
PLAN ZAJĘĆ SEMESTR ZIMOWY 2021/22 
Studia podyplomowe w specjalności nauczycielskiej zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego 

(rekrutacja wrzesień 2020) Aktualizacja 17/12/2021 

 

Semestr 3: 01.10.2021 r. – 30.01.2022 r. (Opłatę w wysokości 1.700 zł proszę wnieść TYLKO poprzez system USOSweb.)  
 

LOKALIZACJA CKNJOiEE - AL. NIEPODLEGŁO ŚCI 22      
 

9.10.2021 (sobota) 10.10.2021 (niedziela) 23.10.2021 (sobota) 24.10.2021 (niedziela) 6.11.2021 (sobota) 7.11.2021 (niedziela) 
    8.00 –  9.30 Dydaktyka przedm.  

       (kon.) dr M. Junkieles (2 g.) 
  8.45 –  9.30 Współczesne probl.  

                  pedagogiki (kon.+ćw.) 
dr Wanda Baranowska (1g.) 

 8.45 –  9.30 Współczesne probl.  
                  pedagogiki (kon.+ćw.) 
dr Wanda Baranowska (1g.) 

 9.45–11.15 Emisja głosu (ćw.) 
            mgr M. Malinowska (2 g.) 
 

 9.45–11.15 Emisja głosu (ćw.) 
            mgr M. Malinowska (2 g.) 
 

 9.45–11.15 Kultura bryt. (W) 
                   prof. S. Wącior (2g.) 

 9.45–11.15 Kultura bryt. (kon.) 
                   prof. S. Wącior (2g.) 

 9.45–11.15 Współczesne probl.  
                  pedagogiki (kon.+ćw.) 
dr Wanda Baranowska (2g.) 

 9.45–11.15 Współczesne probl.  
                  pedagogiki (kon.+ćw.) 
dr Wanda Baranowska (2g.) 

11.30–13.00 Emisja głosu (ćw.) 
            mgr M. Malinowska (2 g.) 
 

11.30–13.00 Emisja głosu (ćw.) 
            mgr M. Malinowska (2 g.) 
 

11.30–13.00 Kultura bryt. (W) 
                   prof. S. Wącior (2g.) 

11.30–13.00 Kultura bryt. (kon.) 
                   prof. S. Wącior (2g.) 

11.30–13.00 Współczesne probl.  
                  pedagogiki (kon.+ćw.) 
dr Wanda Baranowska (2g.) 

11.30–13.00 Współczesne probl.  
                  pedagogiki (kon.+ćw.) 
dr Wanda Baranowska (2g.) 

13.15-14.45 Emisja głosu (ćw.) 
            mgr M. Malinowska (2 g.) 

 

 13.15-14.45 Dydaktyka przedm.  
       (kon.) dr M. Junkieles (2 g.) 

 13.15-14.45 Współczesne probl.  
                  pedagogiki (kon.+ćw.) 
dr Wanda Baranowska (2g.) 

13.15-14.45 Współczesne probl.  
                  pedagogiki (kon.+ćw.) 
dr Wanda Baranowska (2g.) 

  15.00-16.30 Dydaktyka przedm.  
       (kon.) dr M. Junkieles (2 g.) 

   

20.11.2021 (sobota) 21.11.20201(niedziela) 11.12.2021 (sobota) 12.12.2021 (niedziela) 15.01.2022 (sobota) 16.01.2022 (niedziela) 
 8.00 –  9.30 Dydaktyka przedm.  
       (kon.) dr M. Junkieles (2 g.) 

 8.00 – 9.30 Literatura bryt. (W) 
                   prof. S. Wącior (2g.) 
 

 8.00 –  9.30 Literatura am. (kon.) 
                   dr J. Romaniuk (2g.) 

 8.00 –  9.30 Dydaktyka przedm.  
       (kon.) dr M. Junkieles (2 g.) 

 8.00 –  9.30 Dydaktyka przedm.  
       (kon.) dr M. Junkieles (2 g.) 

 9.45–11.15 Dydaktyka przedm.  
       (kon.) dr M. Junkieles (2 g.) 
 

9.45–11.15 Literatura am. (W) 
                   dr J. Romaniuk (2g.) 
 

 9.45–11.15 Literatura bryt. (W) 
                   prof. S. Wącior (2g.) 
 

 9.45–11.15 Literatura am. (kon.) 
                   dr J. Romaniuk (2g.) 

 9.45–11.15 Kultura bryt. 
(W+kon.)   prof. S. Wącior (2 g.) 

9.45–11.15 Konteksty współcz. 
edukacji mgr J. Zielińska (2 g.) 

11.30–13.00 Dydaktyka przedm.  
       (kon.) dr M. Junkieles (2 g.)  
 

11.30–13.00 Literatura am. (W) 
                    dr J. Romaniuk (2g.) 
 

11.30–13.00 Literatura am. (W) 
dr J. Romaniuk (1g.) Kult. am. 
(W) dr D. Romaniuk (1g.)  

