarządzanie relacjami z klientem wykł.  prof. UE dr hab. Kolny Beata Bez zmian (on-line) 

Pf S2ns 1 Zarządzanie sprzedażą ćw. mgr Kol Jakub 

Kolokwium pisemne - Maksymalnie 10 pytań 
otwartych 30,00% (w ramach Google classroom) 
Praca grupowa nad studiami przypadku -  
Opracowanie w grupie studia przypadku i ich 
prezentacja 70,00% (w ramach Google classroom i 
Meet) 

Pf S2ns 1 Zarządzanie sprzedażą wykł. 
 prof. UE dr hab. Kucharska 
Barbara 

Kolokwium pisemne - Maksymalnie 10 pytań 
otwartych 30,00% (w ramach Google classroom) 
Praca grupowa nad studiami przypadku -  
Opracowanie w grupie studia przypadku i ich 
prezentacja 70,00% (w ramach Google classroom i 
Meet) 

Pf S2ns 2 Gra biznesowa ćw. 
 dr hab. Winnicka-Wejs 
Alicja bez zmian 

Pf S2ns 2 Optymalizacja podatkowa lab. mgr Jonkisz-Zacny Anna Bez zmian  (on-line) 

Pf S2ns 2 
Współczesne koncepcje 
ekonomii wykł. 

prof. dr hab. Zagóra-Jonszta 
Urszula Bez zmian (on-line) 

Pf S2ns 2 Zarządzanie innowacjami wykł.  dr Baron Marcin Bez zmian (on-line) 

Pf S2st 1 Ekonomia menedżerska ćw.  dr Włodarczyk Julia Bez zmian (on-line) 

Pf S2st 1 Ekonomia menedżerska ćw. mgr Pasionek Jolanta Bez zmian (on-line) 

Pf S2st 1 Ekonomia menedżerska wykł. 
 prof. UE dr hab. Ostoj 
Izabela Bez zmian (on-line) 
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Pf S2st 1 Filozofia nauki wykł. 
 prof. UE dr hab. Marzec 
Izabela Esej (na podany temat) 

Pf S2st 1 
Nowoczesne koncepcje 
zarządzania I ćw. 

 dr Wronka-Pośpiech 
Martyna Bez zmian  (on-line) 

Pf S2st 1 
Podejmowanie decyzji 
strategicznych wykł. 

 dr hab. Bratnicka-Myśliwiec 
Katarzyna Bez zmian (on-line) 

Pf S2st 1 
Podejmowanie decyzji 
strategicznych  ćw. mgr Raczyńska Ewa Bez zmian (on-line) 

Pf S2st 1 Prawo gospodarcze wykł.  dr Matusik Grzegorz Test on-line 

Pf S2st 1 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu wykł. 

 prof. UE dr hab. Skórska 
Anna 

Prezentacja, zadania cząstkowe (indywidualne i 
grupowe) przesyłane przy wykorzystaniu Google 
Clasroom 

Pf S2st 1 
Zarządzanie projektem 
inwestycyjnym ćw. mgr Plac Klaudia Raport zaliczeniowe w wersji on-line (elektronicznej) 

Pf S2st 1 
Zarządzanie projektem 
inwestycyjnym wykł. 

 prof. UE dr hab. Drobniak 
Adam Raport zaliczeniowe w wersji on-line (elektronicznej) 

Pf S2st 1 Zarządzanie relacjami z klientem ćw.  dr Malinowska Mirosława Bez zmian (on-line) 

Pf S2st 1 Zarządzanie relacjami z klientem wykł.  prof. UE dr hab. Kolny Beata Bez zmian (on-line) 

Pf S2st 1 Zarządzanie sprzedażą ćw. 
 prof. UE dr hab. Kucharska 
Barbara 

Kolokwium pisemne - Maksymalnie 10 pytań 
otwartych 30,00% (w ramach Google classroom) 
Praca grupowa nad studiami przypadku -  
Opracowanie w grupie studia przypadku i ich 
prezentacja 70,00% (w ramach Google classroom i 
Meet) 

Pf S2st 1 Zarządzanie sprzedażą wykł. 
 prof. UE dr hab. Kucharska 
Barbara 

Kolokwium pisemne - Maksymalnie 10 pytań 
otwartych 30,00% (w ramach Google classroom) 
Praca grupowa nad studiami przypadku -  
Opracowanie w grupie studia przypadku i ich 
prezentacja 70,00% (w ramach Google classroom i 
Meet) 

Pf S2st 2 Gra biznesowa ćw. 
 dr hab. Winnicka-Wejs 
Alicja bez zmian 

Pf S2st 2 Gra biznesowa ćw. 
 prof. UE dr hab. Ingram 
Tomasz bez zmian 
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Pf S2st 2 Optymalizacja podatkowa lab. mgr Jonkisz-Zacny Anna Bez zmian  (on-line) 

Pf S2st 2 
Współczesne koncepcje 
ekonomii wykł. 

prof. dr hab. Zagóra-Jonszta 
Urszula Bez zmian (on-line) 

Pf S2st 2 Zarządzanie innowacjami wykł.  dr Baron Marcin Bez zmian (on-line) 

RP S1ns 1 Finanse publiczne ćw. mgr Szymczak Magdalena Platforma Google Classroom 

RP S1ns 1 Finanse publiczne wykł.  dr Ciupek Bożena Google Classroom 

RP S1ns 1 
Księgowe, podatkowe i 
finansowe studia przypadków wykł.  dr Tkocz-Wolny Katarzyna Google Classroom 

RP S1ns 1 Metody ilościowe w finansach ćw.  dr Rozmus Dorota Google Classroom 

RP S1ns 1 Metody ilościowe w finansach wykł.  dr Rozmus Dorota Google Classroom 

RP S1ns 1 Rachunkowość finansowa ćw. mgr Franczak Iwona 
Platforma 
Moodle 

RP S1ns 1 Rachunkowość finansowa wykł.  dr Ferens Aleksandra Google Classroom 

Wspólne S1ns 1 Język angielski B1 lekt. mgr Grzelewska-Jędryka Ewa 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język angielski B1 lekt. mgr Kiermasz Magdalena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
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testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język angielski B1 lekt. mgr Wachowicz Joanna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 
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Wspólne S1ns 1 Język angielski B1 lekt. mgr Williams Jon 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język angielski B2 lekt. mgr Grudzien Hanna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
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Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język angielski B2 lekt. mgr Korkus-Kadlec Iwona 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język angielski B2 lekt. mgr Marcinkowska Beata 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
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Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język angielski B2 lekt. mgr Piwowarska Katarzyna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język angielski B2+ lekt. mgr Chodkiewicz Beata 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
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korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język angielski B2+ lekt. mgr Kiermasz Magdalena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język angielski B2+ lekt. mgr Kudełko Katarzyna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
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podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język angielski B2+ lekt. mgr Łęska Magdalena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język angielski w biznesie B1 lekt. mgr Cichos Leonard 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
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wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język angielski w biznesie B1 lekt. 
mgr Gottschling-Zawadzka 
Iwona 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język angielski w biznesie B1 lekt. mgr Pierzchała Urszula 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
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Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język angielski w biznesie B1 lekt. mgr Williams Jon 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język angielski w biznesie B2 lekt.  dr Łącka-Badura Jolanta 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
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Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język angielski w biznesie B2 lekt. mgr Grudzien Hanna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język angielski w biznesie B2+ lekt. mgr Chodkiewicz Beata 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
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pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język francuski A1 lekt. mgr Głowacka Grażyna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język francuski A1 lekt. mgr Wójcik Alicja 
Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
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rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język francuski w biznesie A1 lekt. mgr Ziółkowska Jolanta 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 
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Wspólne S1ns 1 Język hiszpański A1 lekt. mgr Iskra-Orlak Grażyna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język hiszpański A1 lekt. mgr Pilchowska Aleksandra 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
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Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język hiszpański w biznesie A1 lekt. mgr Pilchowska Aleksandra 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język niemiecki A1 lekt.  dr Iwańska Anna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  



