
LINKI do pierwszych spotkań na WIL

SEMESTR LETNI 2020/2021:

dla grup 1 roku Budownictwa i Transportu (studia stacjonarne 2 stopnia)
dla grup 2 roku Budownictwa i Transportu (studia stacjonarne 2 stopnia)
dla grup Budownictwo w języku angielskim (1 stopień - 1 rok, 2 semestr)
dla Budownictwa i Transportu - 1 rok (studia niestacjonarne 1 stopnia)
(semestr letni 2020/2021)

Każdy student wybiera jeden język i jeden termin zajęć!

Lektorat na 2 stopniu studiów jest kontynuacją z 1 stopnia studiów - studenci
zapisują się na ten sam język.

Terminy dla grup “mix”, które widnieją w harmonogramie jako 2-ga opcja
zajęć, są terminem dodatkowym - dla utworzenia innego poziomu jęz. lub
dodatkowego terminu dla zbyt licznych grup dziekańskich (dotyczy języka
angielskiego).

Proszę sprawdzić linki do spotkań bezpośrednio przed zajęciami, ponieważ
możliwe jest wprowadzenie zmian w ostatniej chwili.

Studia stacjonarne 1 stopnia:

BUDOWNICTWO W JĘZYKU ANGIELSKIM      -   1 rok (30h):

JĘZYK  NIEMIECKI:

mgr Elżbieta Hejnowicz
termin zajęć: czwartek 12:45-14:15
kod grupy na MS Teams: bgw2snn
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
kontakt: elzbieta.hejnowicz@pk.edu.pl

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a957613d3a6df4ee998e2c8d96eb71fbf%40thread.tacv2/1613048119499?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22eb56c23d-bf43-45d4-a94d-7a082b66945d%22%7d


JĘZYK FRANCUSKI:

mgr Beata Heil
termin zajęć: piątek 14.30 - 16.00

kod grupy na MS Teams: jpt36ez
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
kontakt: bheil@pk.edu.pl

JĘZYK ROSYJSKI:

mgr Dorota Duchnowska
termin zajęć: czwartek 12:45-14:15

kod grupy na MS Teams: c6vlh84
Kliknij tutaj - zapraszam na zajęcia
kontakt: dduch@pk.edu.pl

Studia stacjonarne 2 stopnia:

BUDOWNICTWO 1 rok (15h):

JĘZYK ANGIELSKI:
M. Cora (2 gr.), M. Bednarska (2), J. Wrana (5), J. Firganek (2)

mgr Magdalena Cora
termin zajęć: wtorek 18:00 - 19:30
(gr…-tyg. parzyste/ gr…-tyg.nieparzyste)

kod do grupy na MsTeams: nhdm67n (MC 20/21 WIL BUD 2st)
grupa … 02.03.2021 Click to join Classes no 1 (NP)       
grupa … 09.03.2021 Click to join Classes no 1 (P)       

mgr Magdalena Bednarska
terminy zajęć: wtorek 18:00 - 19:30
Gr. KBI 1 - tygodnie nieparzyste
Gr. KBI 2 - tygodnie parzyste
Grupy już są pełne. Proszę studentów, którzy jeszcze nie dołączyli do grupy
angielskiej, o zgłoszenie się do Pani mgr Wrany: kod do grupy na MS Teams:
9ukx9jz

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a96e0173af1924893add430490049555f%40thread.tacv2/1613471607542?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%3aad4263bedd204aa6a07981e4bb40510b%40thread.tacv2/1613719464429?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%3af64068a2da4e4596b65d0038d4c6380f%40thread.tacv2/1613137661326?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22b2428b96-fc2b-4dc4-b7ac-91802c35085d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af64068a2da4e4596b65d0038d4c6380f%40thread.tacv2/1613137693003?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22b2428b96-fc2b-4dc4-b7ac-91802c35085d%22%7d


mgr Justyna Firganek
Gr. DSK - poniedziałek 16:15-17:45 - tygodnie nieparzyste
Gr. MBP - poniedziałek 16:15-17:45 - tygodnie parzyste
(zajęcia dla 2 mixów - wtorek 18:00-19:30 - mgr Joanna Wrana)
pierwsze spotkanie dla obu grup 1.03.21, godz. 16.15
kod do zespołu na MS Teams dla obu grup: bph68t9
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
kontakt: jfirganek@pk.edu.pl

