
LINKI do pierwszych spotkań z I rokiem na WIEiK  
(semestr zimowy 2020/2021,  

studia stacjonarne 1 i 2 stopnia) 
 
  
 
Każdy student wybiera jeden język i jeden termin zajęć! 
 
Studenci 1 roku, którzy wybrali język angielski proszeni są o zgłoszenie 
się na pierwsze spotkanie online według numeru swojej grupy 
dziekańskiej.  
 
Studentów, którzy wybrali język angielski, prosimy o rozwiązanie 
wcześniej ‘Placement Test’ na stronie SJO i podanie lektorowi swojego 
wyniku na pierwszym spotkaniu. 
Link do testu: http://sjo.pk.edu.pl/index.php/placement-test/  
 
Osoby zdecydowane na lektorat języka niemieckiego, francuskiego lub 
rosyjskiego, prosimy o zgłoszenie się bezpośrednio do lektorów tych 
języków. 
 
Proszę sprawdzić linki do spotkań bezpośrednio przed zajęciami, 
ponieważ możliwe jest wprowadzanie zmian w ostatniej chwili. 
 
Linki do spotkań w Microsoft Teams znajdują się poniżej. W dniu 
pierwszych zajęć należy kliknąć odpowiedni link by dołączyć do 
spotkania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sjo.pk.edu.pl/index.php/placement-test/


Studia stacjonarne 1 stopnia: 
 

ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA: 
 

JĘZYK ANGIELSKI: 
 
 
mgr TOMASZ KUZORA - 3 grupy 
 
Gr. 11 -  środa 7.10.2020, godz. 7:30 - 9:00 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams  
 
Gr. 12 - poniedziałek 5.10.2020, godz. 11:00 -12:30 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
Gr. 13 -  poniedziałek 5.10.2020, godz. 9:15 - 10:45 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
kontakt: tomasz.kuzora@pk.edu.pl 
 
 
mgr JUSTYNA FIRGANEK - 1 grupa 
 
Gr. 14 - środa  7.10.2020, godz. 11:00 -12:30 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
kod do zapisania się do zespołu w Teams: yjrh6ys 
kontakt: jfirganek@pk.edu.pl 

 
JĘZYK NIEMIECKI: 

 
mgr EWA TARGOSZ - 1 grupa 
 
Gr. 11, 12, 13, 14 -  poniedziałek 05.10.2020, godz. 11:00 - 12:30 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
kontakt:  etargosz@pk.edu.pl 
 
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600705019559?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22d49c6727-8179-4943-9a7a-f3ccb4aef1b4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600706316338?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22d49c6727-8179-4943-9a7a-f3ccb4aef1b4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600706603056?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22d49c6727-8179-4943-9a7a-f3ccb4aef1b4%22%7d
mailto:tomasz.kuzora@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600686240667?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22fa56c5fa-37ed-46c8-bda0-2249092b2e72%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600860782568?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%228f7ba4cc-4c49-4e32-b18b-c97b5085c5d8%22%7d
mailto:etargosz@pk.edu.pl


JĘZYK FRANCUSKI: 
 

mgr BEATA HEIL – grupa dla elektrotechniki i automatyki 
 
środa 7.10. 2020, godz. 14:30 - 16:00 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 

kod w celu zapisania się do grupy na Teams: jpt36ez 
lub kontakt: bheil@pk.edu.pl 
 

 
JĘZYK ROSYJSKI: 
 

mgr DOROTA DUCHNOWSKA - 1 grupa 
(godzina zajęć zostanie dopasowana do możliwości studentów) 
 
czwartek 8.10. 2020, godz. 16:15 - 17:45 
Dołącz do spotkania w aplikacji Teams 
lub kontakt: dduch@pk.edu.pl 
 
 

INFORMATYKA W INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ: 
 

JĘZYK ANGIELSKI: 
 

mgr IWONA KUŹMIŃSKA - 1 grupa 11i 
 
GR. 11i -  czwartek 8.10.2020, godz. 9:15 - 11:00 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
kod do zapisania się do zespołu w Teams: 8wfw04f 
kontakt: ikuzmin@pk.edu.pl 
 
 
mgr ANNA GUNIA-TRACZ - 2 grupy: 12i i 11i 
 
Gr. 12i - czwartek 8.10.2020, godz. 14:30 - 16:00 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600162919385?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22f372f4f5-692e-4f3b-9f59-055e89540c5a%22%7d
mailto:bheil@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600859626443?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22398c9da5-aadb-4b11-8733-e6c7ccfc9188%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600682350892?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%2210c1db61-7ceb-44b3-9262-a3f1d164db8f%22%7d
mailto:ikuzmin@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600718855931?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22fa56c5fa-37ed-46c8-bda0-2249092b2e72%22%7d


 
Gr. łączona (11i i 12i) - czwartek 8.10.2020, godz. 12:45 - 14:15 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
kontakt: guniowa@poczta.onet.pl  
 
 
Studia stacjonarne 2 stopnia: 
 

ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA - 2 stopień: 
 

JĘZYK ANGIELSKI: 
 

mgr TOMASZ KUZORA - 1 grupa 
 
środa 7.10.2020, godz. 9:15 - 10:45 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
kontakt: tomasz.kuzora@pk.edu.pl 

 
JĘZYK NIEMIECKI: 

 
mgr EWA TARGOSZ  - 1 grupa 
 
środa  07.10.2020, godz. 9:15 - 10:45 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
kontakt:  etargosz@pk.edu.pl 
 

 
JĘZYK ROSYJSKI: 
 

mgr DOROTA DUCHNOWSKA - 1 grupa 
 
czwartek 8.10.2020, godz. 18:00 - 19:30 
(godzina zajęć zostanie dopasowana do możliwości studentów) 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
lub kontakt: dduch@pk.edu.pl 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600719193848?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22fa56c5fa-37ed-46c8-bda0-2249092b2e72%22%7d
mailto:guniowa@poczta.onet.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600707131862?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22d49c6727-8179-4943-9a7a-f3ccb4aef1b4%22%7d
mailto:tomasz.kuzora@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600861644949?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%228f7ba4cc-4c49-4e32-b18b-c97b5085c5d8%22%7d
mailto:etargosz@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600878591075?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22398c9da5-aadb-4b11-8733-e6c7ccfc9188%22%7d


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


