Kod przedmiotu
3007-G1A2MJ
3007-G1A2MJ

Nazwa przedmiotu
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

Typ zajęć
Ćwiczenia
Ćwiczenia

Nazwisko prowadzącego
Balcerek
Balcerek

Imię prowadzącego
Helena
Helena

3007-N3A2MJP-SP-KJ
3007-L1A3MB
3007-L1A3MB

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)
Metody badań logopedycznych
Metody badań logopedycznych

Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia

Balcerek
Balcerzak
Balcerzak

Helena
Renata
Renata

3007-SP-DJP-JPS

Język polski w świecie

3007-B953ES1
3007-PIB-OG
3007-W1B2ET
3007-T1A3TR-3
3007-L1A1PS
3007-SP-LOG1-AT
3007-SP-LOG1-EM
3007-13ABRKM-OG

Wydane - niewydane. Edycje literatury XIX i XX wieku
Polska i Belgia. Dialog kultur, literatur i historii
Edytorstwo tekstów kultury
Translatorium, część 3 (język angielski)
Pedagogika specjalna
Autokorekcja
Emisja głosu
Retoryka - komunikacja - media

3007-B961RT1

Gatunki medialne

3007-B9DS-GRD
3007-M1A2WN
3007-M1A2WN
3007-M1A2WN
3007-M1A2WN

Gatunki, retoryka, dyskurs
Warsztaty z negocjacji
Warsztaty z negocjacji
Warsztaty z negocjacji
Warsztaty z negocjacji

3007-ZU1961RM1

Media - retoryka - gatunki
Literatura drugiej połowy XX i początków XXI wieku - historia, społeczenstwo,
popkultura
Historia edycji polskiej literatury pięknej
Wprowadzenie do edytorstwa

3007-B961ES1
3007-W1A2HE
3007-W1A2WE
3007-B962ES1
3007-ESL-OG
3007-SP-DJP-GF
3007-SP-PDN-WJP
3007-SP-RJT-NS
3007-SP-RJT-NS
3007-SP-RJT-NW
3007-SP-RJT-NW
3007-SP-RJT-ZG
3007-SP-RJT-ZG
3007-SP-RTZ-TK
3007-SP-SNP-PS
3007-W1A2RJ1
3007-L1A2TW-K2
3007-LSA2GP
3007-N3A3EGTM
3007-ZNP-EM
3007-ZNP-EM
3007-ZNP-EM
3007-ZNP-EM
3007-ZNP-EM
3007-ZNP-EM
3007-ZNP-EM
3007-ZNP-EM
3007-ZNP-EM
3007-ZNP-EM

Polszczyzna sfery publicznej
Etyka słowa
Gramatyka funkcjonalna języka polskiego
Współczesny język polski jako przedmiot nauczania
Najnowsze polskie słownictwo
Najnowsze polskie słownictwo
Nazwy własne w tekstach
Nazwy własne w tekstach
Dyskusyjne zagadnienia gramatyczne
Dyskusyjne zagadnienia gramatyczne
Teoria komunikacji w praktyce
Praktyczna stylistyka
Redakcja językowa tekstu I
Typy wypowiedzi: akty i gatunki mowy
Gramatyczna, prozodyczna i komunikacyjna struktura wypowiedzi (morfologia i
składnia)
Emisja głosu i techniki mowy
Emisja głosu i technika mowy
Emisja głosu i technika mowy
Emisja głosu i technika mowy
Emisja głosu i technika mowy
Emisja głosu i technika mowy
Emisja głosu i technika mowy
Emisja głosu i technika mowy
Emisja głosu i technika mowy
Emisja głosu i technika mowy
Emisja głosu i technika mowy

Wykład
Seminarium
licencjackie
Konwersatorium
Ćwiczenia
Warsztaty
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Seminarium
magisterskie
Seminarium
doktoranckie
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Seminarium
magisterskie
Seminarium
magisterskie
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Seminarium
magisterskie
Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Konwersatorium

Baran

Andrii

Bąbiak
Bąbiak
Bąbiak
Bem-Wiśniewska
Bieńkowska-Robak
Borowiec
Borowiec
Budzyńska-Daca

Grzegorz
Grzegorz
Grzegorz
Ewa
Katarzyna
Agnieszka
Agnieszka
Agnieszka

Budzyńska-Daca

Agnieszka

Budzyńska-Daca
Budzyńska-Daca
Budzyńska-Daca
Budzyńska-Daca
Budzyńska-Daca

Agnieszka
Agnieszka
Agnieszka
Agnieszka
Agnieszka

Budzyńska-Daca

Agnieszka

Buryła
Buryła
Buryła

Sławomir
Sławomir
Sławomir

Cegieła
Cegieła
Cegieła
Cegieła
Cegieła
Cegieła
Cegieła
Cegieła
Cegieła
Cegieła
Cegieła
Cegieła
Cegieła
Chojak

Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Jolanta

Wykład
Ćwiczenia
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty

Chojak
Ciecierska-Zajdel
Ciecierska-Zajdel
Ciecierska-Zajdel
Ciecierska-Zajdel
Ciecierska-Zajdel
Ciecierska-Zajdel
Ciecierska-Zajdel
Ciecierska-Zajdel
Ciecierska-Zajdel
Ciecierska-Zajdel
Ciecierska-Zajdel

Jolanta
Beata
Beata
Beata
Beata
Beata
Beata
Beata
Beata
Beata
Beata
Beata

materiały przesyłane w formie multimedialnej za pośrednictwem U-maila

prace zadawane mailowo, wymiana materiałów i prezentacji mailowo
zajęcia na studiach podyplomowych - zajęcia on-line, przesłane prezentacje,
materiały i zadania dla słuchaczy
zadania i skany przesyłane mailowo, z licencjantami konsultacje i praca
indywidualna
zajęcia prowadzone zdalnie
WUM
zajęcia zdalne, ew. dwa dodatkowe zjazdy w przyszłym roku akademickim

zajęcia realizowane zdalnie (google docs, u-mail)

przygotowywanie konspektów prac i pierwszych rozdziałów, konsultacje mailowe
skany materiałów i zadania przesyłane mailowo
zajęcia zdalne z wykorzystaniem różnych narzędzi

zajęcia na studiach podyplomowych - zajęcia on-line, przesłane prezentacje,
materiały i zadania dla słuchaczy

zajęcia zdalne z wykorzystaniem różnych narzędzi
materiały wysłane drogą mailową
Studenci otrzymają mailowo lub za pomocą platformy służącej do przesyłania
większych plików danych nagrania audio będące dokładną instrukcją i głosową
demonstracją ćwiczeń kursowych z poleceniem ich samodzielnego
przeprowadzenia w dogodnym dla siebie czasie i warunkach. Nagraniom
towarzyszyć będą pliki tekstowe wyjaśniające teoretyczne aspekty ćwiczeń – bazę
anatomiczno-funkcjonalną, celowość wykonywanych zadań, wskazania i
przeciwwskazania do ćwiczeń. Każdy moduł ćwiczeniowy uzupełniony będzie
plikiem z krótkim testem dotyczącym prezentowanych zagadnień (przesłanym
mailowo lub zamieszczonym na platformie e-learningowej) - dla sprawdzenia czy
studenci odtworzyli i wykonali ćwiczenia oraz czy zrozumieli i przyswoili
prezentowane zagadnienia. Oprócz tego prowadząca wyśle za pośrednictwem

