
LINKI do pierwszych spotkań z I rokiem na WIEiK
semestr zimowy 2021/2022,

studia stacjonarne i niestacjonarne 1 i 2 stopnia

Studenci Informatyki w Inżynierii Komputerowej zgłaszają się na
lektorat  języka angielskiego.
Studenci Elektrotechniki i Automatyki wybierają jeden z języków.
Studenci 1 roku, którzy wybrali język angielski proszeni są o zgłoszenie
się na pierwsze spotkanie 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.

Studia stacjonarne 1 stopnia:

ELEKTROTECHNIKA  I AUTOMATYKA  - I ROK

JĘZYK ANGIELSKI:

Grupa 11
mgr Tomasz Kuzora
zajęcia stacjonarne w s.10
kod do zespołu na MS Teams: 9c7cyfz
kontakt: tomasz.kuzora@pk.edu.pl

http://sjo.pk.edu.pl/index.php/placement-test/
mailto:tomasz.kuzora@pk.edu.pl


Grupa 12
mgr Tomasz Kuzora
zajęcia stacjonarne w s. 10
kod do zespołu na MS Teams: om0ss1e
kontakt: tomasz.kuzora@pk.edu.pl

Grupa 13
mgr Justyna Firganek
zajęcia zdalne, pierwsze spotkanie 11.10.21, 9:15
Dołącz do spotkania na Teams
kod do zespołu na MS Teams: s22waqz
kontakt: jfirganek@pk.edu.pl

Grupa 14
mgr Justyna Firganek
zajęcia zdalne, pierwsze spotkanie 11.10.21, 11:00
Dołącz do spotkania na Teams

kod do zespołu na MS Teams: s22waqz
kontakt: jfirganek@pk.edu.pl

Grupa 15
mgr Justyna Firganek
zajęcia zdalne, pierwsze spotkanie 5.10.21, 11:45
Dołącz do spotkania na Teams
kod do zespołu na MS Teams: s22waqz
kontakt: jfirganek@pk.edu.pl

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aVQ7kE5SBHXVcoRJ2nB69STIQRY8MTwijJLbQ2K_jwVo1%40thread.tacv2/1632741573643?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22fa56c5fa-37ed-46c8-bda0-2249092b2e72%22%7d
mailto:jfirganek@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aVQ7kE5SBHXVcoRJ2nB69STIQRY8MTwijJLbQ2K_jwVo1%40thread.tacv2/1632743215625?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%3aVQ7kE5SBHXVcoRJ2nB69STIQRY8MTwijJLbQ2K_jwVo1%40thread.tacv2/1632743284933?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22fa56c5fa-37ed-46c8-bda0-2249092b2e72%22%7d


JĘZYK NIEMIECKI:

Grupa 11, 12, 13, 14, 15
mgr Ewa Targosz
zajęcia zdalne, pierwsze spotkanie: termin wg harmonogramu zajęć
Link do spotkania:
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
kod do zespołu na MS Teams: u80da3h
kontakt: etargosz@pk.edu.pl

JĘZYK FRANCUSKI:

mgr Beata Heil

zajęcia zdalnie na MS Teams, pierwsze spotkanie 6.10.2021
zajęcia: środa 14:30 - 16:00

link do spotkania: Dołącz do spotkania na Teams
kod do grupy na MS Teams: 6vodh1j
kontakt: bheil@pk.edu.pl lub przez chat na MS Teams

JĘZYK ROSYJSKI:

mgr Dorota Duchnowska
zajęcia zdalnie na MS Teams; zajęcia:

wtorek 16:15-17:45 link do spotkania: Kliknij i przyłącz się do spotkania
:-)

lub środa 14:30-16:00 link do spotkania: Kliknij i przyłącz się do
spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3amcoiBFB7uFWuyfsIuFHQontIS79kce9Awnx38mUYS201%40thread.tacv2/1632820038800?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%3aBaVOPjWi7Nz0492LHrBQv_vXTye0TErhqsf_lclw6FA1%40thread.tacv2/1632743837674?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.tacv2/1632776171760?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%3aad4263bedd204aa6a07981e4bb40510b%40thread.tacv2/1632776171760?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%3aad4263bedd204aa6a07981e4bb40510b%40thread.tacv2/1632776305595?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%3aad4263bedd204aa6a07981e4bb40510b%40thread.tacv2/1632776305595?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22398c9da5-aadb-4b11-8733-e6c7ccfc9188%22%7d


lub środa 18:00-19:30 link do spotkania: Kliknij i przyłącz się do
spotkania

kod do grupy na MS Teams: c6vlh84
kontakt: dduch@pk.edu.pl lub przez czat na MS Teams

Studia stacjonarne 1 stopnia:

INFORMATYKA W INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ

JĘZYK ANGIELSKI:

mgr Iwona Kuźmińska
ikuzmin@pk.edu.pl iwona.kuzminska@pk.edu.pl

grupa 11i kod zespołu na MS Teams: wquva5y
Dołącz do spotkania

grupa 12i kod zespołu na MS Teams: 449lmf4
Dołącz do spotkania

grupa 13 kod zespołu na MS Teams: muet5fg
Dołącz do spotkania

mgr Anna Gunia-Tracz

Grupa mieszana 11i/12i/13i (poziom B2)

Zajęcia zdalne według harmonogramu, pierwsze spotkanie 7 X 2021
godz. 9.15-10.45

Kilknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aad4263bedd204aa6a07981e4bb40510b%40thread.tacv2/1632776346400?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%3aad4263bedd204aa6a07981e4bb40510b%40thread.tacv2/1632776346400?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
mailto:ikuzmin@pk.edu.pl
mailto:iwona.kuzminska@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3an6Igqo1UYNBbuJ4cOMIROGGSqLHW0GaSqQR1nWE20Wo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c977482c-86eb-49e4-ba42-500df28a3a7b&tenantId=5cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a32V-vqTseL-ewv9YsGsXazNLt8e-PcgOEVb7SgrJZlE1%40thread.tacv2/1632748998328?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%2210c1db61-7ceb-44b3-9262-a3f1d164db8f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-FpATgrfT13SG44LH3P-eMObL0cl6k1vHkHY05do6-81%40thread.tacv2/conversations?groupId=6e8e136c-1bb8-41d0-9436-7488530ccd9b&tenantId=5cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afh-Xp-fIpnGwCGtrlqTcGYeph_uIjt-a9qICk1_Abmg1%40thread.tacv2/1632763943114?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22869898e3-669c-4219-8d68-d3118d435690%22%7d


Kod zespołu na Teams: t5krl7h

kontakt: anna.gunia-tracz@pk.edu.pl

Studia stacjonarne 2 stopnia:

ELEKTROTECHNIKA  I AUTOMATYKA  - I ROK

JĘZYK ANGIELSKI:

mgr Tomasz Kuzora
zajęcia zdalne na MS Teams, I spotkanie  7.10 czwartek  godz. 9.15  I
grupa, godz. 11.00 II grupa
kod do zespołu na MS Teams: 3kqy59v
kontakt: tomasz.kuzora@pk.edu.pl

JĘZYK NIEMIECKI:

mgr Ewa Targosz
zajęcia zdalne, pierwsze spotkanie: termin wg harmonogramu zajęć
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania.
kod do zespołu na MS Teams: 1orjvh6
kontakt: etargosz@pk.edu.pl

mailto:anna.gunia-tracz@pk.edu.pl
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aZMDVlos2KPdoBbMqi_r4DuCNjKxr3a5dh5WeZy4bggo1%40thread.tacv2/1632823799218?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

