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12 października 2020 r. (poniedziałek) 

 godz. 8
30  

- 12
00  

Sekretariat CKNJOiEE (pokój nr 6), Al. Niepodległości 22, parter 
Odbiór legitymacji dla studentów studiów pierwszego stopnia, specjalność: Nauczanie języka angielskiego i 
Nauczanie języka niemieckiego (TYLKO DLA OSÓB PRZYJĘTYCH W PIERWSZEJ TURZE TJ. W SIERPNIU BR.). 
W związku  z panującym reżimem sanitarnym przypominamy o obowiązkowym zakładaniu maseczki ochronnej oraz 
dezynfekcji rąk. 
dla osób, których nazwisko zaczyna się na literę 
od A - D godz.    8.30 

 

–   9.00 
od G   H godz.    9.00 –   9.30 
od J - K godz.    9.30 – 10.00 
od L - M godz.  10.00 – 10.30 
od N - P godz.  10.30 – 11.00 
od R - Sz godz.  11.00 – 11.30 
od Ś - Ż godz.  11.30 – 12.00 

 
13 października 2020 r. (wtorek) 

 godz. 8
30  

- 10
30 

Sekretariat CKNJOiEE (pokój nr 6), Al. Niepodległości 22, parter 
Odbiór legitymacji dla studentów studiów pierwszego stopnia specjalność: Nauczanie języka 
angielskiego i Nauczanie języka francuskiego (TYLKO DLA OSÓB PRZYJĘTYCH W PIERWSZEJ TURZE TJ. W 
SIERPNIU BR.). 
W związku  z panującym reżimem sanitarnym przypominamy o obowiązkowym zakładaniu maseczki ochronnej oraz 
dezynfekcji rąk. 
dla osób, których nazwisko zaczyna się na literę 
od B - K godz.   8.30 

 

–   9.00
  

  
od L  - P godz.    9.00 –   9.30 
od R - Sz godz.    9.30 – 10.00 
od T - Ż godz.  10.00 – 10.30 

 

godz. 11
00  

- 14
30 

Sekretariat CKNJOiEE (pokój nr 6), Al. Niepodległości 22, parter 
Odbiór legitymacji dla studentów studiów pierwszego stopnia, specjalność: Nauczanie języka 
angielskiego i Wiedza o społeczeństwie (TYLKO DLA OSÓB PRZYJĘTYCH W PIERWSZEJ TURZE TJ. W 
SIERPNIU BR.). 
W związku  z panującym reżimem sanitarnym przypominamy o obowiązkowym zakłądaniu maseczki ochronnej oraz 
dezynfekcji rąk. 
dla osób, których nazwisko zaczyna się na literę 
od A - G godz.    11.00 

 

–   11.30
  

  
od H  - K godz.    11.30 –   2.00 
od Ł - O godz.    12.00 –  12.30 
od P - T godz.    12.30 – 13.00 
od U - W godz.    13.00 – 13.30 

 
14 października 2020 r. (środa) 

 
WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W PONIŻSZYCH SPOTKANIACH SĄ ZOBOWIĄZANE DO 

POSIADANIA ADRESU MAILOWEGO W DOMENIE student.uw.edu.pl  



I LOGOWANIA SIĘ Z NIEGO NA SPOTKANIA ONLINE. 

 godz.  9
00 

 
  

Wprowadzenie do ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej KAMPUS 1 i 2 – dr Małgorzata Al-
Khatib, link do spotkania:  https://meet.google.com/yhs-vqct-bhc  
 
Screencast: 
 
https://screencast-o-matic.com/watch/cY62ju7XSZ 
 

godz. 10
00 

 
  

Obsługa i korzystanie z USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studentów) – mgr Łukasz Adamski,  
link do spotkania:  https://meet.google.com/wxo-ziag-gam 
 
Materiały do pobrania: 
 
http://cknjoiee.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Podpiecia_tutorial_ladamski.pdf 
http://cknjoiee.uw.edu.pl/rezygnacja-z-zaliczania-przedmiotu/ 
 

godz. 11
00 

 
  

Spotkanie z koordynatorem CKNJOiEE ds. stypendialnych – z mgr Michałem Goszczyńskim, link do 
spotkania:   meet.google.com/jdp-wuxo-nec 
 

godz. 12
00  

Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, link do 
spotkania:  meet.google.com/xuf-emjg-hct 
 
Prezentacja: 
http://cknjoiee.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/1-Spotkanie-organizacyjne-I-rok-I-stopnia.pptx 
 

 godz. 17
00 

 Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych 
i Edukacji Europejskiej dla studentów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku nauczanie języków obcych ze 
względu na sytuację epidemiczną odbędzie się w formie transmisji online. Transmisja dostępna będzie w 
aktualnościach na stronie cknjoiee.uw.edu.pl. Gościem honorowym inauguracji będzie Jego Magnificencja Rektor 
UW, prof. dr hab. Alojzy Nowak. 
 

15 października 2020 r. (czwartek)  
Początek zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia - według planu 
zajęć, który jest dostępny na stronie www.cknjoiee.uw.edu.pl/student/plany zajęć. W semestrze zimowym 2020/21 
zajęcia w Centrum prowadzone są w trybie zdalnym. Zajęcia realizowane będą w trybie synchronicznym czyli online 
na żywo zgodnie z planem zajęć. Wszystkie kursy będą zamieszczane i dokumentowane na uniwersyteckiej platformie 
e-learningowej „Kampus”. 
 

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA 
 OBJĘTE PROGRAMEM PIERWSZEGO ROKU 

 (realizowane w trybie online) 
Szkolenie BHP: 

Szkolenie jest realizowane w formie zajęć prowadzonych przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość 
(e-learning) za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego 
https://kampus.come.uw.edu.pl. 
Materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia szkolenia udostępniono bez ograniczenia czasowego w formie czterech 
modułów. Test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia, składa się z 26 pytań zamkniętych 
jednokrotnego wyboru. Przedmiot „Szkolenie w zakresie BHP” zostanie zaliczony po uzyskaniu 14 i więcej poprawnie 
zaznaczonych odpowiedzi. 
Student CKNJOiEE jest zobowiązany do rozwiązania testu w okresie od 16 listopada 2020 do końca sesji zimowej tj. 
14 lutego 2021. Studenci, którzy zaliczą szkolenia do końca semestru zimowego są zobowiązani złożyć podanie o 



warunkowy wpis na semestr drugi. W przypadku niezaliczenia przedmiotu BHP, powtarzanie przedmiotu wiąże się z 
odpłatnością. 
 
Szkolenie BUW: 

Studenci pierwszego roku CKNJOiEE szkolenie biblioteczne BUW odbędą drogą elektroniczną. Informacje o 
szkoleniach znajdą Państwo na stronie www.buw.uw.edu.pl w zakładce Przewodnik, a następnie: Szkolenia – Szkolenie 
biblioteczne – Szkolenie biblioteczne online.  
 
Informacje Przedstawiciela Biura ds.  Osób Niepełnosprawnych 
 

http://cknjoiee.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Prezentacja-o-BON_-na-dni-
adaptacyjne_1.ppt 
 
 
Informacje Kierownika Biblioteki CKNJOiEE 
 
http://cknjoiee.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Prezentacja_Biblioteka_CKNJOiEE.pptx 