mgr Joanna Wrana - kontakt - MS Teams (czat)

poniedziałek 12:45 nieparzyste BIM
poniedziałek 12:45 parzyste TOB 3
zapisy dla obu grup :1.03 g. 12:45 - kod do MS Teams: 50qvxo9
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

poniedziałek - 1.03 -  g.  14:30 (nieparzyste) BHG+MKI kod do MS Teams:
lewpz2j Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

wtorek - tydzień nieparzysty / nieparzysty  - 18:00 - 19:30 - 2 grupy MIX
(dla chętnych różnych specjalności)
zapisy dla obu grup MIX: 2/03/2021 godz. 18:00, kod do grupy na MS Teams:
9ukx9jz
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

TRANSPORT 1 rok (15h)

JĘZYK ANGIELSKI:
M. Bednarska (3 grupy)

mgr Magdalena Bednarska
terminy zajęć:
poniedziałek 18:00 - 19:30 ( 2 grupy - tydz. parzysty i nieparzysty)
poniedziałek 16:15 - 17:45 (1 grupa - tydz. parzysty)
1 spotkanie - organizacyjne - dla 3 grup: poniedziałek - 1/03/2021 o 18:00:
Join the meeting - 1/03/2021 - at 6pm
MS Teams - kod do zespołu:  vkhrfv7

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a404dd454ae994ab084302ae091fe8cc4%40thread.tacv2/1613424328915?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%3a6f83a718f93d4971a1d032bc4497b7e0%40thread.tacv2/1613679272681?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22481a75e5-3a76-44bd-87ba-b74e9f50aeea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a807a82a0b48844f4974fc045b3022816%40thread.tacv2/1613679578906?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22481a75e5-3a76-44bd-87ba-b74e9f50aeea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0ee6d503ef2f4759aa2619d66c9d0a3d%40thread.tacv2/1613679818402?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22481a75e5-3a76-44bd-87ba-b74e9f50aeea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2880c19276c54664843ca26f3972b0ef%40thread.tacv2/1613396336314?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%224254e5c5-da1d-4672-8966-ee354e5c8996%22%7d


JĘZYK  NIEMIECKI:

BUDOWNICTWO + TRANSPORT + (CIV ENG)    -  1 rok (15h)

mgr Elżbieta Hejnowicz
termin zajęć: wtorek 19:45-21:15 (tygodnie nieparzyste)

pierwsze spotkanie 2.03.21
kod grupy na MS Teams: rmk1tc9
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
kontakt: elzbieta.hejnowicz@pk.edu.pl

JĘZYK FRANCUSKI:
studia stacjonarne 2 stopnia
BUDOWNICTWO + TRANSPORT + (CIV ENG)    -    1 ROK (15h)

mgr Beata Heil
termin zajęć: wtorek 19:45 - 21:15
pierwsze spotkanie: 2 marca 2021

kod do grupy na MS Teams: i9bhmqp
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

kontakt: bheil@pk.edu.pl

JĘZYK ROSYJSKI:
studia stacjonarne 2 stopnia
BUDOWNICTWO + TRANSPORT + CIV ENG    -    1 ROK (15h)

mgr Dorota Duchnowska
termin zajęć: wtorek 19:45 - 21:15
pierwsze spotkanie: 2 marca 2021

kod do grupy na MS Teams: s84bq44
Kliknij tutaj - zapraszam na zajęcia!

kontakt: dduch@pk.edu.pl

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2968144fc02f488b9f154a54daf4745e%40thread.tacv2/1613047789501?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22eb56c23d-bf43-45d4-a94d-7a082b66945d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab2eb838ff40e40dca8179487d93e9431%40thread.tacv2/1613477965317?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%3a3bfc702605414ea39052e41e9c43ef19%40thread.tacv2/1613719976955?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


BUDOWNICTWO 2 ROK (15h)

