
PLAN ZAJĘĆ 

Studia podyplomowe w specjalności nauczycielskiej zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego 

(rekrutacja wrzesień 2019) Aktualizacja 9.12.2020 

 

Semestr 3: 01.10.2020 r. – 27.01.2021 r. (Opłatę w wysokości 1.500 zł proszę wnieść TYLKO poprzez system USOSweb.)  

 

LOKALIZACJA CKNJOiEE - AL. NIEPODLEGŁOŚCI 22      
 

3.10.2020 (sobota)     4.10.2020 (niedziela) 17.10.2020 (sobota)     18.10.2020 (niedziela)  24.10.2020 (sobota)  25.10.2020 (niedziela) 
 8.00 – 9.30 Kultura amerykańska 

   (W) dr D. Romaniuk  (2g.)  

 8.00 – 9.30 Kultura amerykańska 

(kon.) dr D. Romaniuk (2g.) 

 8.00 – 9.30 Kultura amerykańska 

   (W) dr D. Romaniuk  (2g.) s.15 

 8.00 – 9.30 Kultura amerykańska 

(kon.) dr D. Romaniuk (2g.) s.15 

 8.00 – 9.30 Literatura 

      amerykańska (W) 

      dr J. Romaniuk (2g.) s.15 

 8.00 –  9.30 Współczesne probl. 

pedagogiki (kon.)  prof. R. 

Nowakowska-Siuta (2g.) s.15 

 9.45–11.15 Kultura amerykańska 

   (W) dr D. Romaniuk (2g.) 

 9.45–11.15 Kultura amerykańska 

(kon.) dr D. Romaniuk (2g.) 

 9.45–11.15 Kultura amerykańska 

   (W) dr D. Romaniuk (2g.) s.15 

 9.45–11.15 Kultura amerykańska 

(kon.) dr D. Romaniuk (2g.) s.15 

 9.45–11.15 Literatura   

      amerykańska (W)  

      dr J. Romaniuk (2g.) s.15 

 9.45–11.15 Współczesne prob. 

pedagogiki (kon.) prof. R. 

Nowakowska-Siuta (2g.) s.15 

 11.30–13.00 Kultura  

      amerykańska (W+kon.)  

      dr D. Romaniuk  (2g.) 

11.30–13.00 Dydaktyka 

przedmiotowa-nowe technologie 

(kon.) dr M. Junkieles (2g.) 

 11.30–13.00 Kultura  

      amerykańska (W+kon.)  

      dr D. Romaniuk  (2g.) s.15 

11.30–13.00 Dydaktyka 

przedmiotowa-nowe technologie 

(kon.) dr M. Junkieles (2g.) s.15 

11.30–13.00 30 Literatura  

      amerykańska (W+kon)  

      dr J. Romaniuk (2g.) s.15 

11.30–13.00 Literatura  

    amerykańska (kon.) 

    dr J. Romaniuk (2g.) s.15 

13.15-14.45 Emisja głosu (ćw.) 

      mgr M. Malinowska (2 g.) 

13.15-14.45 Dydaktyka 

przedmiotowa-nowe technologie 

(kon) dr M. Junkieles (2g.) 

13.15-14.45 Emisja głosu (ćw.) 

    mgr M. Malinowska (2 g.) s.15 

13.15-14.45 Dydaktyka 

przedmiotowa-nowe technologie 

(kon) dr M. Junkieles (2g.) s.15 

13.15-14.45 Kultura brytyjsk (W) 

dr hab. A. Diniejko  (2g.) s.15 

13.15-14.45 Literatura  

    amerykańska (kon.)  

    dr J. Romaniuk 2g s.15 

15.00-16.30 Emisja głosu (ćw.) 

      mgr M. Malinowska  (2 g.) 

15.00-16.30 Dydaktyka 

przedmiotowa-nowe technologie 

(kon)  dr M. Junkieles (2g.) 

15.00-16.30 Emisja głosu (ćw.) 

   mgr M. Malinowska  (2 g.) s.15 

15.00-16.30 Dydaktyka 

przedmiotowa-nowe technologie 

(kon)  dr M. Junkieles (2g.) s.15 

15.00-16.30 Kultura brytyjska 

(W) dr hab. A. Diniejko (2g.) 

s.15 

 

  7.11.2020 (sobota)     8.11.2020 (niedziela)  5.12.2020 (sobota)     6.12.2020 (niedziela)  9.01.2021 (sobota)  10.01.2021 (niedziela) 
 8.00 –  9.30 Emisja głosu (ćw.) 

    mgr M. Malinowska (2 g.) s.15 

 8.00 –  9.30 Dydaktyka 

przedmiotowa-nowe technologie 

(kon)  dr M. Junkieles (2g.) s.15 

 8.00 –  9.30 Współczesne probl. 

pedagogiki (kon.) prof. R. 