3007-SP-LOG2-FN
3007-L1A1FO
3007-L1A1FO
3007-L1A2KS-K1

Foniatria
Funkcjonalny opis języka
Funkcjonalny opis języka
Komunikacyjna struktura wypowiedzi

Domeracka-Kołodziej
Dróżdż-Łuszczyk
Dróżdż-Łuszczyk
Dróżdż-Łuszczyk

Anna
Katarzyna
Katarzyna
Katarzyna

Słowa w różnych kontekstach

Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Konwersatorium
Seminarium
doktoranckie

3007-B9DS-SRK

Dubisz

Stanisław

3007-PIB-OG

Polska i Belgia. Dialog kultur, literatur i historii

Konwersatorium

Dziurzyński

Dariusz

3007-SP-PDN-XIX

Literatura XIX wieku w dydaktyce szkolnej

Wykład

Dziurzyński

Dariusz

3007-W1A2WE

Wprowadzenie do edytorstwa

Dziurzyński

Dariusz

3007-B961EG1
3007-G1A2ML
3007-G1A2ML

Koncepcje kształcenia polonistycznego w polskiej szkole - język, literatura, kultura
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)

Ćwiczenia
Seminarium
magisterskie
Ćwiczenia
Ćwiczenia

Friedrich
Friedrich
Friedrich

Michał
Michał
Michał

3007-SP-PDN-LED
3007-N3A3LDM
3007-SP-PDN-WPT
3007-SP-SNP-TL

Literatura epok dawnych w dydaktyce szkolnej
Literatura dla dzieci i młodzieży
Warsztat pracy z tekstem
Teoria lektury – warsztaty interpretacji tekstu

Wykład
Ćwiczenia
Warsztaty
Warsztaty

Friedrich
Frużyńska
Frużyńska
Frużyńska

Michał
Joanna
Joanna
Joanna

3007-SWM-OG

Sztuka współczesna w warszawskich muzeach i galeriach

Frużyńska

Joanna

3007-B961KG1
3007-G1A2JP
3007-SP-DJP-PLS
3007-SP-DJP-WDD

Gębal
Gębal
Gębal
Gębal

Przemysław
Przemysław
Przemysław
Przemysław

3007-SP-DJP-WT
3007-SP-RTZ-PS
3007-M1A3SF
3007-M1A3SF
3007-M1A3EG
3007-M1A3EG
3007-M1A3EG
3007-M1A3EG
3007-M1A3EG

Język polski jako obcy/drugi/odziedziczony w kontekście glottodydaktycznym
Język polski poza granicami kraju
Podstawy lingwistyki stosowanej
Język polski jako drugi. Wprowadzenie do dwujęzyczności
Współczesne tendencje w nauczaniu języków obcych z elementami europejskiej polityki
językowej
Problemy stylistyki teoretycznej
Scenariusze dzieł filmowych
Scenariusze dzieł filmowych
Emisja głosu
Emisja głosu
Emisja głosu
Emisja głosu
Emisja głosu

Konwersatorium
Seminarium
magisterskie
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty

Gębal
Gorczyca-Popławska
Jaskulski
Jaskulski
Jaszczuk
Jaszczuk
Jaszczuk
Jaszczuk
Jaszczuk

Przemysław
Olga
Paweł
Paweł
Jolanta
Jolanta
Jolanta
Jolanta
Jolanta

3007-SP-LOG2-NSK
3007-L1B1DZ
3007-L1B1DZ
3007-L1B1DZ
3007-L1B1NP

Niewerbalne systemy komunikacji
Dyzartria
Dyzartria
Dyzartria
Neuropsychologia

Konwersatorium
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Wykład
Wykład

Jaszczuk
Jauer-Niworowska
Jauer-Niworowska
Jauer-Niworowska
Jauer-Niworowska

Jolanta
Olga
Olga
Olga
Olga

3007-L1B2DT
3007-L1B2NI

Diagnoza i terapia logopedyczna
Niedokształcenie mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną

3007-L1S2OJ1
3007-LSA2NP
3007-SP-LOG2-DZ
3007-SP-LOG2-NP

Neurogenne zaburzenia mowy (ze szczególnym uwzględnieniem dyzartrii)
Neuropsychologia
Dyzartria
Neuropsychologia

3007-B953KG1

Język bez granic - współczesna polszczyzna nie tylko w kraju
Swoistość nauczania dzieci dwujęzycznych w wieku wczesnoszkolnym języka polskiego
jako obcego/drugiego

3007-L1A2SN-W4

Warsztaty
Wykład
Seminarium
magisterskie
Wykład
Wykład
Wykład
Seminarium
licencjackie

Jauer-Niworowska
Jauer-Niworowska

Olga
Olga

Jauer-Niworowska
Jauer-Niworowska
Jauer-Niworowska
Jauer-Niworowska

Olga
Olga
Olga
Olga

Jędryka

Beata

Ćwiczenia

Jędryka

Beata

zajęcia zdalne, ew. dwa dodatkowe zjazdy w przyszłym roku akademickim
materiały do wykładu przesyłane mailowo (uczestniczą w nim studenci WUM,
więc nie można wykorzystać platformy UW), ćwiczenia przeniesione na platformę
zajęcia prowadzone zdalnie
konsultacje zdalne, przygotowywanie rozpraw
próba przeniesnia zajęć na platformę e-learningową, wideokonferencje
zajęcia na studiach podyplomowych - zajęcia on-line, przesłane prezentacje,
materiały i zadania dla słuchaczy
próba przeniesnia zajęć na platformę e-learningową, wideokonferencje
przygotowywanie planów pracy dyplomowej i pierwszych rozdziałów
Google Classroom, Google Meets, testy przy użaciu formularzy Google
zajęcia na studiach podyplomowych - zajęcia on-line, przesłane prezentacje,
materiały i zadania dla słuchaczy
prezentacje przesyłane mailowo
zajęcia na studiach podyplomowych - zajęcia on-line, przesłane prezentacje,
materiały i zadania dla słuchaczy
przesyłane materiały o sztuce współczesnej oraz linki do dzieł umieszczonych online, dyskusje
zajęcia prowadzone zdalnie

zajęcia na studiach podyplomowych - zajęcia on-line, przesłane prezentacje,
materiały i zadania dla słuchaczy
studenci przesyłąją wykonane zadania, odpowiedź zwrotna za pośrednictwem
poczty elektronicznej

