
LINKI do pierwszych spotkań na WIŚiE 
(semestr letni 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 
poniżej). 
 
Proszę sprawdzić linki do spotkań bezpośrednio przed zajęciami, 
ponieważ możliwe jest wprowadzanie zmian w ostatniej chwili. 
 
 
 

Studia stacjonarne 
 

JĘZYK ANGIELSKI 
 

1. stopień: 
 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 
 

Grupa 1 - mgr Magdalena Cora  

pierwsze spotkanie: poniedziałek 1.03.2021, godz. 7:30 - 9:00 

Click to join Classes no 1 

http://sjo.pk.edu.pl/index.php/placement-test/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a17112dbebc3344a097921037969fbd79%40thread.tacv2/1613136409960?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22b2428b96-fc2b-4dc4-b7ac-91802c35085d%22%7d


kod do grupy na MS Teams: xxoh9q3 (MC 20/21 IS WISiE) 

kontakt: magdalena.cora@pk.edu.pl 

 

Grupa 2 - mgr Ewa Watt 

pierwsze spotkanie: wtorek 2.03.2021, godz. 14:30 - 16:00 

kod do zespołu MS Teams: uzeznpn 

kontakt: ewa.watt@pk.edu.pl  

 

Grupa 3  - mgr Monika Antkowicz 
pierwsze spotkanie: poniedziałek 1.03.2021, godz. 16:15 -17:45 
kod do zespołu Ms Teams: oej8a8i 
kontakt: monika.antkowicz@pk.edu.pl 

 

Grupa 4 - mgr Ewa Watt 

pierwsze spotkanie: poniedziałek 1.03.2021, godz. 7:30 - 9:00 

kod do zespołu MS Teams: bty04hx 

kontakt: ewa.watt@pk.edu.pl 

 

OZE: 
3 gr. mgr Anna Żuk 

kontakt: anna.zuk@pk.edu.pl  
 

1. grupa OZE I/1 
pierwsze spotkanie 01.03.21, godz. 9:15-10:45 
Dołącz do spotkania na MS Teams 

         kod zespołu na MS Teams: tv2yjq9 

mailto:magdalena.cora@pk.edu.pl
mailto:monika.antkowicz@pk.edu.pl
mailto:ewa.watt@pk.edu.pl
mailto:anna.zuk@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afd9bb50a443f4518a8518921ab5ae402%40thread.tacv2/1613416578028?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220fe0727c-69b4-4d87-bf08-d572b73124c4%22%7d


 
2. grupa OZE I/2 

pierwsze spotkanie 01.03.21, godz. 12:45-14:15 
Dołącz do spotkania na MS Teams 
kod zespołu na MS Teams: 2xhh2o5 
 

3. grupa OZE I/3 
pierwsze spotkanie 01.03.21, godz. 14:30-16:00 
Dołącz do spotkania na MS Teams 
kod zespołu na MS Teams: 38qad6t 
 
 

 
 
ENERGETYKA 
 
6 gr. A. Dubis - Spotkania w wg harmonogramu.  

- I rok gr.1 Energetyka ENGLISH A. Dubis 

cmte8vw 

- I rok gr.2 Energetyka ENGLISH A. Dubis 

ig105h6 

- I rok gr.3 Energetyka ENGLISH A. Dubis 

x514ybj 

- I rok gr.4 Energetyka ENGLISH A. Dubis 

arq4img 

- I rok gr.5 Energetyka ENGLISH A. Dubis 

afwerxz 

- I rok gr.6 Energetyka ENGLISH A. Dubis 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acf61ebcca97340fe99daefd125732b63%40thread.tacv2/1613416404076?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%3a9a0554c20f4a4d5a83f9b25689bd6ec8%40thread.tacv2/1613415767088?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%220fe0727c-69b4-4d87-bf08-d572b73124c4%22%7d


vpqvixe 

 

II STOPIEŃ 

 - gr. MkwE: 

z32okdc 

- gr. En. Niek.: 

s434qgt 
 
 
IGW 
 
mgr Ewa Watt  
pierwsze spotkanie: poniedziałek 1.03.2021, godz.11:00 - 12:30 
kod do zespołu MS Teams: s4tsdph 
kontakt: ewa.watt@pk.edu.pl 
 
