
Informacje o zajęciach z języków obcych dla
studentów 1. roku na WIiTCh (semestr zimowy

2021/2022, studia stacjonarne 1. stopnia)

Każdy student wybiera jeden język i jeden termin zajęć!

Studenci 1 roku Inżynierii Chemicznej, Technologii Chemicznej, czy
Biotechnologii, którzy wybrali język angielski, proszeni są o zgłoszenie
się na pierwsze spotkanie online według numeru swojej grupy
dziekańskiej. Należy zalogować się do MS Teams i dołączyć do swojego
zespołu wykorzystując podany w tabelce kod:

I ROK

KIERUNEK NR
GR.

LEKTOR TERMIN
ZAJĘĆ

KOD ZESPOŁU
W MS TEAMS

Technologia

Chemiczna

10T1 mgr Monika Korpak pon. 11:30

od 11.10.

qplwpy8

11T1 mgr Monika
Korpak

pon. 9:45

od 11.10.

jgsnfyd

12T1 mgr Kinga
Śniadek

pon. 9:45

od 11.10.

2psjtr1

Biotechnologia 10B1 mgr Kinga
Śniadek

ptk 8:30

od 8.10.

3hnrruq

11B1 mgr Kinga
Śniadek

czw. 12:45 3hnrruq

12B1 mgr Aleksandra
Zając

czw. 12.45 cgob4zj



Inżynieria
Chemiczna

i Procesowa

10I1(1)
AB

mgr Monika
Korpak

czw. 8:30 gfq27fp

10I1(2)
CD

mgr Monika
Korpak

czw. 14:30 s97ehfu

Uwaga!

Zajęcia grup poniedziałkowych (10T1, 11T1, 12T1) rozpoczynają się od
11.10. z uwagi na godziny dziekańskie dla 1. roku dn. 4.10. (szkolenie
BHP).

Zajęcia grupy piątkowej 10B1 zaczynają się od 8.10. ze względu na
inaugurację wydziałową 1.10.

Terminy dla grup “mix”, które widnieją w harmonogramie jako 2-ga
opcja zajęć, są terminem dodatkowym ustalonym ze względu na zbyt
liczne grupy dziekańskie - tak jest np. w przypadku Biotechnologii oraz
Technologii Chemicznej. Studenci zostaną do nich przydzieleni po
pierwszych zajęciach w pełnych grupach dziekańskich.

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, francuskiego lub
rosyjskiego prosimy o zgłoszenie się bezpośrednio do lektorów tych
języków (informacje poniżej).

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


I ROK – INNE JĘZYKI

KIERUNEK NR
GRUPY

LEKTOR TERMIN
ZAJĘĆ

KOD ZESPOŁU
W MS TEAMS

wszystkie --- mgr Dariusz Guzik

J. NIEMIECKI

śr. 18:00 wk4ry5e

wszystkie --- mgr Beata Heil

J. FRANCUSKI

śr. 14:30 6vodh1j

wszystkie --- mgr Dorota
Duchnowska

J. ROSYJSKI

nauka zdalna na
MS Teams

śr. 18:00 c6vlh84

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