wytyczne przesłane studentom mailem z prośbą o nadesłanie nagrań do oceny

zajęcia zdalne, ew. dwa dodatkowe zjazdy w przyszłym roku akademickim
zajęcia w II połowie semestru
przesłane nagrania audio
przesłane nagrania audio, prezentacje, materiały w formacie word; jeżeli chodzi o
zaliczenie zajęć ćwiczeniowych, rozważana możliwość modyfikacji sposobu
zaliczenia np. prezentacje wyników badań w parach, a nie pojedynczo, przez co
uniknie się konieczności przedłużania zajęć
przesłane nagrania audio
konsultacje mailowe
zajęcia w II połowie semestru
zajęcia zdalne, ew. dwa dodatkowe zjazdy w przyszłym roku akademickim

zajęcia prowadzone on-line

zajęcia prowadzone on-line
3007-L1A3LG-W3
3007-SP-DJP-JPZ
3007-SP-DJP-SND
3007-SP-DJP-WDM
3007-SP-DJP-EPM
3007-LSA2LK
3007-LSA2LK
3007-OII-OG
3007-SP-RJT-OI
3007-SP-RJT-OI
3007-SP-RJT-WR
3007-SP-RJT-WR
3007-SP-RJT-WS
3007-SP-RJT-WS
3007-SP-RTZ-OT
3007-SP-RTZ-TT
3007-SP-RTZ-WR
3007-T1A3RT
3007-L1B1RG
3007-L1B1RG
3007-L1B1RG
3007-L1B1RG

Logopedia w glottodydaktyce języka polskiego jako obcego
Język polski jako obcy do celów zawodowych
Swoistość nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego lub obcego
Warsztaty dydaktyczno-metodyczne
Elementy pedagogiki międzykulturowej
Wybrane problemy leksykologii i kultury języka polskiego
Wybrane problemy leksykologii i kultury języka polskiego
Ortografia i interpunkcja w tekstach polszczyzny XXI wieku
Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej
Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej
Warsztaty redaktorskie - praca nad tekstem autorskim
Warsztaty redaktorskie - praca nad tekstem autorskim
Współczesna stylistyka
Współczesna stylistyka
Normatywne opracowanie tekstów specjalistycznych
Językowe opracowanie tekstu tłumaczonego
Praca nad tekstem autorskim – warsztaty redaktorskie dla zaawansowanych
Redakcja tekstu tłumaczonego (język angielski)
Rehabilitacja głosu po laryngektomii
Rehabilitacja głosu po laryngektomii
Rehabilitacja głosu po laryngektomii
Rehabilitacja głosu po laryngektomii

3007-B962EG1

Poezja polska 1945 – 2000 w perspektywie badawczej i dydaktycznej

3007-PPL-OG
3007-T1A2WS-2

Poezja polska 1945-2000. Ludzie, teksty, anegdoty
Warsztat stylistyczny, część 2

3007-B961RT2
3007-M1A2P-RF
3007-M1A2P-RF
3007-M1A2P-RF
3007-M1A2P-RF
3007-M1A3SF
3007-M1A3SF
3007-LSA2KK
3007-LSA2KK
3007-N1B1M-KL
3007-N1B1M-KL
3007-N1B1M-KL
3007-11A3PK
3007-13A3PK
3007-G1A3PZ-P

Film i media wobec tradycji literackiej
Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy
Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy
Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy
Rynek filmowy, telewizyjny i radiowy
Scenariusze dzieł filmowych
Scenariusze dzieł filmowych
Kulturowe konteksty kształcenia
Kulturowe konteksty kształcenia
Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie literackie)
Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie literackie)
Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie literackie)
Praktyki kierunkowe
Praktyki kierunkowe
Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

3007-L1A3PK
3007-LSA2MJ
3007-LSA2MJ
3007-LSA3PN

Praktyki pedagogiczne
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej
Praktyki nauczycielskie

3007-LSA3PP
3007-N1A3PZ-E
3007-N1B1M-KJ
3007-N1B1M-KJ
3007-N1B1M-KJ
3007-LSA2MJ
3007-LSA2MJ
3007-N3A3PZ-SP

Praktyki pedagogiczne
Praktyki zawodowe w szkole podstawowej z egzaminem z metodyki
Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie językowe)
Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie językowe)
Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie językowe)
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej
Praktyki zawodowe w szkole podstawowej z egzaminem z metodyki

3007-N3B1MJP-LO-KJ
3007-P1A3PK

Metodyka języka polskiego w liceum (kształcenie językowe)
Praktyki kierunkowe

Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
Warsztaty
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Warsztaty
Warsztaty
Wykład
Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Warsztaty
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Wykład
Seminarium
magisterskie
Wykład
konwersatoryjny
Ćwiczenia
Seminarium
magisterskie
Konwersatorium
Konwersatorium
Konwersatorium
Konwersatorium
Warsztaty
Warsztaty
Wykład
Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Praktyka
Praktyka
Praktyka
Praktyki
pedagogiczne
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Praktyka
Praktyki
pedagogiczne
Praktyka
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Praktyka
Ćwiczenia
Praktyka

Jędryka
Jędryka
Jędryka
Jędryka
Kamińska
Karpowicz
Karpowicz
Karpowicz
Karpowicz
Karpowicz
Karpowicz
Karpowicz
Karpowicz
Karpowicz
Karpowicz
Karpowicz
Karpowicz
Karpowicz
Kilijańska
Kilijańska
Kilijańska
Kilijańska

Beata
Beata
Beata
Beata
Krystyna
Tomasz
Tomasz
Tomasz
Tomasz
Tomasz
Tomasz
Tomasz
Tomasz
Tomasz
Tomasz
Tomasz
Tomasz
Tomasz
Irena
Irena
Irena
Irena

Klejnocki

Jarosław

Klejnocki
Klejnocki

Jarosław
Jarosław

Kopczyński
Kopczyński
Kopczyński
Kopczyński
Kopczyński
Kopczyński
Kopczyński
Kowalczuk
Kowalczuk
Kowalczuk
Kowalczuk
Kowalczuk
Kozłowska
Kozłowska
Kozłowska

Krzysztof
Krzysztof
Krzysztof
Krzysztof
Krzysztof
Krzysztof
Krzysztof
Tomasz
Tomasz
Tomasz
Tomasz
Tomasz
Ewa
Ewa
Ewa

Kozłowska
Kozłowska
Kozłowska
Kozłowska

Ewa
Ewa
Ewa
Ewa

Kozłowska
Kozłowska
Kozłowska
Kozłowska
Kozłowska
Kozłowska
Kozłowska
Kozłowska

Ewa
Ewa
Ewa
Ewa
Ewa
Ewa
Ewa
Ewa

Kozłowska
Kozłowska

Ewa
Ewa

zajęcia na studiach podyplomowych - zajęcia on-line, przesłane prezentacje,
materiały i zadania dla słuchaczy