Załącznik Nr 1 
do obwieszczenia Nr 3/2019/2020 

 

str. 162 
 

Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język niemiecki A1 lekt. 
mgr Bakalarska-Dyduch 
Małgorzata 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język niemiecki A1 lekt. mgr Bartczak Grażyna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
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korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język niemiecki A1 lekt. mgr Gąsior Grzegorz 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język niemiecki A2 lekt.  dr Iwańska Anna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
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podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język niemiecki A2 lekt. mgr Grygiel Ilona 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język niemiecki A2 lekt. mgr Myszka Marzena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
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wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język niemiecki w biznesie A1 lekt. mgr Grygiel Ilona 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język niemiecki w biznesie A1+ lekt. mgr Placek Bożena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
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Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język niemiecki w biznesie A2 lekt. mgr Poleszczuk Elwira 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język rosyjski A1 lekt. mgr Kopoczyńska Bożena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
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Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język rosyjski w biznesie A1 lekt.  dr Kopczacki Bartłomiej 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 1 Język włoski w biznesie A1 lekt. mgr Pieprz Michał 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
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pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1ns 2 Język angielski A2 lekt. mgr Janikowski Eugeniusz 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język angielski A2 lekt. mgr Wachowicz Joanna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
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programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język angielski A2 lekt. mgr Zawartka Ilona 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język angielski B1 lekt. mgr Malik-Kozłowska Beata 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
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programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język angielski B1 lekt. mgr Pierzchała Urszula 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język angielski B1 lekt. mgr Rzepka Katarzyna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
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programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język angielski B1 lekt. mgr Śliwa Jakub 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język angielski B2 lekt. mgr Janikowski Eugeniusz 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
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programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język angielski B2 lekt. mgr Kudełko Katarzyna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język angielski B2 lekt. mgr Śliwa Jakub 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
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programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język angielski B2 lekt. mgr Zawartka Ilona 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język angielski w biznesie A2 lekt.  dr Wójcik Ewa 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
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programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język angielski w biznesie A2 lekt. mgr Knapik-Jach Mirosława 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język angielski w biznesie A2 lekt. mgr Rzepka Katarzyna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
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programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język angielski w biznesie B1 lekt. mgr Grzelewska-Jędryka Ewa 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język angielski w biznesie B1 lekt. mgr Knapik-Jach Mirosława 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
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programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język angielski w biznesie B2 lekt. mgr Zawartka Ilona 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język francuski A1 lekt. mgr Głowacka Grażyna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
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programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język francuski A1 lekt. mgr Wójcik Alicja 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język francuski w biznesie A1 lekt. mgr Głowacka Grażyna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
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programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język hiszpański A1 lekt. mgr Iskra-Orlak Grażyna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język hiszpański A1 lekt. mgr Krawczyk Anna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
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programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język hiszpański w biznesie A1 lekt. mgr Makieła Magdalena 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język niemiecki A1 lekt. 
mgr Bakalarska-Dyduch 
Małgorzata 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
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programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język niemiecki A1 lekt. mgr Gąsior Teresa 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język niemiecki A1 lekt. mgr Placek Bożena 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
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programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język niemiecki A2 lekt. mgr Bartczak Grażyna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język niemiecki A2 lekt. mgr Gąsior Grzegorz 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
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programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język niemiecki w biznesie A1 lekt.  dr Iwańska Anna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język niemiecki w biznesie A1 lekt. mgr Myszka Marzena 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
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programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język niemiecki w biznesie A2 lekt. mgr Myszka Marzena 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język rosyjski A1 lekt.  dr Kopczacki Bartłomiej 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
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programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język rosyjski w biznesie A1 lekt.  dr Kopczacki Bartłomiej 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język włoski A1 lekt. mgr Krawczyk Anna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
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programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1ns 2 Język włoski w biznesie A1 lekt. mgr Pieprz Michał 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 1 Język angielski B2 lekt. mgr Grudzien Hanna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
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testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski B2 lekt. mgr Janikowski Eugeniusz 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 



Załącznik Nr 1 
do obwieszczenia Nr 3/2019/2020 

 

