
Informacje o zajęciach z języków obcych dla
studentów rozpoczynających lektorat na WIŚiE
(semestr letni 2021/2022, 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/

Pierwsze spotkanie online (z wyjątkiem 1 roku Geoinformatyki, która
ma zajęcia stacjonarnie) odbywa się zgodnie z harmonogramem zajęć
danej grupy (chyba, że lektor zdecyduje inaczej). Odpowiednio wcześniej
należy zalogować się do MS Teams i dołączyć do swojego zespołu,
wykorzystując podany poniżej kod.

Osoby wybierające lektorat języka niemieckiego lub rosyjskiego,
prosimy o zgłoszenie się bezpośrednio do lektorów tych języków
(dane kontaktowe poniżej).

Studia stacjonarne

JĘZYK ANGIELSKI

GEOINFORMATYKA

mgr Magdalena Cora (magdalena.cora@pk.edu.pl)
Geoinformatyka 1 rok
kod zespołu MSTeams - 1jrulda - zajęcia odbywają się stacjonarnie w
sali CUP 149a, środa 9:15

http://sjo.pk.edu.pl/index.php/placement-test/
mailto:magdalena.cora@pk.edu.pl


INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

mgr Paul Miodus (paul.miodus@pk.edu.pl)
IŚ - grupa 2: kod zesp MSTeams 5q418ne poniedziałek 7:30 i czwartek
9:15
IŚ -  grupa mix: kod zesp MSTeams un6vuh5 poniedziałek 9:15 i
czwartek 12:45
IŚ - grupa 3: kod zesp MSTeams 3oorr06 poniedziałek 12:45 i czwartek
16:15

mgr Monika Antkowicz: (monika.antkowicz@pk.edu.pl)
IŚ - grupa 1: kod zesp MSTeams: oaicqg7 poniedziałek 16.15 i
czwartek 16.15

mgr Anna Żuk (anna.zuk@pk.edu.pl):
OZEiIK- gr. 1: kod zespołu MSTeams iof6vvg poniedziałek 12:45 i
czwartek 9:15

OZEiIK- gr. 2: kod zespołu MSTeams 8ab492n poniedziałek 16:15 i
czwartek 16.15

mgr Ewa Watt (ewa.watt@pk.edu.pl)
ICzP (całość) - kod zespołu MS Teams: m6rh0hw poniedziałek 9:15 i
wtorek 12:45
IiGW (całość) - kod zespołu MS Teams: 27l220i czwartek 11:00

mgr Anna Dubis: (anna.zwierzynska-dubis@pk.edu.pl)
Energetyka:

gr. 1 - kod na Teams: btcc0h8, czw. 15:15

gr. 2 - kod na Teams: ndmiq95, pt. 16:15

II st/ I: gr. MKwE - kod zespołu na Teams: 83rlsy0,
pon. 12:45 (co 2 tydzień),

gr. EN  - kod zespołu na teams: 2t3g5tj, pon. 12:45 (co 2 tydzień)

mailto:paul.miodus@pk.edu.pl
mailto:monika.antkowicz@pk.edu.pl
mailto:anna.zuk@pk.edu.pl
mailto:ewa.watt@pk.edu.pl


mgr Tomasz Kuzora (tomasz.kuzora@pk.edu.pl)
I rok Energetyka:
gr mieszana MS Teams kod h4sgv6p, piątek 13.30
gr. 3 MS Teams, kod yru81dp czwartek 17:00

JĘZYK NIEMIECKI

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA + OZE + ICzP

mgr Dariusz Guzik (dguzik@pk.edu.pl)

poniedziałek 16:15 oraz czwartek 16:15

kod grupy na MS Teams: cdjrp7q

Studia I stopnia:  ENERGETYKA + IGW

mgr Ewa Targosz, kontakt: etargosz@pk.edu.pl

zajęcia zdalne, pierwsze spotkanie: czwartek, godz. 11:00

kod zespołu w MS Teams: 40h67k9

JĘZYK ROSYJSKI:

IŚ, OZE, ICzP

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

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

mailto:dguzik@pk.edu.pl
mailto:etargosz@pk.edu.pl


Kliknij tutaj - zapraszam na zajęcia!

kod do grupy na MS Teams: 3nydo3d

kontakt: dduch@pk.edu.pl

ENERGETYKA, GEOINFORMATYKA, GW

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

pierwsze spotkanie: czwartek, godz. 17:00-18:30

Kliknij tutaj - zapraszam na zajęcia!

kod do grupy na MS Teams: sryyktq

kontakt: dduch@pk.edu.pl

Studia niestacjonarne

JĘZYK ANGIELSKI:

Inżynieria Środowiska
mgr Ewa Watt (ewa.watt@pk.edu.pl)
zajęcia zgodnie z harmonogramem
kod do zespołu MS Teams : gpueo4w

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - COWiK  I rok/2st
mgr Monika Antkowicz (monika.antkowicz@pk.edu.pl)
pierwsze zajęcia stacjonarnie - 26.03  w sali 311

zajęcia zdalne w MSTeams, kod zesp: ock8a0g
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