Skype, przesyłanie prezentacji

zajęcia na studiach podyplomowych - zajęcia on-line, przesłane prezentacje,
materiały i zadania dla słuchaczy

Skype, przesyłanie prezentacji
WUM

konsultacje zdalne
teksty i zadania rozesłane za pośrednictwem U-maila
przesłane dodatkowe materiały, kontakt mailowy
2 grupy, które zaczynały 18 02, odbyły po 4 z 5 zajęć, 5. zajęcia odbędą się po
zakończeniu kwarantanny w dogodnym dla wszystkich terminie;
- decyzję w sprawie grup, które miały zacząć odpowiednio w marcu i maju,
zostaną podjęte stosownie do rozwoju sytuacji;
zajęcia te odbywają się w trybie blend-learning jako kurs zarejestrowany w
Centrum Kompetencji Cyfrowych (dawne COME) i stacjonarnym. Na razie

materiały i zadania przesyłane mailowo

zawieszone

zajęcia on-line, jak i przesłane prezentacje, materiały i zadania

zawieszone

zajęcia on-line, jak i przesłane prezentacje, materiały i zadania

zawieszone
zajęcia on-line, jak i przesłane prezentacje, materiały i zadania
zawieszone

3007-SP-PDN-KSJ
3007-SP-SNP-KSJ
3007-SP-SNP-MU
3007-LSA2GP
3007-L1A2FO
3007-L1A2FO
3007-LSA2GP
3007-LSA2GP
3007-SP-RJT-PW
3007-SP-RJT-PW

Kształcenie sprawności komunikacyjno-językowych uczniów
Kształcenie sprawności komunikacyjno-językowych uczniów
Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania
Gramatyczna, prozodyczna i komunikacyjna struktura wypowiedzi (morfologia i
składnia)
Funkcjonalny opis języka
Funkcjonalny opis języka
Gramatyczna, prozodyczna i komunikacyjna struktura wypowiedzi (morfologia i
składnia)
Gramatyczna, prozodyczna i komunikacyjna struktura wypowiedzi (morfologia i
składnia)
Podstawy wiedzy o języku polskim
Podstawy wiedzy o języku polskim

Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia

Kozłowska
Kozłowska
Kozłowska

Ewa
Ewa
Ewa

Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia

Kruk
Kruk
Kruk

Dorota
Dorota
Dorota

Ćwiczenia

Kruk

Dorota

Ćwiczenia
Wykład
Wykład

Kruk
Kruk
Kruk

Dorota
Dorota
Dorota

3007-ZNP-EM

Emisja głosu i technika mowy

Warsztaty

Kurek

Dorota

3007-L1A2OR

Opóźniony rozwój mowy

Wykład

Kurowska

Marlena

3007-L1B2DT

Diagnoza i terapia logopedyczna

Kurowska

Marlena

3007-L1S1MK1
3007-LSA2OM
3007-LSA3NM

Diagnozowanie i usprawnianie dzieci z zaburzeniami mowy
Opóźnienie rozwoju mowy
Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego

Warsztaty
Seminarium
magisterskie
Wykład
Ćwiczenia

Kurowska
Kurowska
Kurowska

Marlena
Marlena
Marlena

3007-LSA3ZM
3007-SP-LOG2-AL
3007-SP-LOG2-ML
3007-SP-LOG2-ORM
3007-SP-LOG2-DI
3007-SP-PDN-WJP
3007-SP-DJP-TZJ
3007-L1B2WR
3007-L1B2WR
3007-SP-LOG2-DD
3007-SP-LOG2-WR

Zaburzenia mowy u osób z uszkodzeniem słuchu
Alalia
Metodyka logopedyczna
Opóźniony rozwój mowy
Dialektologia
Współczesny język polski jako przedmiot nauczania
Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego
Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej
Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej
Dysleksja i dysgrafia
Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i komunikacj interpersonalnej

Ćwiczenia
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Wykład
Wykład

Kurowska
Kurowska
Kurowska
Kurowska
Kwapień
Kwapień
Lewandowska
Lewandowska-Kidoń
Lewandowska-Kidoń
Lewandowska-Kidoń
Lewandowska-Kidoń

Marlena
Marlena
Marlena
Marlena
Ewelina
Ewelina
Iwona
Teresa
Teresa
Teresa
Teresa

3007-SP-SNP-PG
3007-L1A1KP
3007-L1A1KP
3007-B9DS-RZM
3007-L1B1FA
3007-L1B1FA
3007-L1B1FA
3007-L1B1ZS
3007-L1B1ZS
3007-L1B1ZS
3007-L1S2AL1

Pedagogika
Kwalifikowana pierwsza pomoc
Kwalifikowana pierwsza pomoc
Rozwój oraz zaburzenia mowy, języka i percepcji słuchowej w aspekcie fonetycznofonologicznym
Fonetyka akustyczna
Fonetyka akustyczna
Fonetyka akustyczna
Zaburzenia mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu
Zaburzenia mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu
Zaburzenia mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu
Fonetyczne aspekty zaburzeń mowy i języka. Zaburzenia mowy i języka w przypadkach
uszkodzeń słuchu

Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Seminarium
doktoranckie
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Wykład
Seminarium
magisterskie

Lewandowska-Kidoń
Lipińska
Lipińska

Teresa
Anna
Anna

Lorenc
Lorenc
Lorenc
Lorenc
Lorenc
Lorenc
Lorenc

Anita
Anita
Anita
Anita
Anita
Anita
Anita

Lorenc

Anita

zajęcia na studiach podyplomowych - zajęcia on-line, przesłane prezentacje,
materiały i zadania dla słuchaczy

Google Class

zajęcia na studiach podyplomowych - zajęcia on-line, przesłane prezentacje,
materiały i zadania dla słuchaczy
W części teoretycznej przedmiotu Emisja Głosu przewiduję zrealizowanie
tematyki poprzez przesłanie studentom za pomocą poczty elektronicznej zadań
do samodzielnej pracy na podstawie opracowanych przeze mnie materiałów,
przekazanych na początku semestru w formie plików PDF oraz wskazanych lektur.
Forma alternatywnej weryfikacji wiedzy i umiejętności
Od studentów oczekuję samodzielnego studiowania z odniesieniem do własnych
doświadczeń w zakresie emisji głosu i wykonania opracowań pisemnych
Weryfikacja wiedzy odbędzie się na podstawie pytań kontrolnych, wysłanych
studentom pocztą elektroniczną oraz poprzez opracowywanie na bieżąco
zadanych tematów.
materiały przesyłane mailowo (linki do tekstów, skany), po wznowieniu zajęć
konieczność zorganizowania dwóch dodatkowych spotkań
studenci przygotowują wystąpienia, opracowują diagnozy; informacje przesyłają
mailowo
studenci opracowują zagadnienia związane z rozwojem funkcji fonologicznych u
dzieci w grupach, przesyłają prace mailowo
zajęcia w II połowie semestru
materiały przesyłane mailowo (linki do tekstów, skany), po wznowieniu zajęć
konieczność zorganizowania dwóch dodatkowych spotkań