str. 187 
 

Wspólne S1st 1 Język angielski B2 lekt. mgr Kiermasz Magdalena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski B2 lekt. mgr Korkus-Kadlec Iwona 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
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Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski B2 lekt. mgr Kudełko Katarzyna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski B2 lekt. mgr Piwowarska Katarzyna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
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Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski B2 lekt. mgr Rzepka Katarzyna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski B2 lekt. mgr Śliwa Jakub 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
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korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski B2+ lekt. mgr Cichos Leonard 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski B2+ lekt. mgr Grzelewska-Jędryka Ewa 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
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podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski B2+ lekt. mgr Janikowski Eugeniusz 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski B2+ lekt. mgr Kiermasz Magdalena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
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wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski B2+ lekt. mgr Knapik-Jach Mirosława 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski B2+ lekt. mgr Kudełko Katarzyna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
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Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski B2+ lekt. mgr Malik-Kozłowska Beata 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski B2+ lekt. mgr Marcinkowska Beata 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
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Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski B2+ lekt. mgr Śliwa Jakub 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski B2+ lekt. mgr Wachowicz Joanna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
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pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski B2+ lekt. mgr Zawartka Ilona 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski C1 lekt. mgr Chodkiewicz Beata 
Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
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rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski C1 lekt. mgr Grzelewska-Jędryka Ewa 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 
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Wspólne S1st 1 Język angielski C1 lekt. mgr Janikowski Eugeniusz 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski C1 lekt. mgr Marcinkowska Beata 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
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Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski C1 lekt. mgr Pierzchała Urszula 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski C1 lekt. mgr Wachowicz Joanna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
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Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski w biznesie B2 lekt.  dr Wójcik Ewa 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski w biznesie B2 lekt. mgr Cichos Leonard 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
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korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski w biznesie B2 lekt. mgr Malik-Kozłowska Beata 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski w biznesie B2 lekt. mgr Wachowicz Joanna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
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podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski w biznesie B2+ lekt.  dr Łącka-Badura Jolanta 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski w biznesie B2+ lekt. mgr Knapik-Jach Mirosława 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
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wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski w biznesie B2+ lekt. mgr Łęska Magdalena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski w biznesie B2+ lekt. mgr Malik-Kozłowska Beata 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
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Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski w biznesie C1 lekt. 
mgr Gottschling-Zawadzka 
Iwona 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język angielski w biznesie C1 lekt. mgr Korkus-Kadlec Iwona 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
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Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język francuski A1+ lekt. mgr Wójcik Alicja 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język francuski A1+ lekt. mgr Ziółkowska Jolanta 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
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pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język francuski A2+ lekt. mgr Głowacka Grażyna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język francuski w biznesie A1+ lekt. mgr Wójcik Alicja 
Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
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rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język francuski w biznesie A1+ lekt. mgr Ziółkowska Jolanta 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 
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Wspólne S1st 1 Język francuski w biznesie A2+ lekt. mgr Ziółkowska Jolanta 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język hiszpański A1+ lekt. mgr Goraj-Kasprzyk Marta 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
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Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język hiszpański A1+ lekt. mgr Iskra-Orlak Grażyna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język hiszpański A1+ lekt. mgr Makieła Magdalena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
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Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język hiszpański A1+ lekt. mgr Pilchowska Aleksandra 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język hiszpański A2+ lekt. mgr Iskra-Orlak Grażyna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
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korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język hiszpański w biznesie A1+ lekt. mgr Goraj-Kasprzyk Marta 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język hiszpański w biznesie A2+ lekt. mgr Goraj-Kasprzyk Marta 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
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podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język niemiecki A1+ lekt. mgr Bartczak Grażyna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język niemiecki A1+ lekt. mgr Myszka Marzena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
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wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język niemiecki A1+ lekt. mgr Placek Bożena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język niemiecki A1+ lekt. mgr Poleszczuk Elwira 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
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Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język niemiecki A2+ lekt.  dr Iwańska Anna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język niemiecki A2+ lekt. mgr Bartczak Grażyna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
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Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język niemiecki A2+ lekt. mgr Gąsior Grzegorz 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język niemiecki A2+ lekt. mgr Myszka Marzena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
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pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język niemiecki A2+ lekt. mgr Poleszczuk Elwira 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język niemiecki B1 lekt. mgr Gąsior Grzegorz 
Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
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rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język niemiecki B1 lekt. mgr Gąsior Teresa 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 
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Wspólne S1st 1 Język niemiecki B1 lekt. mgr Placek Bożena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język niemiecki B2 lekt.  dr Iwańska Anna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
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Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język niemiecki B2 lekt. mgr Bartczak Grażyna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język niemiecki B2 lekt. mgr Myszka Marzena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
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Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język niemiecki w biznesie A1+ lekt. mgr Placek Bożena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język niemiecki w biznesie A2+ lekt.  dr Iwańska Anna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
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korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język niemiecki w biznesie A2+ lekt. mgr Grygiel Ilona 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język niemiecki w biznesie A2+ lekt. mgr Placek Bożena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
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podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język niemiecki w biznesie B1 lekt. mgr Myszka Marzena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język niemiecki w biznesie B2 lekt. mgr Grygiel Ilona 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
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wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język rosyjski A1+ lekt.  dr Kopczacki Bartłomiej 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język rosyjski A1+ lekt. mgr Kopoczyńska Bożena 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
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Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język rosyjski w biznesie A1+ lekt.  dr Kopczacki Bartłomiej 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język włoski A1+ lekt. mgr Matkowska Anna 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
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Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język włoski A1+ lekt. mgr Pieprz Michał 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język włoski w biznesie A1+ lekt. mgr Naporowski Edward 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
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pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Język włoski w biznesie A1+ lekt. mgr Pieprz Michał 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Polish Language lekt. mgr Ziółkowska Jolanta 
Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
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rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 Wychowania fizyczne n-a  dr Karkoszka Gabriela 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 Wychowania fizyczne n-a  dr Palica Danuta 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 
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Wspólne S1st 1 Wychowania fizyczne n-a mgr Brachacka Barbara 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 Wychowania fizyczne n-a mgr Bronder Eugeniusz 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 Wychowania fizyczne n-a mgr Dudek-Biskup Joanna 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 Wychowania fizyczne n-a mgr Orczyk Mirosław 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
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momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 Wychowania fizyczne n-a mgr Stasica Jerzy 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 Wychowania fizyczne n-a mgr Szade Grzegorz 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 Wychowania fizyczne n-a mgr Szymczyk Renata 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 Wychowania fizyczne n-a 
mgr Zaucha-Zagała 
Agnieszka 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
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organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 Wychowanie fizyczne lekt. mgr Czediwoda Marcin 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 Wychowanie fizyczne n-a mgr Holona Marek 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 Wychowanie fizyczne n-a mgr Orszulik Piotr 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 Zajęcia AZS n-a  dr Palica Danuta 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
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po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 Zajęcia AZS n-a mgr Brachacka Barbara 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 Zajęcia AZS n-a mgr Bronder Eugeniusz 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 Zajęcia AZS n-a mgr Dudek-Biskup Joanna 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 Zajęcia AZS n-a mgr Orczyk Mirosław 
Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
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zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 Zajęcia AZS n-a mgr Stasica Jerzy 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 Zajęcia AZS n-a mgr Szade Grzegorz 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 Zajęcia AZS n-a mgr Szymczyk Renata 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 
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Wspólne S1st 1 Zajęcia AZS n-a 
mgr Zaucha-Zagała 
Agnieszka 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 Zajęcia AZS 50h n-a mgr Bronder Eugeniusz 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 
Zajęcia ze studentami 
niepełnosprawnymi lekt. mgr Grygiel Ilona 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
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Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 
Zajęcia ze studentami 
niepełnosprawnymi lekt. mgr Korkus-Kadlec Iwona 

Zadania sprawdzające przyswojenie materiału:  
Zadania leksykalne i gramatyczne, zadania na 
rozumienie tekstów czytanych i słuchanych, w formie 
testów jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, 
pytań otwartych, tłumaczenia, przekształcanie zdań 
itp. – z wykorzystaniem narzędzi Google Classroom lub 
Moodle, Memrise, Quizlet 50% 
Inne:  
Różne rodzaje wypowiedzi ustnych, np. prezentacje, 
ustne streszczenia tekstów, udział w rozmowach – z 
wykorzystaniem narzędzi Google Hangouts Meet 20% 
Praca pisemna z możliwością korzystania z 
podręczników: Różne formy wypowiedzi pisemnych, 
np. korespondencja biznesowa, raporty - możliwość 
korzystania z podręczników i słowników 20% 
Aktywność na zajęciach:  
Aktywne uczestnictwo studentów we wszystkich 
formach ćwiczeń prowadzonych zdalnie (Google 
Classroom, Google Hangouts Meet, Memrise, Quizlet) 
10% 

Wspólne S1st 1 
Zajęcia ze studentami 
niepełnosprawnymi n-a  dr Karkoszka Gabriela 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 
Zajęcia ze studentami 
niepełnosprawnymi n-a  dr Palica Danuta 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
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organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 
Zajęcia ze studentami 
niepełnosprawnymi n-a mgr Chodkiewicz Beata 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 
Zajęcia ze studentami 
niepełnosprawnymi n-a mgr Dudek-Biskup Joanna 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 
Zajęcia ze studentami 
niepełnosprawnymi n-a mgr Makieła Magdalena 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 1 
Zajęcia ze studentami 
niepełnosprawnymi n-a mgr Szymczyk Renata 

Ta sama forma jak w sylabusie obowiązywała  do 
11.03.2020. Od 23.04.2020 zajęcia e-learningowe, z 
zaliczaniem poszczególnych zestawów ćwiczeń 
zadanych przez prowadzącego zajęcia. Raportowanie 
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po zajęciach  opracowanym raportem z zajęć. 
Końcowa praca pisemna na temat wpływu na 
organizm studenta systematycznych, wskazanych 
ćwiczeń ruchowych. Ta forma zajęć obowiązuje do 
momentu odwieszenia zajęć na uczelniach lub do 
końca semestru. 