Nowakowska-Siuta (2g.) s.15 

 8.00 –  9.30 Dydaktyka 

przedmitowa- nowe technologie 

(kon)  dr M. Junkieles (2g.) s.15 

  8.00 –  9.30 Dydaktyka 

przedmiotowa- nowe technologie 

(kon)   dr M. Junkieles (2g.) s.15 

 9.45–11.15 Emisja głosu (ćw.) 

    mgr M. Malinowska (2 g.) s.15 

 9.45–11.15 Dydaktyka 

przedmiotowa-nowe technologie 

(kon)  dr M. Junkieles (2g.) s.15 

 9.45–11.15 Emisja głosu (ćw.) 

   mgr M. Malinowska (2 g.) s.15 

 9.45–11.15 Dydaktyka 

przedmiotowa-nowe technologie 

(kon.) dr M. Junkieles (2g.) s.15 

 9.45–11.15 Literatura brytyjska 

(kon.) dr hab. A. Diniejko  (2g.) 

s.15 

 9.45–11.15 Dydaktyka 

przedmiotowa-nowe technologie 

(kon.) dr M. Junkieles (2g.) s.15 

11.30–13.00 Kultura brytyjska 

(W+kon.) dr hab. A. Diniejko  

(2g.) s.15 

11.30–13.00 Dydaktyka 

przedmiotowa-nowe technologie 

(kon)  dr M. Junkieles (2g.) s.15 

11.30–13.00 Literatura brytyjska 

(W) dr hab. A. Diniejko  (2g.) 

s.15 

 11.30 –  13.00 Współczesne 

probl. pedagogiki (kon.)  prof. R. 

Nowakowska-Siuta (2g.) s.15 

11.30–13.00 Literatura brytyjska 

(kon.) dr hab. A. Diniejko  (2g.) 

s.15 

11.30–13.00 Konteksty 

współczesnej edukacji (kon.)  

 mgr J. Zielińska (2g.) s.15 

13.15-14.45 Kultura brytyjska 

(kon.) dr hab. A. Diniejko  (2g.) 

s.15 

13.15-14.45 Konteksty 

współczesnej edukacji (kon)  

 mgr J. Zielińska (2g.) s.15 

13.15-14.45 Literatura brytyjska 

(W) dr hab. A. Diniejko  (2g.) 

s.15 

 13.15–14.5 Współczesne prob. 

pedagogiki (kon.) prof. R. 

Nowakowska-Siuta (2g.) s.15 

  

15.00-16.30 Kultura brytyjska 

(kon.) dr hab. A. Diniejko  (2g.) 

s.15 

15.00-15.45 Konteksty 

współczesnej edukacji (kon)  

 mgr J. Zielińska (1g.) s.15 

15.00-16.30 Literatura brytyjska 

(W+kon.) dr hab. A. Diniejko 

    (2g.) s.15 

   

 

Literatura brytyjska (wykłady/konwersatoria/praca projektowa) 10 godzin – dr hab. Andrzej Diniejko (5 g. wykładu zal + 5 godzin konwersatorium na ocenę) 

Literatura amerykańska (wykłady/konwersatoria/praca projektowa)  10 godzin –  dr Jacek Romaniuk (5 g. wykładu zal +  5 godzin konwersatorium na ocenę)  

Kultura  brytyjska (wykłady/konwersatoria/praca projektowa)  10 godzin – dr hab. Andrzej Diniejko (5 g. wykładu zal + 5 g. konwersatorium na ocenę)  

Kultura amerykańska (wykłady/konwersatoria/praca projektowa) 10 godzin – dr  Danuta Romaniuk (5 g. wykładu zal) + 5 g. konwersatorium na ocenę)   

Konteksty współczesnej edukacji (warsztaty) 5 godzin – mgr Janina Zielińska (zaliczenie na ocenę) 

Współczesne problemy pedagogiki (konwersatorium ćwiczenia) 30 godzin – prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta (24 godziny online i 6 godzin stacjonarnie 



                                                                                                                                                                                                                                      zaliczenie na ocenę)  

Dydaktyka przedmiotowa - nowe technologie (konwersatorium) 60 godzin – dr Magdalena Junkieles (40 godzin online i 20 godzin stacjonarnie zaliczenie na ocenę) 

Emisja głosu  (ćwiczenia)  30 godzin – mgr Monika Malinowska (20 godzin online i 10 godzin stacjonarnie zaliczenie na ocenę) 

PRAKTYKI DYDAKTYCZNE 60 g praktyk – opiekun praktyk – dr Magdalena Junkieles (zaliczenie na ocenę) 

Studia kończą się egzaminem dyplomowym w formie testu pisemnego obejmującego wybrane zagadnienia z każdego z segmentów. Warunkiem przystąpienia do egzaminu 

jest zaliczenie trzech semestrów studiów oraz praktyk pedagogicznych. Ocena na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych jest średnią arytmetyczną ocen z 

zaliczeń i egzaminów uzyskanych w czasie trwania studiów oraz końcowego egzaminu dyplomowego. 

 

EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ DNIA 

13 lutego 2021 (sobota) o godzinie 10.00 w formie zdalnej.  
 (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest  uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz wpisów w USOSweb).  

 

EGZAMIN POPRAWKOWY ODBĘDZIE SIĘ DNIA  
 (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest  uzyskanie wszystkich zaliczeń oraz wpisów w USOSweb).  
 

WRĘCZENIE ŚWIADECTW – około jeden miesiąc po egzaminie końcowym. Informacja zostanie umieszczona na stronie CKNJOiEE oraz każdy słuchacz 

zostanie zawiadomiony mailowo. Do odbioru świadectwa niezbędne jest wniesienie opłaty w wysokości 30 zł – tylko przez system USOSweb oraz wypełnienie 

elektronicznej karty obiegowej. 