JĘZYK ANGIELSKI:

mgr Justyna Firganek kontakt: jfirganek@pk.edu.pl

Gr. TOB 2 -wtorek 9:15-10:45  tygodnie nieparzyste
Pierwsze spotkanie- 2.03.21 - godz. 9:15
kod do grupy na MS Teams: 1s4qens
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Gr. DUA - wtorek 11:00-12:30 tygodnie nieparzyste
Pierwsze spotkanie- 2.03.21 - godz. 11:00
kod do grupy na MS Teams: 1s4qens
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Gr. TOB 1 - wtorek 9:15-10:45 tygodnie parzyste
Pierwsze spotkanie- 9.03.21 - godz. 9:15
kod do grupy na MS Teams: 1s4qens
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Gr. KBI 2 - wtorek 11:00-12:30 tygodnie parzyste
Pierwsze spotkanie- 9.03.21 - godz. 11:00
kod do grupy na MS Teams: 1s4qens
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Gr. BIM - wtorek 12:45-14:15 tygodnie parzyste
Pierwsze spotkanie- 9.03.21 - godz. 12:45
kod do grupy na MS Teams: 1s4qens
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

mgr Patrycja Churcher kontakt: patrycja.churcher@pk.edu.pl

Gr. KBI1 wtorek 16:15-17:45 tygodnie parzyste
pierwsze spotkanie 9.03.21 - godz. 16:15
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Gr. DK + MKI wtorek 16:15-17:45 tygodnie nieparzyste

mailto:jfirganek@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac71bc774beb94b1faff5d1c9bca6b874%40thread.tacv2/1613474026219?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%3ac71bc774beb94b1faff5d1c9bca6b874%40thread.tacv2/1613474274757?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%3ac71bc774beb94b1faff5d1c9bca6b874%40thread.tacv2/1613474663953?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%3ac71bc774beb94b1faff5d1c9bca6b874%40thread.tacv2/1613474833699?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%3ac71bc774beb94b1faff5d1c9bca6b874%40thread.tacv2/1613476530059?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%3afe18f13bca264399afd0897a4e9247af%40thread.tacv2/1613496968254?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%228a5aabc1-a656-491e-890e-019a85e8b938%22%7d


pierwsze spotkanie 2.03.21 - godz. 16:15
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Gr. BHG wtorek 18:00-19:30 tygodnie parzyste
pierwsze spotkanie 9.03.21 - godz. 18:00
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Gr. ‘mix’ wtorek 18:00-19:30 tygodnie nieparzyste
pierwsze spotkanie 2.03.21 - godz. 18:00
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Gr. ‘mix’ wtorek 19:45-21:15 tygodnie nieparzyste
pierwsze spotkanie 2.03.21 - godz. 19:45
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

TRANSPORT 2 ROK (15h)

JĘZYK ANGIELSKI:
M. Bednarska (3 gr.)

mgr Magdalena Bednarska
terminy zajęć:
środa 16.15-17.45 (2 grupy - tydz. parzysty i nieparzysty)
środa 18:00-19:30 (1 grupa - tydz. nieparzysty)
1 spotkanie - organizacyjne - dla 3 grup: środa 3/03/2021 - godz. 16:15
Join the meeting - 3/03/2021 - 16.15
MS Teams - kod do zespołu:  nxo9r0z

JĘZYK  NIEMIECKI:

BUDOWNICTWO + TRANSPORT + (CIV ENG)    -    2 ROK (15h)

mgr Elżbieta Hejnowicz
termin zajęć: wtorek: 19:45-21:15  (tygodnie parzyste)
pierwsze spotkanie: 9.02.21
kod do grupy na MS Teams: 7cny1dz
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

