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

studia stacjonarne i niestacjonarne 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


Studia stacjonarne 2 stopnia: 
 

INFOTRONIKA 
 

JĘZYK ANGIELSKI: 
mgr Iwona Kuźmińska 

kod zespołu na MS Teams:  4m5z7e9 
ikuzmin@pk.edu.pl  iwona.kuzminska@pk.edu.pl 

 
 

JĘZYK NIEMIECKI: 
mgr Ewa Targosz 
pierwsze spotkanie: termin wg harmonogramu zajęć 
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 
kontakt:  etargosz@pk.edu.pl 
 
 

JĘZYK FRANCUSKI: 

mgr Beata Heil 

kontakt: bheil@pk.edu.pl 
 
 
 
 
 

JĘZYK ROSYJSKI: 
mgr Dorota Duchnowska 
kontakt:  dduch@pk.edu.pl 
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Studia niestacjonarne 1 stopnia: 
 

ELEKTROTECHNIKA  I AUTOMATYKA  - I ROK 
 

JĘZYK ANGIELSKI: 
Grupa 11 
mgr Wanda Grabiec 
pierwsze spotkanie: 27.03.2021, godz. 8:15-11:30 
Click here to join the meeting 
kod zespołu MS Teams: 90r8eo5 
kontakt: wanda.grabiec@pk.edu.pl 
 
Grupa 12 
mgr Justyna Firganek 
pierwsze spotkanie: 27.03.2021, godz. 8:15 - 11:30 
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 
kod do zespołu na MS Teams: 1h29ab8 
kontakt: jfirganek@pk.edu.pl 
 
 

JĘZYK NIEMIECKI: 
 
Grupa 11, Grupa 12 
mgr Ewa Targosz 
pierwsze spotkanie wg harmonogramu: 27.03.2020, godz. 8:15-11:30 
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 
kontakt:  etargosz@pk.edu.pl 
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INFORMATYKA 
 

JĘZYK ANGIELSKI: 
Grupa 1 
mgr Elżbieta Szabat  
pierwsze spotkanie: 14.03.2021,godz. 8:15 - 11:30 
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 
kod zespołu MS Teams: rabo5g6 
kontakt: elzbieta.szabat @pk.edu.pl 
 
Grupa 2  
mgr Aleksandra Zając 
pierwsze spotkanie: 27.03.2021, godz. 8:15 - 11:30 
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 
kod zespołu MS Teams: 9c0zuyg 
kontakt: aleksandra.zajac@pk.edu.pl 
 
 
 

Studia niestacjonarne 2 stopnia 
 

ELEKTROTECHNIKA 
 

JĘZYK ANGIELSKI: 
 
mgr Tomasz Kuzora 
pierwsze spotkanie 6.03.2021 godz. 17:00-19:30 zgodnie z 
harmonogramem zajęć na studiach zaocznych na WIEKU  
Platforma Teams. 
Kontakt: tomasz.kuzora@pk.edu.pl 
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JĘZYK NIEMIECKI: 

mgr Dariusz Guzik 

pierwsze spotkanie: 6.03.2021, godz. 17:00-19:30 

Dołącz do spotkania na MS Teams 

kod do grupy na MS Teams: 71vkcom 

kontakt: dguzik@pk.edu.pl 
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