Wspólne S1st 2 Język angielski B1 lekt. 
mgr Gottschling-Zawadzka 
Iwona 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski B1 lekt. mgr Grudzien Hanna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 



Załącznik Nr 1 
do obwieszczenia Nr 3/2019/2020 

 

str. 236 
 

zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski B1 lekt. mgr Grzelewska-Jędryka Ewa 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski B1 lekt. mgr Knapik-Jach Mirosława 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski B1 lekt. mgr Korkus-Kadlec Iwona 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski B1 lekt. mgr Kudełko Katarzyna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski B1 lekt. mgr Malik-Kozłowska Beata 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski B1 lekt. mgr Piwowarska Katarzyna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski B1 lekt. mgr Wachowicz Joanna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski B2 lekt. mgr Chodkiewicz Beata 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski B2 lekt. mgr Janikowski Eugeniusz 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski B2 lekt. mgr Kiermasz Magdalena 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski B2 lekt. mgr Korkus-Kadlec Iwona 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski B2 lekt. mgr Kudełko Katarzyna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski B2 lekt. mgr Łęska Magdalena 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski B2 lekt. mgr Marcinkowska Beata 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski B2 lekt. mgr Rzepka Katarzyna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski B2 lekt. mgr Śliwa Jakub 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski B2 lekt. mgr Zawartka Ilona 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski C1 lekt. mgr Grzelewska-Jędryka Ewa 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski C1 lekt. mgr Pierzchała Urszula 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski C1 lekt. mgr Zawartka Ilona 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski w biznesie A2 lekt.  dr Wójcik Ewa 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski w biznesie B1 lekt. mgr Cichos Leonard 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski w biznesie B1 lekt. mgr Grudzien Hanna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski w biznesie B1 lekt. mgr Korkus-Kadlec Iwona 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski w biznesie B2 lekt.  dr Łącka-Badura Jolanta 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski w biznesie B2 lekt. mgr Chodkiewicz Beata 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 



Załącznik Nr 1 
do obwieszczenia Nr 3/2019/2020 

 

str. 249 
 

zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski w biznesie B2 lekt. mgr Cichos Leonard 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski w biznesie B2 lekt. 
mgr Gottschling-Zawadzka 
Iwona 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski w biznesie B2 lekt. mgr Łęska Magdalena 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język angielski w biznesie C1 lekt. mgr Marcinkowska Beata 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język francuski A1 lekt. mgr Głowacka Grażyna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język francuski A1 lekt. mgr Wójcik Alicja 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język francuski A2 lekt. mgr Głowacka Grażyna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język francuski w biznesie A1 lekt. mgr Ziółkowska Jolanta 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język francuski w biznesie A2 lekt. mgr Ziółkowska Jolanta 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język hiszpański A1 lekt. mgr Iskra-Orlak Grażyna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 



Załącznik Nr 1 
do obwieszczenia Nr 3/2019/2020 

 

str. 254 
 

zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język hiszpański A1 lekt. mgr Krawczyk Anna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język hiszpański A1 lekt. mgr Makieła Magdalena 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język hiszpański A1 lekt. mgr Pilchowska Aleksandra 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język hiszpański w biznesie A1 lekt. mgr Goraj-Kasprzyk Marta 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język niemiecki A1 lekt.  dr Iwańska Anna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język niemiecki A1 lekt. 
mgr Bakalarska-Dyduch 
Małgorzata 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język niemiecki A1 lekt. mgr Gąsior Teresa 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język niemiecki A1 lekt. mgr Grygiel Ilona 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język niemiecki A1 lekt. mgr Poleszczuk Elwira 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język niemiecki A2 lekt. 
mgr Bakalarska-Dyduch 
Małgorzata 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język niemiecki A2 lekt. mgr Bartczak Grażyna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język niemiecki A2 lekt. mgr Gąsior Grzegorz 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język niemiecki A2 lekt. mgr Gąsior Teresa 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język niemiecki B1 lekt.  dr Iwańska Anna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język niemiecki B1 lekt. mgr Bartczak Grażyna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język niemiecki B1 lekt. mgr Gąsior Grzegorz 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język niemiecki B2 lekt. mgr Gąsior Grzegorz 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język niemiecki w biznesie A1 lekt. 
mgr Bakalarska-Dyduch 
Małgorzata 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język niemiecki w biznesie A2 lekt. mgr Grygiel Ilona 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język niemiecki w biznesie B1 lekt. mgr Myszka Marzena 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 
Język niemiecki z elementami 
języka biznesu lekt.  dr Iwańska Anna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język rosyjski A1 lekt.  dr Kopczacki Bartłomiej 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język rosyjski A1 lekt. mgr Kopoczyńska Bożena 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język rosyjski w biznesie A1 lekt.  dr Kopczacki Bartłomiej 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język włoski A1 lekt. mgr Matkowska Anna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język włoski A1 lekt. mgr Naporowski Edward 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 Język włoski w biznesie A1 lekt. mgr Pieprz Michał 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 
Zajęcia ze studentami 
niepełnosprawnymi lekt. mgr Matkowska Anna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
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zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Wspólne S1st 2 
Zajęcia ze studentami 
niepełnosprawnymi lekt. mgr Wachowicz Joanna 

Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z 
podręczników: Przedmiot kończy się egzaminem 
pisemnym z całości materiału przewidzianego 
programem nauczania (zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstu czytanego, 
w formie testów jednokrotnego lub wielokrotnego 
wyboru, pytań otwartych, tłumaczenia, 
przekształcania zdań itp. – z wykorzystaniem narzędzi 
Google Classroom lub Moodle) 50% 
Średnia ocen na zaliczenie z semestrów 1 - 4:  
Na oceny te składają się zadania leksykalne i 
gramatyczne, zadania na rozumienie tekstów 
czytanych i słuchanych, tłumaczenia, przekształcanie 
zdań, różne formy wypowiedzi ustnych, różne formy 
wypowiedzi pisemnych (korespondencja biznesowa, 
raporty, memo), aktywne uczestnictwo studentów we 
wszystkich formach ćwiczeń prowadzonych tradycyjnie 
i zdalnie (Google Classroom, Google Handouts meet, 
Moodle, Memrise, Quizlet) 50% 

Z S1ns 1 Finanse ćw. mgr Muszyński Mateusz 
Prezentacja (online), aktywność online, zadania 
przesłane online 

Z S1ns 1 Finanse wykł. prof. dr hab. Harasim Janina 
Test online jednokrotnego wyboru za pośrednictwem 
Google Classroom  

Z S1ns 1 Informatyka w zarządzaniu ćw.  dr Palonka Joanna 
Dwa kolokwia-praca indywidualna, referat - praca 
grupowa 

Z S1ns 1 Informatyka w zarządzaniu ćw. mgr Rizun Mariia 
Kolokwium on-line (Word, Excel), Prezentacja Power 
Point z wykorzystaniem pracy zdalnej 

Z S1ns 1 Informatyka w zarządzaniu wykł.  dr Palonka Joanna 2 quizy online - Google Classroom 

Z S1ns 1 Marketing ćw.  dr hab. Komor Marcin Projekt grupowy, aktywność online 

Z S1ns 1 Marketing ćw.  dr Pacut Mirosław Projekty grupowe  
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Z S1ns 1 Marketing wykł.  dr Pacut Mirosław Projekty indywidualne  

Z S1ns 1 Matematyka wykł.  dr Janiga-Ćmiel Anna 

Rozwiązanie zadań rachunkowych na egzaminie 
pisemnym w ściśle określonym terminie i przedziale 
czasowym. Przesłanie rozwiązań wykładowcy za 
pomocą platformy Google Classroom. W przypadku 
negatywnej oceny pracy pisemnej rozmowa on-line.  