kontakt: elzbieta.hejnowicz@pk.edu.pl

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a899d6fbbba834c678b4e0826508401e0%40thread.tacv2/1613496049465?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%228a5aabc1-a656-491e-890e-019a85e8b938%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1fedd41c1fb24e77b28bc5a957df2df0%40thread.tacv2/1613497037488?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%228a5aabc1-a656-491e-890e-019a85e8b938%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3add467345ce5f422f807a62cda0086449%40thread.tacv2/1613496707201?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%228a5aabc1-a656-491e-890e-019a85e8b938%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab1d16e3d0351483090672864b907be8b%40thread.tacv2/1613496872632?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%228a5aabc1-a656-491e-890e-019a85e8b938%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a94b027eff66e4c53b726fa48d1055ba3%40thread.tacv2/1613397013166?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%224254e5c5-da1d-4672-8966-ee354e5c8996%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afd3bef28652d4bd3b9966025f87fdb0f%40thread.tacv2/1613048351033?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22eb56c23d-bf43-45d4-a94d-7a082b66945d%22%7d


JĘZYK FRANCUSKI:

studia stacjonarne 2 stopnia
BUDOWNICTWO + TRANSPORT + (CIV ENG)    -    2 ROK (15h)

mgr Beata Heil
termin zajęć: wtorek 19:45 - 21:15
pierwsze spotkanie: 2 marca 2021

kod do grupy na MS Teams: i9bhmqp
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

kontakt: bheil@pk.edu.pl

JĘZYK ROSYJSKI:

studia stacjonarne 2 stopnia
BUDOWNICTWO + TRANSPORT + CIV ENG    -    2 ROK (15h)

mgr Dorota Duchnowska
termin zajęć: wtorek 19:45 - 21:15
pierwsze spotkanie: 2 marca 2021

kod do grupy na MS Teams: s84bq44
Kliknij tutaj - zapraszam na zajęcia!

kontakt: dduch@pk.edu.pl

Studia niestacjonarne 2 stopnia:

TRANSPORT 1 ROK (12h):

mgr Patrycja Churcher kontakt: patrycja.churcher@pk.edu.pl
kontynuacja - spotkanie w zespole Teams z 1 semestru w terminie podanym w
podziale godzin

BUDOWNICTWO 1 ROK (12h) - kontynuacja, 2 semestr:
J. Firganek (1 gr.), J. Wrana (2 gr.), D. Dyrda (1 gr.)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab2eb838ff40e40dca8179487d93e9431%40thread.tacv2/1613477965317?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%3a3bfc702605414ea39052e41e9c43ef19%40thread.tacv2/1613719976955?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 Justyna Firganek
Gr. TOB 34 -  kontynuacja (po mgr Magdalenie Corze)
kod do grupy na MS Teams: bo3ccu6
pierwsze spotkanie: 6. 03. 2021, godz. 9:15 - 11:30
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
kontakt: jfirganek@pk.edu.pl

mgr Joanna Wrana
KBI 1 -  kontynuacja w zespole
KBI 2 (+DUA) - kontynuacja w zespole

JĘZYK  NIEMIECKI:
BUDOWNICTWO + TRANSPORT 1 ROK (12h)    -  2. semestr - kontynuacja

mgr Elżbieta Hejnowicz
zajęcia zgodnie z harmonogramem
kod grupy na MS Teams: oOtut42
kontakt: elzbieta.hejnowicz@pk.edu.pl

TRANSPORT 2 ROK (12h):
mgr Patrycja Churcher kontakt: patrycja.churcher@pk.edu.pl
1 zajęcia 27.02 15:15
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

BUDOWNICTWO 2 ROK (12h)

JĘZYK ANGIELSKI:
J. Wrana (3), K. Starykiewicz (2)

mgr Joanna Wrana - kontakt :MS Teams (czat)

2st - 2 gr KBI1+KBI2- MS Teams :48ph1ni
spotkanie 27.02. godz. 15:15 - dla 2 grup KBI
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