11.30–13.00 00 Literatura am. 
(kon.) dr J. Romaniuk (1g.) Kult. 
am. (kon.) dr D. Romaniuk (1g.)  

11.30–13.00  Literatura bryt. 
(W+kon.)    prof. S. Wącior (2g.) 

13.15-14.00 Konteksty współcz. 
edukacji mgr J. Zielińska (1 g.) 

 13.15-14.45 Konteksty współcz. 
edukacji mgr J. Zielińska (2 g.) 

13.15-14.45 Kultura am. (W) 
                   dr D. Romaniuk (2g.) 

13.15-14.45 Kultura am. (kon.) 
                   dr D. Romaniuk (2g.) 

13.15-14.45 Dydaktyka przedm.  
       (kon.) dr M. Junkieles (2 g.) 

14.15-15.45 Literatura bryt. 
(kon.)      prof. S. Wącior (2g.) 

  15.00-16.30 Kultura am. (W) 
                   dr D. Romaniuk (2g.) 

15.00-16.30 Kultura am. (kon.) 
                   dr D. Romaniuk (2g.) 

15.00-16.30 Dydaktyka przedm.  
       (kon.) dr M. Junkieles (2 g.) 

16.00-17.30 Literatura bryt. 
(kon.)         prof. S. Wącior (2g.) 
 

 
NA BIAŁYM TLE zostały umieszczone zajęcia, które odbywają się w trybie stacjonarnym 
NA ŻÓŁTYM TLE zostały umieszczone zajęcia, które odbywają się zdalnie synchronicznie 
 
  



PROGRAM 3 SEMESTRU 
 
Nazwa 
przedmiotu 

Prowadząc
y 

Ilość i forma 
zajęć 

Forma 
zaliczeni
a 

Tryb 
prowadzenia 

Informacje dotyczące terminów zajęć zdalnych synchronicznych i 
asynchronicznych 

Literatura 
brytyjska 

prof. ucz. dr 
hab. 
Sławomir 
Wącior 

5 g. wykładu 
5 godzin 
konwersatoriu
m 
praca 
projektowa  

zal 
zaliczeni
e na 
ocenę 

zdalnie 
synchroniczni
e 
zdalnie 
synchroniczni
e 

 

Literatura 
amerykańska 

dr Jacek 
Romaniuk 

5 g. wykładu 
5 godzin 
konwersatoriu
m 
praca 
projektowa  

zal  
zaliczeni
e na 
ocenę 

stacjonarnie 
stacjonarnie 

 

Kultura  
brytyjska 

prof. ucz. dr 
hab. 
Sławomir 
Wącior 

5 g. wykładu  
5 g. 
konwersatoriu
m  

zal 
zaliczeni
e na 
ocenę 

zdalnie 
synchroniczni
e 
zdalnie 
synchroniczni
e 

 

Kultura 
amerykańska 

dr  Danuta 
Romaniuk 

5 g. wykładu 
5 g. 
konwersatoriu
m  
praca 
projektowa 

zal  
zaliczeni
e na 
ocenę 

stacjonarnie 
stacjonarnie 

 

Konteksty 
współczesnej 
edukacji 

mgr Janina 
Zielińska 

5 g. warsztaty zaliczeni
e na 
ocenę 

zdalnie 
synchroniczni
e 

 

Współczesne 
problemy 
pedagogiki 

dr Wanda 
Baranowska 

30 g. 
konwersatoriu
m ćwiczenia 

zaliczeni
e na 
ocenę 

16 godzin 
zdalnie 
asynchroniczn
ie 
14 godzin 
stacjonarnie 

 

Dydaktyka 
przedmiotowa - 
nowe 
technologie 

dr 
Magdalena 
Junkieles 

60 godz. 
konwersatoriu
m 

zaliczeni
e na 
ocenę 

40 godzin 
zdalnie 
asynchroniczn
ie 

40h zdalnie asynchronicznie – platforma Kampus 
20h zdalnie synchronicznie – Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/87282350833?pwd=S2JRb3JPYnl5SGRjNFVYd3NXYlE
1QT09 



20 godzin 
zdalnie 
synchroniczni
e 

Emisja głosu mgr Monika 
Malinowska 

30 godz. 
ćwiczeń   

zaliczeni
e na 
ocenę 

20 godzin 
zdalnie 
asynchroniczn
ie i 10 godzin 
stacjonarnie 

Informacje pojawią się w najbliższym czasie. 

PRAKTYKI 
DYDAKTYCZN
E 

opiekun 
praktyk – dr 
Magdalena 
Junkieles 

120 g praktyk zaliczeni
e 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 ODB ĘDZIE SIĘ DNIA 13 lutego 2022 r. o godzinie 13.00  w sali 19 w siedzibie CKNJOiEE Al. Niepodległości 22 
 

EGZAMIN POPRAWKOWY ODB ĘDZIE SIĘ DNIA  
 

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. 