Z S1ns 1 Nauka o organizacji ćw.  dr Kozłowski Rafał Projekty indywidualne, aktywność online 

Z S1ns 1 Nauka o organizacji wykł.  dr Gabryś Bartłomiej Egzamin ustny online - google meets 

Z S1ns 1 Psychologia wykł.  dr Waszczak Stanisław 
Test jednokrotnego wyboru, praca indywidualna 
(pisemne zadania) - Google Classroom 

Z S1ns 1 Statystyka opisowa ćw. mgr inż. Sitek Grzegorz 
2 kolokwia on-line (platforma Classroom), aktywność 
on-line zadania domowe na dodatkowe punkty 

Z S1ns 1 Statystyka opisowa ćw. mgr Krzciuk Małgorzata 

Kolokwium z wykorzystaniem Google Classroom, 
aktywność na zajęciach (prace domowe w Google 
Classroom) 

Z S1ns 1 Statystyka opisowa wykł. 
prof. dr hab. Mielecka-
Kubień Zofia 

Kolokwium on-line (Excel), projekt indywidualny z 
wykorzystaniem pracy zdalnej 

Z S1ns 1 Zachowania organizacyjne wykł. 
 dr Hoffmann-Burdzińska 
Kinga Projekt grupowy z wykorzystaniem narzędzi online 

Z S1ns 2 Analiza ekonomiczno-finansowa ćw.  dr Kwiecień Anna Test on line - krótkie zadania 

Z S1ns 2 Analiza ekonomiczno-finansowa wykł.  dr Kwiecień Anna Test on line - teoria 

Z S1ns 2 Biznes plan wykł. 
 dr hab. Kulikowska-Pawlak 
Monika 

Test online, wykonanie projektu grupowego, 
aktywność online 

Z S1ns 2 Człowiek w organizacji ćw. mgr Waligóra Łucja 

Studia przypadków z poleceniami do wykonania, 
projekt z przydzielonego zakresu tematycznego + 
zadania dla pozostałych osób z grupy ćwiczeniowej i 
opracowanie w formie PP (przygotowywane przez 
studentów i przesyłane na maila lub za pośrednictwem 
Google Classroom), testy z analizy artykułów 
naukowych.  

Z S1ns 2 Człowiek w organizacji wykł.  dr Rutkowska Monika Projekt zespołowy + prezentacja (Google Classroom) 

Z S1ns 2 Inwestycje kapitałowe ćw. mgr Stępień Małgorzata 
Zadania i ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi pracy 
zdalnej 

Z S1ns 2 Inwestycje kapitałowe wykł. 
 prof. UE dr hab. Rudny 
Włodzimierz 

Zadania i ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi pracy 
zdalnej 
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Z S1ns 2 
Metody kształtowania 
wynagrodzeń w organizacji ćw. mgr Gajda Daniel Projekt grupowy z wykorzystaniem narzędzi online 

Z S1ns 2 
Metody kształtowania 
wynagrodzeń w organizacji wykł. 

 dr Hoffmann-Burdzińska 
Kinga 

Kolokwium pisemne on-line, zadania zespołowe, 
analiza studiów przypadku 

Z S1ns 2 Metody rekrutacji ćw. mgr Waligóra Łucja 
Case study (zadania w Google Classroom), prezentacja 
w PP (Google Meets) 

Z S1ns 2 Metody rekrutacji wykł. 
 dr Hoffmann-Burdzińska 
Kinga Projekt grupowy z wykorzystaniem narzędzi online 

Z S1ns 2 Negocjacje biznesowe wykł.  dr Pyszka Adrian 

Test online (sytuacje problemowe i teoria) w Google 
Forms (w wybranych przypadkach ustny w Google 
meets) 

Z S1ns 2 Oceny pracownicze ćw. mgr Juszczyk Patrycja Zadania indywidualne i zespołowe, test on-line 

Z S1ns 2 Oceny pracownicze wykł. 
 dr Hoffmann-Burdzińska 
Kinga Projekt grupowy z wykorzystaniem narzędzi online 

Z S1ns 2 Planowanie kariery ćw. mgr Gajda Daniel 
Zbiór zadań+ projekt zespołowy wraz z prezentacją 
(Google Classroom) 

Z S1ns 2 Planowanie kariery wykł.  dr Rutkowska Monika Analiza studiów przypadku, zadania indywidualne 

Z S1ns 2 
Procesy restrukturyzacji 
przedsiębiorstw wykł.  dr Dziubińska Agnieszka 

Projekt w małym zespole + prezentacja i dyskusja on-
line 

Z S1ns 2 Rozwój myśli organizatorskiej ćw.  dr Janiszewski Adam 
Test jednokrotnego wyboru on line (platforma Google 
Classroom), referat, aktywność 

Z S1ns 2 Rozwój myśli organizatorskiej wykł.  dr Kołodziej Dominika 
Test jednokrotnego wyboru on line (platforma Google 
Classrooom)  

Z S1ns 2 Systemy zarządzania produkcją ćw.  dr Marek Janusz Test on line 

Z S1ns 2 Systemy zarządzania produkcją wykł.  dr Marek Janusz Test on line 

Z S1ns 2 
Szkolenie i doskonalenie 
personelu wykł.  dr Rutkowska Monika Projekt grupowy z wykorzystaniem narzędzi online 

Z S1ns 2 
Zarządzanie innowacjami 
organizacyjnymi ćw.  dr Serafin Krystyna 

Prezentacja metody + aktywność na ćwiczeniach na 
platformie Classroom 

Z S1ns 2 
Zarządzanie innowacjami 
organizacyjnymi wykł.  dr Serafin Krystyna 

Prezentacja na zadany temat + aktywność na 
wykładach na platformie Classroom 

Z S1ns 3 
Działalność reklamowa a 
regulacje prawne wykł. 

 prof. UE dr hab. Grzybczyk 
Katarzyna 

Praca pisemna na zadany temat z wykorzystaniem 
narzędzi pracy zdalnej 

Z S1ns 3 
Komunikowanie się w 
organizacji wykł.  dr Serafin Krystyna 

Prezentacja na zadany temat + aktywność na 
wykładach na platformie Classroom 

Z S1ns 3 Logistics Essentials wykł.  dr Twaróg Sebastian Test z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej 
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Z S1ns 3 
Prowadzenie szkoleń 
pracowniczych wykł.  dr Rutkowska Monika Projekt grupowy z wykorzystaniem narzędzi online 

Z S1ns 3 Techniki twórczego myślenia wykł.  dr Pyszka Adrian Projekt grupowy z wykorzystaniem narzędzi online 

Z S1ns 3 
Tworzenie równowagi rodzina-
praca wykł. 

 dr Hoffmann-Burdzińska 
Kinga Projekt grupowy z wykorzystaniem narzędzi online 

Z S1st 1 Finanse ćw.  dr Cichorska Joanna 
Prezentacja (online), aktywność online, zadania 
przesłane online 

Z S1st 1 Finanse ćw.  dr Puszer Blandyna 
Prezentacja (online), aktywność online, zadania 
przesłane online 

Z S1st 1 Finanse wykł. prof. dr hab. Harasim Janina 
Test online jednokrotnego wyboru za pośrednictwem 
Google Classroom  

Z S1st 1 Informatyka w zarządzaniu ćw. mgr inż. Rutecka Paulina 
Kolokwium w MS Word i Excel (online), prezentacja 
referatu w Power Point 

Z S1st 1 Informatyka w zarządzaniu ćw. mgr Rizun Mariia 
Kolokwium w MS Word i Excel (online), prezentacja 
referatu w Power Point 

Z S1st 1 Informatyka w zarządzaniu wykł.  dr Palonka Joanna 4 quizy online - Google Classroom 

Z S1st 1 Marketing ćw. 
prof. dr hab. Śliwińska 
Krystyna 

Test online, wykonanie projektu grupowego, 
aktywność online 

Z S1st 1 Marketing wykł. 
prof. dr hab. Śliwińska 
Krystyna Sprawdzian online 

Z S1st 1 Matematyka wykł. 
 prof. UE dr hab. Zawadzki 
Henryk 

Rozwiązanie zadań rachunkowych na egzaminie 
pisemnym w ściśle określonym terminie i przedziale 
czasowym. Przesłanie rozwiązań wykładowcy za 
pomocą platformy Google Classroom. W przypadku 
negatywnej oceny pracy pisemnej rozmowa on-line.  