 
GEOINFORMATYKA 

mgr Magdalena Cora  

pierwsze spotkanie: środa 3.03.2021, godz. 9:15 - 10:45 

Click to join classes no 1 

kod do grupy na MS Teams: coj5dm9 (MC 20/21 GI WISiE) 

kontakt: magdalena.cora@pk.edu.pl 

 

ICzP  

mgr Ewa Watt 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aba1e03bb33384baea7924f0527b71b42%40thread.tacv2/1613136857116?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@pk.edu.pl


pierwsze spotkanie: poniedziałek 1.03.2021, godz. 14:30 - 16:00 

kod do zespołu MS Teams: sl3rjz7 

kontakt : ewa.watt@pk.edu.pl 

 
 

JĘZYK NIEMIECKI 
 
 
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, OZE, ICzP 

mgr Dariusz Guzik – 1 wspólna grupa dla IS, OZE i ICzP 

pierwsze spotkanie: poniedziałek 1.03.2021, godz. 14:30-16:00 

Dołącz do spotkania na MS Teams 

kod do grupy na MS Teams: kpch9xz 

kontakt: dguzik@pk.edu.pl 

 
 
ENERGETYKA, GEOINFORMATYKA, GW 

mgr Dariusz Guzik – 1 wspólna grupa dla EN, Geo i GW 

pierwsze spotkanie: czwartek 4.03.2021, godz. 18:00-19:30 

Dołącz do spotkania na MS Teams 

kod do grupy na MS Teams: m2rfnjs 

kontakt: dguzik@pk.edu.pl 

 

 

ENERGETYKA, studia II stopnia 

mailto:ewa.watt@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8b5c1bda9ca344488e46b186e01b2a44%40thread.tacv2/1612646887539?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
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a28f60714c73c41a29b387cf5561d0b32%40thread.tacv2/1612647163517?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


 
mgr Elżbieta Hejnowicz 
zajęcia zgodnie z harmonogramem 
kod do grupy na MS Teams: t6jny5t 
kontakt: elzbieta.hejnowicz@pk.edu.pl 

 
 
 
 

JĘZYK ROSYJSKI: 
 
IŚ, OZE, ICzP 

mgr Dorota Duchnowska – 1 wspólna grupa dla IŚ, OZE i ICzP 

pierwsze spotkanie: poniedziałek 1.03.2021, godz. 07:30-09:00 

Kliknij tutaj - zapraszam na zajęcia! 

kod do grupy na MS Teams: c6vlh84 

kontakt: dduch@pk.edu.pl 

 
ENERGETYKA, GEOINFORMATYKA, GW 

mgr Dorota Duchnowska – 1 wspólna grupa dla EN, Geo i GW 

pierwsze spotkanie: poniedziałek 1.03.2021, godz. 12:45-14:15 

Kliknij tutaj - zapraszam na zajęcia! 

kod do grupy na MS Teams: c6vlh84 

kontakt: dduch@pk.edu.pl 

 

ENERGETYKA, studia II stopnia 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aad4263bedd204aa6a07981e4bb40510b%40thread.tacv2/1613721605667?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22398c9da5-aadb-4b11-8733-e6c7ccfc9188%22%7d
mailto:dduch@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aad4263bedd204aa6a07981e4bb40510b%40thread.tacv2/1613722345052?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22398c9da5-aadb-4b11-8733-e6c7ccfc9188%22%7d
mailto:dduch@pk.edu.pl


mgr Dorota Duchnowska 
zajęcia zgodnie z harmonogramem 
kod do grupy na MS Teams: 317xx80 

kontakt: dduch@pk.edu.pl 

 
 
 
 

Studia niestacjonarne 
 

J. ANGIELSKI 
 

1. stopień - Anna Żuk 
pierwsze spotkanie: 06.03.21, godz. 13:00 
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania  
Kod do zespołu “WIŚ NS” na MS Teams: cgssh6k 
kontakt: anna.zuk@pk.edu.pl  
 

    2. stopień - M. Antkowicz (2 gr.) 
pierwsze spotkanie: 13.03.21     godz. 8:30 - 10.45 
Kod do zespołu Ms Teams:  lbfklor 
kontakt: monika.antkowicz@pk.edu.pl 
 
 

 
 
 

mailto:dduch@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3addae815300e44e8c990da98ebebbd107%40thread.tacv2/1613412933768?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
mailto:monika.antkowicz@pk.edu.pl

