
Informacje o zajęciach z języka angielskiego
dla studentów rozpoczynający lektorat

na Wydziale Mechanicznym
semestr zimowy 2022/2023

Przed przyjściem na pierwsze zajęcia prosimy o rozwiązanie testu poziomującego
na stronie Studium Języków Obcych i podanie lektorowi swojego wyniku na
pierwszym spotkaniu (nie dotyczy studentów informatyki stosowanej).
Link do testu: http://sjo.pk.edu.pl/index.php/placement-test/
Proszę sprawdzić kody/linki do spotkań bezpośrednio przed zajęciami, ponieważ
możliwe jest wprowadzanie zmian w ostatniej chwili.

Studia stacjonarne

AUTOMATYKA I ROBOTYKA (11A1, 11A2, 11A3) - mgr Dorota Gawryła, mgr
Wanda Grabiec

● wszyscy studenci kierunku AiR: pierwsze zajęcia odbędą się za
pośrednictwem MS Teams w środę 5.10.2022, o godz. 11:00; kod dostępu do
zespołu: rj6tzn1

● kontakt do lektorów: dorota.gawryla@pk.edu.pl, wanda.grabiec@pk.edu.pl lub
MS Teams

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (11B1, 11B2) - mgr Ewa Bagnińska
● pierwsze zajęcia odbędą się za pośrednictwem MS Teams w piątek

7.10.2022, o godz. 11:00; kod dostępu do zespołu:7hx3d4i
● kontakt do prowadzącej zajęcia: ewa.bagninska@pk.edu.pl lub MS Teams

INŻYNIERIA PRODUKCJI (11I1, 11I2, 11I3) - mgr Magda Kobylarz,
(grupa na niższym poziomie B1) mgr Ewa Bagnińska

● wszyscy studenci kierunku IPro: pierwsze zajęcia odbędą się za
pośrednictwem MSTeams w środę 5.10.2022, godz. 9.15,
kod dostępu:6g06nz3

● kontakt do lektorów:  zajęcia w grupie B1: mgr Ewa Bagnińska
ewa.bagninska@pk.edu.pl bądź drogą MS Teams, pozostałe grupy
mgr Magda Kobylarz przez czat MSTeams lub magda.kobylarz@pk.edu.pl
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INFORMATYKA STOSOWANA (11K1, 11K2) - mgr Marcin Mały, mgr Tmothy
Sankov

● wszyscy studenci kierunku informatyka stosowana, używając jednorazowego
kodu dostępu “1WandaIsTheBest!”, zapisują się do dedykowanego kursu na
uczelnianej platformie Moodle i stosują się w pierwszym tygodniu zajęć do
instrukcji tam podanych : https://delta.pk.edu.pl/course/view.php?id=12;

● zapraszamy wszystkich razem w środę 5 października o godzinie 11:45 na
spotkanie za pośrednictwem MS Teams z lektorami i studentami trzeciego
roku;

● od 10 października zajęcia będą się odbywać w trzech grupach lektoratowych
po cztery godziny lekcyjne tygodniowo, zajęcia odbywają się synchronicznie
za pośrednictwem MS Teams, przed przyjściem na zajęcia upewnij się, że
masz sprawny mikrofon i kamerę;

● kontakt do lektorów: Marcin Mały - mmaly@pk.edu.pl, MS Teams, tel.
+48666454555, skype, snapchat, telegram; Timothy Sankov -
timothy.sankov@yahoo.com.

INŻYNIERIA MEDYCZNA (11L1, 11L2) - mgr Kamila Wójcik
● pierwsze zajęcia wg harmonogramu na MS Teams
● 11L1 22/23 , kod dostępu do zespołu: b4v1qhc
● 11L2 22/23 , kod dostępu do zespołu: vdrtooi
● kontakt do lektora: kamila.wojcik@pk.edu.pl, MS Teams

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (11M1) - mgr Timothy Sankov
● pierwsze zajęcia w piątek 7 października o godz. 7:30 na MS Teams, kod

dostępu do zespołu:  85j9vxp
● kontakt do lektora: timothy.sankov@yahoo.com, MS Teams

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (11M2) - mgr Timothy Sankov
● pierwsze zajęcia w piątek 7 października o godz. 9:15 na MS Teams, kod

dostępu do zespołu:  hrlle6h
● kontakt do lektora: timothy.sankov@yahoo.com, MS Teams

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (11M3) - mgr Agnieszka Majka-Pauli
● pierwsze zajęcia wg harmonogramu na MS Teams (środa 05.10 godz.12:45),

kod dostępu do zespołu: c95b2ld
● kontakt do lektora: amajka-pauli@pk.edu.pl, MS Teams

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (11M1, 11M2, 11M3) - mgr Ewa Bagnińska
(grupa na niższym poziomie B1)

● pierwsze zajęcia grupy na poziomie B1 (mgr Ewa Bagnińska) odbędą się w
środę 05.10.2022   o godz. 12:45  za pośrednictwem MS Teams. kod dostępu
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do zespołu: k5bawm6. Proszę zwrócić uwagę, że grupa ta jest na niższym
poziomie, stąd obejmuje trzy grupy dziekańskie. Osoby bardziej
zaawansowane proszone są o zgłoszenie się do grup odpowiednio do swojej
grupy dziekańskiej.

● kontakt do prowadzącej zajęcia w grupie B1: ewa.bagninska@pk.edu.pl bądź
drogą MS Teams

POJAZDY SAMOCHODOWE (11S1) - mgr Timothy Sankov
● pierwsze zajęcia w piątek 7 października o godz. 12:45 na MS Teams, kod

dostępu do zespołu:  zzo1f2n
● kontakt do lektora:  timothy.sankov@yahoo.com, MS Teams

POJAZDY SAMOCHODOWE (11S2) - mgr Timothy Sankov
● pierwsze zajęcia w piątek 7 października o godz. 11:00 na MS Teams, kod

dostępu do zespołu:  bj3zwxj
● kontakt do lektora:  timothy.sankov@yahoo.com, MS Teams

ŚRODKI TRANSPORTU I LOGISTYKA (11T1, 11T2, 11T3, 11T4) - mgr Monika
Antkowicz

● pierwsze spotkanie: wg harmonogramu na MSTeams
● kod do grupy: rjhv3w1
● kontakt: przez czat na MSTeams lub monika.antkowicz@pk.edu.pl

INŻYNIERIA WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO (11W1, 11W2) - mgr Magda
Kobylarz

● pierwsze spotkanie za pośrednictwem MSTeams  5.10.2022 godz.7.30
● kod dostępu: a0l3z9a
● kontakt: przez czat MSTeams lub magda.kobylarz@pk.edu.pl
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