Z S1st 1 Nauka o organizacji ćw.  dr Gabryś Bartłomiej 
Ustna prezentacja google meets rozwiązań w ramach 
studiów przypadków 

Z S1st 1 Nauka o organizacji ćw. mgr Kawecki Kamil 
Case study, projekt - praca grupowa wraz z 
prezentacją w PP (Google Classroom) 

Z S1st 1 Nauka o organizacji wykł.  dr Gabryś Bartłomiej Egzamin ustny online - google meets 

Z S1st 1 Psychologia wykł.  dr Waszczak Stanisław 
Test jednokrotnego wyboru, praca indywidualna 
(pisemne zadania) - Google Classroom 

Z S1st 1 Statystyka opisowa ćw.  dr Warzecha Katarzyna 

Kolokwium z wykorzystaniem Google Classroom, 
aktywność na zajęciach (prace domowe w Google 
Classroom) 
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Z S1st 1 Statystyka opisowa ćw. mgr Krzciuk Małgorzata 

Kolokwium z wykorzystaniem Google Classroom, 
aktywność na zajęciach (prace domowe w Google 
Classroom) 

Z S1st 1 Statystyka opisowa ćw. mgr Stachurski Tomasz 

Kolokwium z wykorzystaniem Google Classroom, 
aktywność na zajęciach (prace domowe w Google 
Classroom) 

Z S1st 1 Statystyka opisowa wykł. 
prof. dr hab. Mielecka-
Kubień Zofia 

Kolokwium z wykorzystaniem Google Classroom, 
aktywność na zajęciach (prace domowe w Google 
Classroom) 

Z S1st 1 Zachowania organizacyjne wykł. 
 dr Hoffmann-Burdzińska 
Kinga Projekt grupowy z wykorzystaniem narzędzi online 

Z S1st 2 Analiza ekonomiczno-finansowa ćw.  dr Kwiecień Anna Test on line - krótkie zadania 

Z S1st 2 Analiza ekonomiczno-finansowa wykł.  prof. UE dr hab. Kosiń Paweł Test z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej 

Z S1st 2 Biznes plan wykł. 
 dr hab. Kulikowska-Pawlak 
Monika 

Test online, wykonanie projektu grupowego, 
aktywność online 

Z S1st 2 Business Negotiations wykł. 
 prof. UE dr hab. Burgiel 
Aleksandra 

Zadania i bardziej złożone studia przypadków 
rozwiązywane indywidualnie via google classroom 

Z S1st 2 Człowiek w organizacji ćw. mgr Wąsek Krzysztof 
Case study (zadania w Google Classroom), aktywność 
w dyskusji (Google Meets) 

Z S1st 2 Człowiek w organizacji wykł.  dr Rutkowska Monika Projekt zespołowy + prezentacja (Google Classroom) 

Z S1st 2 Ekonomika konsumpcji ćw.  dr hab. Zrałek Jolanta 
Case study (zadania w Google Classroom), 2 kolokwia 
cząstkowe (projekty w Google Classroom) 

Z S1st 2 Ekonomika konsumpcji  wykł. prof. dr hab. Kieżel Ewa Test i praca z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej 

Z S1st 2 Innowacje marketingowe ćw. 
 prof. UE dr hab. Reformat 
Beata 

Zadania i studia przypadków rozwiązywane w grupach 
na google classroom 

Z S1st 2 Innowacje marketingowe wykł. 
 prof. UE dr hab. Reformat 
Beata Egzamin ustny poprzez Google Meet 

Z S1st 2 Inwestycje kapitałowe ćw. mgr Stępień Małgorzata 
Zadania i ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi pracy 
zdalnej 

Z S1st 2 Inwestycje kapitałowe wykł. 
 prof. UE dr hab. Rudny 
Włodzimierz 

Zadania i ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi pracy 
zdalnej 

Z S1st 2 Komunikacja międzykulturowa wykł. 
 dr Olejnik-Nizielska 
Aleksandra Projekt z wykorzystaniem narzędzi zdalnego nauczania 

Z S1st 2 
Komunikacja społeczna i 
marketingowa ćw.  dr Pacut Mirosław Projekt grupowy, aktywność online 
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Z S1st 2 
Komunikacja społeczna i 
marketingowa wykł.  dr Pacut Mirosław Sprawdzian online, projekt grupowy 

Z S1st 2 
Kształtowanie oferty 
przedsiębiorstwa ćw. 

 prof. UE dr hab. 
Nowotarska-Romaniak 
Beata 

Ćwiczenia i zadania z wykorzystaniem narzędzi pracy 
zdalnej 

Z S1st 2 
Kształtowanie oferty 
przedsiębiorstwa wykł. 

 prof. UE dr hab. 
Nowotarska-Romaniak 
Beata Test z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej 

Z S1st 2 
Metody kształtowania 
wynagrodzeń w organizacji ćw. mgr Gajda Daniel Projekt grupowy z wykorzystaniem narzędzi online 

Z S1st 2 
Metody kształtowania 
wynagrodzeń w organizacji wykł. 

 dr Hoffmann-Burdzińska 
Kinga 

Kolokwium pisemne on-line, zadania zespołowe, 
analiza studiów przypadku 

Z S1st 2 Metody rekrutacji ćw. mgr Waligóra Łucja 
Case study (zadania w Google Classroom), prezentacja 
w PP (Google Meets) 

Z S1st 2 Metody rekrutacji wykł. 
 dr Hoffmann-Burdzińska 
Kinga Projekt grupowy z wykorzystaniem narzędzi online 

Z S1st 2 Negocjacje biznesowe wykł.  dr Pyszka Adrian 

Test online (sytuacje problemowe i teoria) w Google 
Forms (w wybranych przypadkach ustny w Google 
meets) 

Z S1st 2 Oceny pracownicze ćw. mgr Gajda Daniel 

2 grupowe mini projekty, składające się z ćwiczeń i 
zadań, oddawane za pomocą platformy Google 
Classroom, z komentarzami i oceną udostępnianymi 
poprzez platformę.  