zajęcia zdalne, ew. dwa dodatkowe zjazdy w przyszłym roku akademickim
zajęcia na studiach podyplomowych - zajęcia on-line, przesłane prezentacje,
materiały i zadania dla słuchaczy
studenci przesyłają opracowane tematy zgodnie z ustalonym harmonogramem,
w trakcie jest ustalenie sposobu wspólnego omawiania i komentowania
zajęcia zdalne, ew. dwa dodatkowe zjazdy w przyszłym roku akademickim
zajęcia na studiach podyplomowych - zajęcia on-line, przesłane prezentacje,
materiały i zadania dla słuchaczy
WUM
konsultacje zdalne, praca nad rozprawą

skrypty (wykłady), zadania do wykonania (ćwiczenia), printscreeny (jak nie zda
egzaminu, to przeniesnie zajęć w całości na platformę e-learningową)

3007-SP-LOG1-FAA
3007-SP-LOG2-NM
3007-SP-LOG2-SUR
3007-LSA2OR

Fonetyka akustyczna i audiologiczna
Niedokształcenie mowy z powodu niedosłuchu
Surdologopedia
Ortodoncja

3007-B953EG1
3007-G1A2MU
3007-G1A2MU

Język w mediach
Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania
Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

Wykład
Wykład
Wykład
Ćwiczenia
Seminarium
licencjackie
Ćwiczenia
Ćwiczenia

Lorenc
Lorenc
Lorenc
Łukasiewicz

Anita
Anita
Anita
Dorota

Maciejak
Maciejak
Maciejak

Katarzyna
Katarzyna
Katarzyna

zajęcia zdalne, ew. dwa dodatkowe zjazdy w przyszłym roku akademickim
zajęcia do odrobienia w późniejszym terminie
dyskusje w ramach zamkniętej grupy na Facebook, czytanie/oglądanie
materiałów przesyłanych w linkach, dyskusje pod postami
teksty do czytania i sprawdzania przesyłane mailowo

3007-L1K2KM1

Nowe zjawiska w mediach

Konwersatorium

Maciejak

Katarzyna

dyskusje w ramach zamkniętej grupy na Facebook, czytanie/oglądanie materiałó
przesyłanych w linkach, dyskusje pod postami

3007-SP-LOG1-AN
3007-N1A2MJ
3007-N1A2MJ

Anatomia i fizjologia układu nerwowego, narządów mowy, głosu i słuchu
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia

Markowska
Mikołajczuk
Mikołajczuk

Magdalena
Agnieszka
Agnieszka

dr hab. Mikołajczuk jest na dłuższym zwolnieniu lekarskim - zajęcia przejęły dr
hab. Trysińska i mgr Kozłowska - realizują je tak, jak swoje pozostałe grupy

3007-SP-LOG2-AD
3007-M1A2P-RW
3007-M1A2P-RW
3007-M1A2P-RW
3007-M1A2P-RW
3007-M1A2KR
3007-M1A2KR
3007-M1A2KR
3007-M1A2KR
3007-M1A3P-RE

Audiologia
Rynek wirtualny
Rynek wirtualny
Rynek wirtualny
Rynek wirtualny
Krytyka tekstu reklamowego
Krytyka tekstu reklamowego
Krytyka tekstu reklamowego
Krytyka tekstu reklamowego
Rynek edukacji medialnej

Wykład
Konwersatorium
Konwersatorium
Konwersatorium
Konwersatorium
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Wykład

Mikołajewski
Miłoszewska-Kiełbiewska
Miłoszewska-Kiełbiewska
Miłoszewska-Kiełbiewska
Miłoszewska-Kiełbiewska
Modrzejewska
Modrzejewska
Modrzejewska
Modrzejewska
Modrzejewska

Ryszard
Anna
Anna
Anna
Anna
Ewa
Ewa
Ewa
Ewa
Ewa

3007-SP-RTZ-EE

Elementy edytorstwa i typografii

Warsztaty

Modrzejewski

Filip

3007-SP-LOG1-ND

Neurologia dziecięca

Wykład

Mrowiec

Joanna

3007-N3A2MJP-SP-KL

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)

Ćwiczenia

Napieraj

Urszula

3007-N3A2PPO-SP

Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej. Prawo oświatowe

Ćwiczenia

Napieraj

Urszula

3007-SP-LOG2-TYF
3007-R3A3TPK
3007-W1A3TP
3007-W1A3TP
3007-W1A3TP
3007-W1B2WT
3007-M1A2P-RR
3007-M1A2P-RR
3007-M1A2P-RR
3007-M1A2P-RR
3007-M1A3P-KW
3007-R3A2DKD
3007-R3A2HEP
3007-G1A2PL
3007-G1A3PG
3007-G1A3TC

Tyflologopedia
Typografia i projektowanie książki
Typografia i projektowanie książki
Typografia i projektowanie książki
Typografia i projektowanie książki
Warsztaty typograficzne
Rynek reklamy i PR
Rynek reklamy i PR
Rynek reklamy i PR
Rynek reklamy i PR
Kształtowanie wizerunku publicznego
Dzieje książki i druku
Historia edycji polskiej literatury pięknej
Podstawy lingwistyki stosowanej
Praktyki glottodydaktyczne
Testowanie i certyfikacja

Wykład
Ćwiczenia
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Konwersatorium
Konwersatorium
Konwersatorium
Konwersatorium
Wykład
Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Praktyka
Ćwiczenia

Paplińska
Pawliński
Pawliński
Pawliński
Pawliński
Pawliński
Pawłowicz
Pawłowicz
Pawłowicz
Pawłowicz
Pawłowicz
Pętkowska-Grabowska
Pętkowska-Grabowska
Piasecka
Piasecka
Piasecka

Małgorzata
Wojciech
Wojciech
Wojciech
Wojciech
Wojciech
Bohdan
Bohdan
Bohdan
Bohdan
Bohdan
Edyta
Edyta
Marta
Marta
Marta

3007-KJP-OG
3007-SP-LOG1-RJ
3007-SP-LOG1-DL
3007-L1A2PL
3007-L1A3PL
3007-L1B1PL
3007-LSA2PL
3007-LSA3PL
3007-L1A3WK

Kultura języka polskiego: między poprawnością językową a pragmatyką
Rozwój językowy dziecka
Dyslalia obwodowa
Praktyki logopedyczne
Praktyki logopedyczne
Praktyki logopedyczne
Praktyki logopedyczne
Praktyki logopedyczne
Wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej

Konwersatorium
Wykład
Wykład
Praktyka
Praktyka
Praktyka
Praktyka
Praktyka
Wykład

Porayski-Pomsta
Porayski-Pomsta
Przeździęk
Sadowska
Sadowska
Sadowska
Sadowska
Sadowska
Sadowska

Józef
Józef
Marcelina
Elżbieta
Elżbieta
Elżbieta
Elżbieta
Elżbieta
Elżbieta

zajęcia zdalne, ew. dwa dodatkowe zjazdy w przyszłym roku akademickim

zajęcia zdalne, ew. dwa dodatkowe zjazdy w przyszłym roku akademickim
kursy on-line (Zoom, Google Meet i aplikacja do konwersacji); kolokwium przy
użyciu Google Form

Google Classroom
kurs on-line, nagrania wideo wykładów
zajęcia na studiach podyplomowych - zajęcia on-line, przesłane prezentacje,
materiały i zadania dla słuchaczy
zajęcia zdalne, ew. dwa dodatkowe zjazdy w przyszłym roku akadmickim
materiały i zadania przesłane mailowo
zostało tylko zaliczenie - praca zaliczeniowa zadana mailowo, do odesłania tą
samą drogą
zajęcia zdalne, ew. dwa dodatkowe zjazdy w przyszłym roku akademickim

zajęcia prowadzone zdalnie

zajęcia zdalne

zajęcia prowadzone za pośrednictwem Skype, konferencji na Facebook, Google
Meet
zajęcia według planu powinny zacząć się po przerwie wiosennej
zawieszone
zadania do napisania i lektury przesłane mailowo
u-mail, próba uruchomienia kursu na platformie COME lub z wykorzystaniem
innych narzędzi
zajęcia zdalne, ew. dwa dodatkowe zjazdy w przyszłym roku akademickim
zawieszone, ale studenci zrealizowali tyle godzin, że nieobecności wymuszone
przez zagrożenie epidemiologiczne można wliczyć w dopuszczalne nieobecności i
przedmiot zaliczyć

materiały w formie elektronicznej (w tym nagrania i ćwiczenia), uruchomienie
paneli dyskusyjnych w zamkniętej grupie, dyżury telefoniczne

3007-L1B1NM-A
3007-L1B1NM-A
3007-L1B1NM-A

Niedokształcenie mowy u osób z autyzmem
Niedokształcenie mowy u osób z autyzmem
Niedokształcenie mowy u osób z autyzmem

Sadowska
Sadowska
Sadowska

Elżbieta
Elżbieta
Elżbieta

Komunikacja osób z autyzmem

Ćwiczenia
Ćwiczenia
Wykład
Seminarium
licencjackie

3007-L-S3ES1

Sadowska

Elżbieta

3007-W1A2RJ1

Redakcja językowa tekstu I

Ćwiczenia

Sękowska

Elżbieta

3007-N3B1MJP-LO-KL

Metdyka języka polskiego w liceum (kształcenie literackie)

Ćwiczenia

Siedlecka

Dominika

3007-SP-LOG2-AU
3007-L1A2SR-W3
3007-LSA2PR
3007-LSA2PR

Autyzm
Stymulacja rozwoju mowy i języka dziecka
Profilaktyka logopedyczna
Profilaktyka logopedyczna

Sierocka-Rogala
Sindrewicz
Sindrewicz
Sindrewicz

Marta
Karolina
Karolina
Karolina

3007-B9DS-MBL
3007-L1A1FO
3007-L1A1FO
3007-L1B2DT

Metody badań logopedycznych w terapii zaburzeń i rozwoju mowy
Funkcjonalny opis języka
Funkcjonalny opis języka
Diagnoza i terapia logopedyczna

Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Seminarium
doktoranckie
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Warsztaty

Siudzińska
Siudzińska
Siudzińska
Siudzińska

Natalia
Natalia
Natalia
Natalia

3007-L1B2PL

Praktyki logopedyczne

3007-L1S2NS2
3007-LSA2PR
3007-SP-LOG1-FAR
3007-SP-LOG1-FJ
3007-SP-LOG1-OF
3007-SP-LOG1-PF

Zaburzenia mowy u dzieci - ocena poziomu rozwoju języka i komunikacji
Profilaktyka logopedyczna
Fonetyka artykulacyjna
Fonologia języka polskiego
Ortofonia
Profilaktyka logopedyczna

3007-SP-LOG2-SNS

Seminarium dyplomowe (NS)

3007-LSA2PS
3007-R3A3RJT-2
3007-W1A2RJ1
3007-L1A3WP
3007-L1A3WP
3007-L1A3WP
3007-M1A3P-RP
3007-L1A3WK
3007-L1A3WK
3007-L1B1SW
3007-L1B1SW

Pedagogika specjalna
Redakcja językowa tekstu II
Redakcja językowa tekstu I
Wprowadzenie do psychoakustyki
Wprowadzenie do psychoakustyki
Wprowadzenie do psychoakustyki
Rzecznik prasowy
Wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej
Wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej
Słowo i wypowiedź
Słowo i wypowiedź

3007-L1S2MS2

Językowe i komunikacyjne aspekty prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy

3007-SP-LOG2-SMS
3007-SP-RJT-PW
3007-SP-RJT-PW
3007-SP-RJT-ZG
3007-SP-RJT-ZG
3007-L1A2DN
3007-L1A2DN
3007-L1T1US1
3007-L1A1PO
3007-L1A1PR
3007-L1A2PK

Seminarium dyplomowe (MS)
Podstawy wiedzy o języku polskim
Podstawy wiedzy o języku polskim
Dyskusyjne zagadnienia gramatyczne
Dyskusyjne zagadnienia gramatyczne
Dydaktyka nauczania początkowego
Dydaktyka nauczania początkowego
Let's talk about speech (translatorium z języka angielskiego, poziom B2+)
Psychologia ogólna
Psychologia rozwoju dziecka
Psychologia kliniczna dziecka

Praktyka
Seminarium
magisterskie
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Wykład
Seminarium
dyplomowe

Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Wykład
Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Konwersatorium
Konwersatorium
Seminarium
magisterskie
Seminarium
dyplomowe
Wykład
Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Translatorium
Wykład
Wykład
Wykład

Siudzińska

Natalia

Siudzińska
Siudzińska
Siudzińska
Siudzińska
Siudzińska
Siudzińska

Natalia
Natalia
Natalia
Natalia
Natalia
Natalia

Siudzińska

Natalia

Skura
Smuga
Smuga
Sokołowski
Sokołowski
Sokołowski
Sokołowski
Stefaniak
Stefaniak
Stępień
Stępień

Monika
Zofia
Zofia
Jacek
Jacek
Jacek
Mariusz
Agnieszka
Agnieszka
Marzena
Marzena

Stępień

Marzena

Stępień
Stępień
Stępień
Stępień
Stępień
Styk
Styk
Swoboda-Rydz
Szamburski
Szamburski
Szamburski

