
LINKI do 1-ych spotkań z 1 rokiem na WIŚiE 
(semestr zimowy 2020/2021,  

studia stacjonarne i niestacjonarne 1. i 2. stopnia) 
 
  
Każdy student wybiera jeden język i jeden termin zajęć! 
 
Studentów, którzy wybrali język angielski, prosimy o rozwiązanie 
wcześniej ‘Placement Test’ na stronie SJO i podanie lektorowi swojego 
wyniku na 1 spotkaniu. 
Link do testu: http://sjo.pk.edu.pl/index.php/placement-test/  
 
Osoby zdecydowane na lektorat języka niemieckiego lub rosyjskiego, 
prosimy o zgłoszenie się bezpośrednio do lektorów tych języków (linki 
znajdują się u dołu listy). 
 
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: 
 
 

 
 
 

Studia stacjonarne 
 
JĘZYK ANGIELSKI: 

1. stopień: 
mgr Magdalena Cora - 4 grupy, kierunek Gospodarka Przestrzenna 
spotkanie organizacyjne: poniedziałek 5.10.2020, godz. 18:00  
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
KOD do zespołu na MS Teams:  l4wy51y 
kontakt: magdalena.cora@gmail.com  

http://sjo.pk.edu.pl/index.php/placement-test/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a912d6d5bcc5c4fc2a65c02ff8e73ee9b%40thread.tacv2/1600429609380?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22b2428b96-fc2b-4dc4-b7ac-91802c35085d%22%7d
mailto:magdalena.cora@gmail.com


 

2. stopień: 
mgr Anna Żuk- 3 grupy, kierunek Gospodarka Przestrzenna 
Grupa GPII PPiGK: spotkanie organizacyjne we wtorek 06.10.2020, godz. 
11:00-12:30 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams  
KOD do zespołu na MS Teams: mogx4g1 
 
2 grupy GPII UiT: spotkanie organizacyjne we wtorek 06.10.2020, godz. 12:45-14:15 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
KOD do zespołu na MS Teams: mgrynzt 
 
mgr Anna Żuk- 2 grupy, kierunek Inżynieria Środowiska 
Grupa IŚII COWiK: spotkanie organizacyjne w poniedziałek 12.10.2020, 
godz.12:45-14:15 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams  
KOD do zespołu na MS Teams: zvkwznc 
 
Grupa IŚII IS: spotkanie organizacyjne we wtorek 13.10.2020, godz.11:00-12:30 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
KOD do zespołu na MS Teams: 8dn6yuc 
 
kontakt: anna.zuk@pk.edu.pl  

 
 
 

JĘZYK NIEMIECKI: 
 
studia 1. stopnia 

 
mgr Dariusz Guzik – 1 grupa, kierunek Gospodarka Przestrzenna 
 
spotkanie organizacyjne: poniedziałek 5.10.2020, godz. 18:00–19.30 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
kod do grupy na MS Teams: 6jdzyjj 
 
kontakt: dguzik@pk.edu.pl 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600771062044?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220fe0727c-69b4-4d87-bf08-d572b73124c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600770907382?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220fe0727c-69b4-4d87-bf08-d572b73124c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600771209903?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220fe0727c-69b4-4d87-bf08-d572b73124c4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600771293794?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220fe0727c-69b4-4d87-bf08-d572b73124c4%22%7d
mailto:anna.zuk@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600594439979?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220ee5b430-ea2c-4f65-99be-6608133f90fc%22%7d
mailto:dguzik@pk.edu.pl


 
 

studia 2. stopnia, 2 semestr studiów: 
 
mgr Ewa Targosz - kierunek Inżynieria Środowiska  
                                 kierunek Gospodarka Przestrzenna 
 
wtorek, 06.10.2020, godz. 12:45-14:15 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
kontakt:  etargosz@pk.edu.pl 
 
 

 
JĘZYK ROSYJSKI: 

1.stopień: 
 
mgr Dorota Duchnowska – 1 grupa, kierunek Gospodarka 
Przestrzenna 
 
piątek 9.10.2020, godz. 07:30–09.00 
Termin zajęć do uzgodnienia ze studentami. 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
kontakt: dduch@pk.edu.pl 
 

2.stopień, 2 semestr studiów: 
 
mgr Dorota Duchnowska - kierunek Inżynieria Środowiska 
                                            - kierunek Gospodarka Przestrzenna 
wtorek 6.10.2020, godz. 11:00-12:30 
(termin zajęć zostanie dopasowany do możliwości studentów) 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
 
kontakt:  dduch@pk.edu.pl 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600859748314?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.tacv2/1600680643883?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22398c9da5-aadb-4b11-8733-e6c7ccfc9188%22%7d
mailto:dguzik@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1600861916343?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22398c9da5-aadb-4b11-8733-e6c7ccfc9188%22%7d
mailto:etargosz@pk.edu.pl


Studia niestacjonarne 
 
2. stopień 
 

JĘZYK ANGIELSKI: 
 
mgr Tomasz Kuzora- 1gr, kierunek Energetyka 
pierwsze spotkanie: sobota 14.11.2020, godz. 11.00-13.15 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
kontakt: tomasz.kuzora@pk.edu.pl  

 
 

 
JĘZYK NIEMIECKI: 

 
mgr Dariusz Guzik – 1grupa, kierunek Energetyka 
 
pierwsze spotkanie: sobota 14.11.2020, godz. 11:00–13.15 
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams 
kod do grupy na MS Teams: mgh41wz 
 
kontakt: dguzik@pk.edu.pl 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a000c224859c14e7ab6a5da69a10cf6bb%40thread.tacv2/1601381787422?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.tacv2/1601366781177?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220ee5b430-ea2c-4f65-99be-6608133f90fc%22%7d
mailto:dguzik@pk.edu.pl