Z S1st 2 Oceny pracownicze wykł. 
 prof. UE dr hab. Austen 
Agata Test z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej 

Z S1st 2 Planowanie kariery ćw. mgr Gajda Daniel 
Zbiór zadań+ projekt zespołowy wraz z prezentacją 
(Google Classroom) 

Z S1st 2 Planowanie kariery wykł.  dr Rutkowska Monika Analiza studiów przypadku, zadania indywidualne 

Z S1st 2 
Procesy restrukturyzacji 
przedsiębiorstw ćw.  dr Janiszewski Adam 

Projekt zespołowy, ustna prezentacja projektu google 
meets 

Z S1st 2 
Procesy restrukturyzacji 
przedsiębiorstw wykł.  dr Dziubińska Agnieszka 

Projekt w małym zespole + prezentacja i dyskusja on-
line 

Z S1st 2 Rozwój myśli organizatorskiej ćw.  dr Janiszewski Adam 
Test jednokrotnego wyboru on line (platforma Google 
Classrooom), prezentacja, aktywność  

Z S1st 2 Rozwój myśli organizatorskiej wykł.  dr Kołodziej Dominika 
Test jednokrotnego wyboru on line (platforma Google 
Classrooom)  
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Z S1st 2 Strategie sprzedaży wykł. 
 prof. UE dr hab. Reformat 
Beata Egzamin ustny poprzez Google Meet 

Z S1st 2 Strategie sprzedaży  ćw. 
 prof. UE dr hab. Reformat 
Beata 

Zadania i studia przypadków rozwiązywane w grupach 
na google classroom 

Z S1st 2 Systemy zarządzania produkcją ćw.  dr Marek Janusz Test on line 

Z S1st 2 Systemy zarządzania produkcją wykł.  dr Marek Janusz Test on line 

Z S1st 2 
Szkolenie i doskonalenie 
personelu ćw. mgr Wąsek Krzysztof Projekt zespołowy + prezentacja (Google Classroom) 

Z S1st 2 
Szkolenie i doskonalenie 
personelu wykł. 

 dr Hoffmann-Burdzińska 
Kinga 

Studia przypadków, projekt z zakresu szkolenia i 
doskonalenia personelu (przygotowywany przez 
studentów i przesyłany na maila lub za pośrednictwem 
Google Classroom), analiza artykułów źródłowych + 
testy z analizy przesłanych tekstów.  

Z S1st 2 

VBA w analizach statystycznych 
wybranych zagadnień 
ekonomicznych wykł. 

prof. dr hab. Kończak 
Grzegorz Projekt przesyłany on-line 

Z S1st 2 
Współczesne koncepcje 
marketingu ćw. mgr Hendel Marek Zadania i testy z wykorzystaniem pracy zdalnej 

Z S1st 2 
Współczesne koncepcje 
marketingu wykł. 

 prof. UE dr hab. Bilińska-
Reformat Katarzyna Egzamin ustny Google Meet 

Z S1st 2 
Zarządzanie innowacjami 
organizacyjnymi ćw.  dr Serafin Krystyna 

Prezentacja metody + aktywność na ćwiczeniach na 
platformie Classroom 

Z S1st 2 
Zarządzanie innowacjami 
organizacyjnymi wykł.  dr Serafin Krystyna 

Prezentacja na zadany temat + aktywność na 
wykładach na platformie Classroom 

Z S1st 2 
Zarządzanie wizerunkiem 
przedsiębiorstwa wykł.  dr Kwiecień Anna 

Prezentacja metody + case study na platformie 
Classroom + aktywność na ćwiczeniach na platformie 
Classroom 

Z S1st 3 Business Negotiations wykł. 
 prof. UE dr hab. Burgiel 
Aleksandra 

Zadania i bardziej złożone studia przypadków 
rozwiązywane indywidualnie via google classroom 

Z S1st 3 
Działalność reklamowa a 
regulacje prawne wykł. 

 prof. UE dr hab. Grzybczyk 
Katarzyna 

Praca pisemna na zadany temat z wykorzystaniem 
narzędzi pracy zdalnej 

Z S1st 3 
Komunikowanie się w 
organizacji wykł.  dr Serafin Krystyna 

Prezentacja na zadany temat + aktywność na 
wykładach na platformie Classroom 

Z S1st 3 
Marketing tanich usług 
przewozowych wykł.  dr Wiechoczek Joanna 

Test online (zawierający pytania jednokrotnego 
wyboru i pytania otwarte/opisowe) za pośrednictwem 
platformy Classroom (Formularze Google); wyniki 
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zostaną udostępnione indywidualnie studentom e-
mailem po sprawdzeniu testu. 

Z S1st 3 Pomiar satysfakcji klienta wykł.  dr Warzecha Katarzyna 

Projekty grupowe w Power Ponit, głosowanie na 
projekty on-line, aktywność on-line - dodatkowe 
zadania dla chętnych 

Z S1st 3 
Poziom życia ludności i jego 
ocena wykł. 

 prof. UE dr hab. Grzega 
Urszula 

Zadania przesłane online, odpowiedź ustna przez 
Google Meet 

Z S1st 3 
Prowadzenie szkoleń 
pracowniczych wykł. 

 dr Hoffmann-Burdzińska 
Kinga Projekt zespołowy + prezentacja (Google Classroom) 

Z S1st 3 Techniki twórczego myślenia wykł. 
 dr Hoffmann-Burdzińska 
Kinga 

Test online (sytuacje problemowe i teoria) w Google 
Forms (w wybranych przypadkach ustny w Google 
meets) 

Z S1st 3 Trening menedżera marketingu wykł. 
 prof. UE dr hab. Bilińska-
Reformat Katarzyna Egzamin ustny Google Meet 

Z S1st 3 
Tworzenie równowagi rodzina-
praca wykł. 

 dr Hoffmann-Burdzińska 
Kinga Projekt grupowy z wykorzystaniem narzędzi online 

Z S2ns 1 Badania operacyjne ćw.  dr Gluzicka Agata Zadania indywidualne i zespołowe, test on-line 

Z S2ns 1 Badania operacyjne wykł.  dr Gluzicka Agata Zadania indywidualne i zespołowe, test on-line 

Z S2ns 1 Ekonometria ćw.  dr Fornal Lesław 
Ćwiczenia i zadania z wykorzystaniem narzędzi pracy 
zdalnej 

Z S2ns 1 Ekonometria wykł.  dr Szkutnik Tomasz 
Egzamin w wersji online. Test wielokrotnego wyboru. 
Pytania otwarte. (Google Classroom) 

Z S2ns 1 
Międzynarodowe zarządzanie 
zasobami ludzkimi ćw. mgr Wąsek Krzysztof 

Prezentacja PP z zakresu wybranego zagadnienia, 
opracowanie projektu grupowego w formie pisemnej.  

Z S2ns 1 
Międzynarodowe zarządzanie 
zasobami ludzkimi wykł.  dr Rutkowska Monika Projekt grupowy z wykorzystaniem narzędzi online 

Z S2ns 1 
Organizacja i techniki pracy 
menedżera ćw. mgr Waligóra Łucja 

Case study (zadania w Google Classroom), aktywność 
w dyskusji (Google Meets) 

Z S2ns 1 
Organizacja i techniki pracy 
menedżera wykł.  dr Pyszka Adrian 

Test online (sytuacje problemowe i teoria) w Google 
Forms (w wybranych przypadkach ustny w Google 
meets) 

Z S2ns 1 Przedsiębiorczość ćw. 
 dr hab. Kulikowska-Pawlak 
Monika Wykonanie projektów grupowych, aktywność online 

Z S2ns 1 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu wykł.  dr Babińska Danuta 

Egzamin pisemny z wykorzystaniem narzędzi 
internetowych do pracy zdalnej 

Z S2ns 1 
Strategiczne zarządzanie 
zasobami ludzkimi ćw. 

 prof. UE dr hab. Austen 
Agata 

Ćwiczenia i zadania z wykorzystaniem narzędzi pracy 
zdalnej 
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Z S2ns 1 
Strategiczne zarządzanie 
zasobami ludzkimi wykł. 

 prof. UE dr hab. Austen 
Agata Test z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej 

Z S2ns 1 Zarządzanie logistyczne ćw.  dr Twaróg Sebastian 
Ćwiczenia i zadania z wykorzystaniem narzędzi pracy 
zdalnej 

Z S2ns 1 Zarządzanie logistyczne wykł.  dr Twaróg Sebastian Test z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej 