1 gr. DSK/DUA  - MS Teams: h38uvxz

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaf49a4f4045342d986fce77a803ddf0b%40thread.tacv2/1613508030060?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22fa56c5fa-37ed-46c8-bda0-2249092b2e72%22%7d
mailto:patrycja.churcher@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a20ed0ffcff764dec93931834ed6d2eb3%40thread.tacv2/1613497360707?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%228a5aabc1-a656-491e-890e-019a85e8b938%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0ee6d503ef2f4759aa2619d66c9d0a3d%40thread.tacv2/1613679818402?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22481a75e5-3a76-44bd-87ba-b74e9f50aeea%22%7d


spotkanie 27.02. godz. 14:50 - dla grupy DUA
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

mgr Katarzyna Starykiewicz
2st - grupy TOB 34, 35 oraz 36 - MS Teams: ybqvrh9
spotkanie: 27.02. godz. 15:15 (dla wszystkich grup, po omówieniu
kwestii organizacyjnych połowa Państwa zostanie przekierowana do
kursu na Delcie. UWAGA! Państwa obecność jest obowiązkowa!)
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
kontakt: katarzyna.starykiewicz@pk.edu.pl lub MS Teams (czat)

JĘZYK  NIEMIECKI:
BUDOWNICTWO + TRANSPORT 2 ROK (12h)

mgr Elżbieta Hejnowicz
zajęcia zgodnie z harmonogramem
kod grupy na MS Teams: qis5qz2
kontakt: elzbieta.hejnowicz@pk.edu.pl

JĘZYK FRANCUSKI:

JĘZYK ROSYJSKI:
BUDOWNICTWO + TRANSPORT 2 ROK (12h)

mgr Dorota Duchnowska
zajęcia zgodnie z harmonogramem

kod grupy na MS Teams: s84bq44
kontakt: dduch@pk.edu.pl

Studia niestacjonarne 1 stopnia:

JĘZYK ANGIELSKI:

Transport 1 rok:
M. Bednarska (1 gr.),

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a6a57d9da7738444ca27f0294ff0e0333%40thread.tacv2/1613680784748?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22481a75e5-3a76-44bd-87ba-b74e9f50aeea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a585aa378e75f4231ba53ffc583a35093%40thread.tacv2/1614076893439?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%2263cc3641-3e5c-475b-905f-5ce2c1eea50e%22%7d
mailto:katarzyna.starykiewicz@pk.edu.pl


mgr Magdalena Bednarska
Zajęcia według harmonogramu
1 spotkanie - 6/03/2021 : Dołącz do spotkania

Budownictwo 1 rok:
P. Churcher (gr.1), M. Antkowicz (gr.2), W. Grabiec (gr.3)

Gr.1
mgr Patrycja Churcher kontakt: patrycja.churcher@pk.edu.pl
zajęcia wg harmonogramu
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Gr. 2
mgr Monika Antkowicz
zajęcia według harmonogramu

kod zespołu MS Teams: stlsl3r
kontakt: monika.antkowicz@pk.edu.pl

Gr. 3
mgr Wanda Grabiec
zajęcia według harmonogramu
kod zespołu MS Teams: oi1jc06
kontakt: wanda.grabiec@pk.edu.pl

JĘZYK  NIEMIECKI:
Budownictwo + Transport 1 rok

mgr Elżbieta Hejnowicz
zajęcia zgodnie z harmonogramem
kod zespołu na MS Teams: 367ba3r
kontakt: elzbieta.hejnowicz@pk.edu.pl

JĘZYK FRANCUSKI:
Budownictwo + Transport 1 rok

mgr Beata Heil

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a17782e4973d94a93b7d0ec0e6311f1e7%40thread.tacv2/1613999812912?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%224254e5c5-da1d-4672-8966-ee354e5c8996%22%7d
mailto:patrycja.churcher@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1a01d303aaba48b69082fa2485e2e9a3%40thread.tacv2/1613497221806?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%228a5aabc1-a656-491e-890e-019a85e8b938%22%7d
mailto:monika.antkowicz@pk.edu.pl
mailto:wanda.grabiec@pk.edu.pl
mailto:elzbieta.hejnowicz@pk.edu.pl


zajęcia zgodnie z harmonogramem

kod zespołu na MS Teams: ms19o91
kontakt: bheil@pk.edu.pl

JĘZYK ROSYJSKI:
Budownictwo + Transport 1 rok

mgr Dorota Duchnowska
zajęcia zgodnie z harmonogramem

kod zespołu na MS Teams: c6vlh84
kontakt: dduch@pk.edu.pl

mailto:bheil@pk.edu.pl
mailto:dduch@pk.edu.pl