Z S2ns 1 
Zarządzanie małym i średnim 
biznesem ćw. mgr Wójcik Dagmara 

Projekt zaliczeniowy (prezentacja multimedialna) i 
jego prezentacja w grupie (via Google Meet) 

Z S2ns 1 
Zarządzanie małym i średnim 
biznesem wykł. 

 dr Hoffmann-Burdzińska 
Kinga Projekt grupowy z wykorzystaniem narzędzi online 

Z S2ns 1 Zarządzanie procesami ćw.  dr Marek Janusz 
Projekty grupowe z wykorzystaniem narzędzi zdalnego 
nauczania 

Z S2ns 1 Zarządzanie procesami wykł.  dr Marek Janusz 
Projekty indywidualne z wykorzystaniem narzędzi 
zdalnego nauczania 

Z S2ns 1 Zarządzanie strategiczne ćw.  dr Marek Janusz 
Projekty zespołowe z wykorzystaniem narzędzi 
zdalnego nauczania 

Z S2ns 1 Zarządzanie strategiczne wykł. 
prof. dr hab. Jędralska 
Krystyna 

Zadania - metody scenariuszowe, analiza strategiczna 
przygotowana zdalnie (Google) 

Z S2ns 2 Audyt funkcji personalnej wykł. 
 prof. UE dr hab. Małysa-
Kaleta Agata Projekt (praca zdalna) 

Z S2ns 2 Autoprezentacja menedżera wykł.  dr Pyszka Adrian 
Pytania problemowe (mini esej) i Test online (w 
niektórych przypadkach ustny w Google meets) 

Z S2ns 2 Human Resource Management wykł. 
 prof. UE dr hab. Sztangret 
Izabela 

Studium przypadku, praca indywidualna (Google 
Classroom) 

Z S2ns 2 Marketing Communication wykł.  dr hab. Zrałek Jolanta 
Case study (zadania w Google Classroom), prezentacja 
w PP (Google Meets) 

Z S2ns 2 

Wspomaganie decyzji 
menedżerskich w firmie 
międzynarodowej wykł. 

 prof. UE dr hab. Wachowicz 
Tomasz 

Raport analityczny z uczestnictwa w eksperymencie 
decyzyjnym w elektronicznym systemie wspomaganai 
decyzji dwustronnych eNego (online) 

Z S2ns 2 
Zarządzanie kapitałem 
intelektualnym wykł.  dr Gabryś Bartłomiej Projekt indywidualny online 

Z S2st 1 Badania operacyjne ćw.  dr Gluzicka Agata Zadania indywidualne i zespołowe, test on-line 

Z S2st 1 Badania operacyjne ćw.  dr Michalska Ewa 
Zadania z wykorzystaniem narzędzi zdalnego 
nauczania 

Z S2st 1 Badania operacyjne wykł. 
prof. dr hab. Kopańska-
Bródka Donata 

Test egzaminacyjny z wykorzystaniem narzędzi 
internetowych 

Z S2st 1 Ekonometria ćw.  dr Szkutnik Tomasz 
Kolokwium w wersji online z możliwością korzystania z 
notatek. (Google Classroom) 
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Z S2st 1 Ekonometria wykł.  dr Szkutnik Tomasz 
Egzamin w wersji online. Test wielokrotnego wyboru. 
Pytania otwarte. (Google Classroom) 

Z S2st 1 
Międzynarodowe zarządzanie 
zasobami ludzkimi ćw. mgr Wąsek Krzysztof 

Prezentacja PP z zakresu wybranego zagadnienia, 
opracowanie projektu grupowego w formie pisemnej.  

Z S2st 1 
Międzynarodowe zarządzanie 
zasobami ludzkimi wykł. 

 dr Hoffmann-Burdzińska 
Kinga Projekt zespołowy + prezentacja (Google Classroom) 

Z S2st 1 Przedsiębiorczość ćw. 
 dr hab. Kulikowska-Pawlak 
Monika Wykonanie projektów grupowych, aktywność online 

Z S2st 1 Przedsiębiorczość ćw. mgr Filas Bożena 
Ćwiczenia i zadania z wykorzystaniem narzędzi pracy 
zdalnej 

Z S2st 1 Przedsiębiorczość ćw. mgr Kawecki Kamil 
Case study, projekt - praca grupowa wraz z 
prezentacją w PP (Google Classroom) 

Z S2st 1 
Społeczna odpowiedzialność 
biznesu wykł.  dr Babińska Danuta 

Egzamin pisemny z wykorzystaniem narzędzi 
internetowych do pracy zdalnej 

Z S2st 1 
Strategiczne zarządzanie 
zasobami ludzkimi ćw. mgr Gajda Daniel Analiza studiów przypadku, kolokwium zaliczeniowe 

Z S2st 1 
Strategiczne zarządzanie 
zasobami ludzkimi wykł. 

 prof. UE dr hab. Austen 
Agata Test z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej 

Z S2st 1 Zarządzanie logistyczne ćw.  dr Twaróg Sebastian 
Ćwiczenia i zadania z wykorzystaniem narzędzi pracy 
zdalnej 

Z S2st 1 Zarządzanie logistyczne ćw. mgr Ziętara Hanna 
Zadania i ćwiczenia z logistyki z wykorzystaniem 
narzędzi pracy zdalnej  

Z S2st 1 Zarządzanie logistyczne wykł.  dr Twaróg Sebastian Test z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej 

Z S2st 1 Zarządzanie procesami ćw.  dr Marek Janusz 
Projekty grupowe z wykorzystaniem narzędzi zdalnego 
nauczania 

Z S2st 1 Zarządzanie procesami ćw. mgr Martyniak Marta 
Projekty grupowe z wykorzystaniem narzędzi zdalnego 
nauczania 

Z S2st 1 Zarządzanie procesami wykł.  dr Marek Janusz 
Projekty indywidualne z wykorzystaniem narzędzi 
zdalnego nauczania 

Z S2st 1 Zarządzanie strategiczne ćw. 
prof. dr hab. Jędralska 
Krystyna 

Zadania i ćwiczenia z zarządzania strategicznego 
przygotowane na platformach pracy zdalnej 

Z S2st 1 Zarządzanie strategiczne wykł. 
prof. dr hab. Jędralska 
Krystyna 

Zadania - metody scenariuszowe, analiza strategiczna 
przygotowana zdalnie (Google) 

Z S2st 2 Autoprezentacja menedżera wykł.  dr Pyszka Adrian 

Prezentacje (jeszcze przed online), Pytania 
problemowe (mini esej) i Test online (w niektórych 
przypadkach ustny w Google meets) 
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Z S2st 2 
Biznes plan przedsięwzięć 
międzynarodowych wykł. 

 dr hab. Czernek-Marszałek 
Katarzyna Wykonanie projektu grupowego  

Z S2st 2 
International human resources 
management wykł. 

 prof. UE dr hab. Austen 
Agata Test z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej 

Z S2st 2 
International Marketing 
Communication wykł.  dr hab. Zrałek Jolanta 

Case study (zadania w Google Classroom), prezentacja 
w PP (Google Meets) 

Z S2st 2 Marketing relacji wykł. prof. dr hab. Strużyna Janusz 
Egzamin pisemny z wykorzystaniem narzędzi 
internetowych 

Z S2st 2 Promocja wydarzeń w mediach wykł. 
 prof. UE dr hab. Reformat 
Beata 

Prezentacja multimedialna w grupach na google 
classroom 

Z S2st 2 
Zarządzanie kapitałem 
intelektualnym wykł.  dr Gabryś Bartłomiej Projekt indywidualny online 