Marzena
Marzena
Marzena
Marzena
Marzena
Elżbieta
Elżbieta
Urszula
Krzysztof
Krzysztof
Krzysztof

materiały w formie elektronicznej (w tym nagrania i ćwiczenia), uruchomienie
paneli dyskusyjnych w zamkniętej grupie, dyżury telefoniczne

materiały przesłane do samodzielnego opracowania i do odesłania do
sprawdzenia
zadanie przesłane do realizacji, zajęcia on-line
zajęcia zdalne, ew. dwa dodatkowe zjazdy w przyszłym roku akademickim
ćwiczenia realizowane w formie on-line
konsultacje mailowe i telefoniczne, przygotowywanie prac dyplomowych
Google Classroom
zawieszone, ale studenci zrealizowali tyle godzin, że nieobecności wymuszone
przez zagrożenie epidemiologiczne można wliczyć w dopuszczalne nieobecności i
przedmiot zaliczyć
konsultacje mailowe i telefoniczne, przygotowywanie prac dyplomowych
prezentacje przesyłane mailow, Google Clasroom, Google Meet

zajęcia zdalne, ew. dwa dodatkowe zjazdy w przyszłym roku akademickim

wysyłanie studentom materiałów przez Usos i zadawanie przygotowywania
krótkich odpowiedzi na pytania/zagadnienia tak, aby mieć pewność, że czytają je
regularnie i rozumieją zawarte tam kwestie. W razie trudności przygotowywanie
zajęcia video
kalendarz Google, wykorzystanie kamery w telefonie, udostępnienie widoku
ekranu komputera, hang out
WUM
zajęcia zaplanowane w dalszym ciągu semestru (10 godz.)
materiały przesłane w formie lektronicznej, na podstawie których studenci będą
wykonywać prace zaliczeniowe w postaci recenzji, prezentacji, programu
zajęcia przeniesione na moodle
materiały rozesłane mailowo, konsultacje mailowe
zajęcia prowadzone zdalnie (moodle, G Suite)
zajęcia na studiach podyplomowych - zajęcia on-line, przesłane prezentacje,
materiały i zadania dla słuchaczy
zajęcia prowadzone zdalnie, wysyłane materiały, nagrane słuchowiska, teksty do
opracowania
teksty, filmy i ćwiczenia przesłane mailowo

prezentacje i lektury przesyłane mailowo

3007-L1S1KS1

Psychologiczne aspekty diagnozy i terapii zaburzeń mowy

3007-L-S3KS1
3007-LSA3MP
3007-SP-LOG1-JK
3007-SP-LOG1-PP
3007-SP-LOG1-PR
3007-SP-LOG1-WP

Psychologiczne uwarunkowania opóźnień rozwoju mowy
Metodyka postępowania logopedycznego
Jąkanie
Postępowanie psychoterapeutyczne
Psychologia rozwojowa i kliniczna dziecka
Wstęp do praktyk

3007-SP-LOG2-SKS
3007-SP-LOG2-TPJ

Seminarium dyplomowe (KS)
Testy psychologiczne i językowe

3007-B953RT1
3007-T1A2TR-1

Retoryka, literatura popularna, nowe media
Translatorium, część 1 (język angielski)

Seminarium
magisterskie
Seminarium
licencjackie
Ćwiczenia
Wykład
Konwersatorium
Wykład
Wykład
Proseminarium
dyplomowe
Wykład
Seminarium
licencjackie
Warsztaty

Szamburski

Krzysztof

Szamburski
Szamburski
Szamburski
Szamburski
Szamburski
Szamburski

Krzysztof
Krzysztof
Krzysztof
Krzysztof
Krzysztof
Krzysztof

Szamburski
Szamburski

Krzysztof
Krzysztof

Szurek
Szurek

Agnieszka
Agnieszka

3007-LSA2NR

Neurologia

Wykład

Szymańska

Krystyna

3007-SP-LOG2-PD
3007-T1A2LS
3007-L1A1EP

Psychiatria dziecięca
Literatura światowa
Elementy prawa medycznego i oświatowego

Szymańska
Ślarzyńska
Ślusarczyk

Urszula
Małgorzata
Piotr

3007-B961EG1

Koncepcje kształcenia polonistycznego w polskiej szkole - język, literatura, kultura

Trysińska

Magdalena

3007-B962EG2
3007-N1A2MJ

Medialne obrazy świata w perspektywie socjolingwistycznej
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

Wykład
Konwersatorium
Wykład
Seminarium
magisterskie
Seminarium
magisterskie
Ćwiczenia

Trysińska
Trysińska

Magdalena
Magdalena

3007-SP-PDN-MJP
3007-SP-SNP-MJP

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej i technologie multimedialne
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej

Trysińska
Trysińska

Magdalena
Magdalena

Madialne obrazy świata w perspektywie socjolingwistycznej
Pediatria

Ćwiczenia
Ćwiczenia
Seminarium
magisterskie
Wykład

3007-ZU1962ZEP1
3007-LSA2PE

Trysińska
Turlińska

Magdalena
Agnieszka

3007-R3A2WE
3007-KHW-OG

Wprowadzenie do edytorstwa
Kulturowa historia wody

Ćwiczenia
Konwersatorium

Walczak
Wdowik

Albert
Agata

3007-R3A3HEL
3007-W1A2HE
3007-W1A2HE

Historia polskich edycji literatury powszechnej (wraz z elementami translatologii)
Historia edycji polskiej literatury pięknej
Historia edycji polskiej literatury pięknej
Kobiety, dzieci, szaleńcy i poeci w literaturze dokumentu osobistego drugiej połowy
XVIII i pierwszej XIX-tego wieku, i nie tylko?

Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Seminarium
magisterskie
Seminarium
doktoranckie

Wdowik
Wdowik
Wdowik

Agata
Agata
Agata

Wichrowska

Elżbieta

Wichrowska

Elżbieta

Konwersatorium
Wykład

Wichrowska
Wichrowska

Elżbieta
Elżbieta

3007-B962ES2
3007-B9DS-KLW

3007-B9F-ES1
3007-L1A1POWI

3007-W1A2WE
3007-LSA2LK
3007-L1B1AA
3007-L1B1AA
3007-L1B1AA
3007-L1B2SO
3007-L1S1EW1

Kultura i literatura XVIII i XIX wieku
Koronacja cara Mikołaja I na króla Polski; prolog do powstania listopadowego. Dziennik
w formie listów hrabiego Ostrowskiego jako przyczynek do lektury „Kordiana” J.
Słowackiego - przygotowanie edycji
Podstawy ochrony własności intelektualnej

Wprowadzenie do edytorstwa
Wybrane problemy leksykologii i kultury języka polskiego
Afazja
Afazja
Afazja
System opieki logopedycznej w Polsce
Lingwistyczna diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej (u dzieci i osób
dorosłych)

Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Wykład
Wykład
Seminarium
magisterskie

Wichrowska
Wojtyńska-Nowotka
Wolańska
Wolańska
Wolańska
Wolańska

Elżbieta
Milena
Ewa
Ewa
Ewa
Ewa

Wolańska

Ewa

prezentacje i lektury przesyłane mailowo

zajęcia zdalne, ew. dwa dodatkowe zjazdy w przyszłym roku akademickim

interaktywne prezentacje, grupa dyskusyjna, w przypadku translatorium również
platforma interaktywnych ćwiczeń
tematy, które miały być omówione przygotowane w formie materiałów (slajdy) +
komentarz tekstowy do slajdów + artykuły w PDF i linki w internecie; jako
zaliczenie 5 pytań - odpowiedzi przesłane na maila
zajęcia zdalne, ew. dwa dodatkowe zjazdy w przyszłym roku akademickim
platforma e-learningowa
zajęcia zaplanowane w II połowie semestru
pisanie pracy i konsultacje
metariały i zadania na dysku google
zajęcia na studiach podyplomowych - zajęcia on-line, przesłane prezentacje,
materiały i zadania dla słuchaczy
pisanie pracy i konsultacje
zajęcia zaplanowane w II połowie semestru
zajęcia prowadzone korespondencyjnie (zadania i skany wysyłane mailowo)

materiały przesyłane za pośrednictwem U-Maila (skoncentrowanie się na teorii),
po wznowieniu zajęć - praktyka

prace praktyczne, z tekstem, które i tak trzeba by wykonywać wspólnie z użyciem
tablicy), za jakieś trzy tygodnie, jeżeli sytuacja się przedłuży brane pod uwagę
jeszcze inne rozwiązania techniczne, ale na razie kontakt mailowy, w dwie strony

przeniesione na inny termin (to zaledwie 2 spotkania)
prace praktyczne, z tekstem, które i tak trzeba by wykonywać wspólnie z użyciem
tablicy), za jakieś trzy tygodnie, jeżeli sytuacja się przedłuży brane pod uwagę
jeszcze inne rozwiązania techniczne, ale na razie kontakt mailowy, w dwie strony
materiał co tydzień przesyłane drogą mailową
audiobooki
wykład przesyłany w formie audio
przesyłane prezentacje
prezentacje i konsultacje mailowo

prezentacje i konsultacje mailowo

3007-L-S3EW1
3007-SP-LOG1-GN
3007-SP-LOG1-PL
3007-SP-LOG2-AF
3007-W1A3KE
3007-W1A3KE
3007-W1A3KE
3007-LSA3LW
3007-LSA3LW
3007-N1A2ML
3007-N1A2ML
3007-N1A2ML

Kompetencja narracyjna u dzieci zdrowych i u dzieci z różnymi deficytami
Gramatyka normatywna języka polskiego
Psycholingwistyka
Afazja
Komputerowa edycja i przygotowanie językowe tekstu do druku
Komputerowa edycja i przygotowanie językowe tekstu do druku
Komputerowa edycja i przygotowanie językowe tekstu do druku
Literatura współczesna w dydaktyce szkolnej
Literatura współczesna w dydaktyce szkolnej
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie)

Seminarium
licencjackie
Wykład
Wykład
Wykład
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia

Wolańska
Wolańska
Wolańska
Wolańska
Wotlińska
Wotlińska
Wotlińska
Wroczyński
Wroczyński
Wroczyński
Wroczyński
Wroczyński

Ewa
Ewa
Ewa
Ewa
Anna
Anna
Anna
Tomasz
Tomasz
Tomasz
Tomasz
Tomasz

3007-SP-PDN-XXI-I
3007-ZNP-EM
3007-ZNP-EM
3007-ZNP-EM
3007-L1A2GG
3007-L1A3NC-W4
3007-L1B1ST
3007-L1B1ST
3007-SP-LOG1-GR
3007-SP-LOG1-KF
3007-SP-LOG1-WL
3007-G1A2PG
3007-G1A2PG
3007-N1A2PG
3007-N1A2PG
3007-N1A2PG
3007-N3A2PSC

Literatura XX i XXI wieku oraz semiotyka tekstów kultury w dydaktyce szkolnej (część I)
Emisja głosu i technika mowy
Emisja głosu i technika mowy
Emisja głosu i technika mowy
Grafetyka i grafemika
Nauka czytania i pisania jako element stymulacji rozwoju mowy
Statystyka dla logopedów
Statystyka dla logopedów
Grafetyka
Klasyfikacja form zaburzeń mowy
Wstęp do logopedii
Psychologia
Psychologia
Psychologia
Psychologia
Psychologia
Psychologia - ćwiczenia

Wykład
Warsztaty
Warsztaty
Warsztaty
Konwersatorium
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Wykład
Wykład
Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia

Wroczyński
Wyszyńska
Wyszyńska
Wyszyńska
Zawadka
Zawadka
Zawadka
Zawadka
Zawadka
Zawadka
Zawadka
Zdunik
Zdunik
Zdunik
Zdunik
Zdunik
Zdunik

Tomasz
Joanna
Joanna
Joanna
Joanna
Joanna
Joanna
Joanna
Joanna
Joanna
Joanna
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

3007-SP-SNP-PR
3007-SP-LOG2-DG
3007-SP-LOG2-DF
3007-SP-LOG1-WA

Psychologia rozwojowa
Dysglosja
Dysfagia
Warsztat logopedy
Pediatria
Ortodoncja
Ortodoncja
Propedeutyka rehabilitacji
Propedeutyka rehabilitacji
Psychiatria dziecięca
Podstawy genetyki
Wprowadzenie do akustyki
Wprowadzenie do akustyki
Psychiatria

Wykład
Wykład
Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia
Wykład
Wykład
Wykład
Ćwiczenia
Wykład

Zdunik
Zdunkiewicz-Jedynak
Żebryk-Stopa
Żurowska-Mroczek

Jan
Dorota
Anna
Maria

3007-L1A1PE
3007-L1A1OR
3007-L1A1OR
3007-L1A2PR
3007-L1A2PR
3007-L1A2PD
3007-L1A2PG
3007-L1A3WA
3007-L1A3WA
3007-L1B2PS

zajęcia zdalne, ew. dwa dodatkowe zjazdy w przyszłym roku akademickim

zajęcia zaplanowane w II połowie semestru
prośba o przygotowanie konspektów prezentacji, któe będą podstawą zaliczenia
przedmiotu; konsultacje zdalne
zadania przesłane mailowo (prośba o dokonanie wyboru lektur, a następnie
przygotowanie dla nich scenariuszy zajęć), konsultacje zdalne
zajęcia na studiach podyplomowych - zajęcia on-line, przesłane prezentacje,
materiały i zadania dla słuchaczy
Udostępnienie studentom materiałów edukacyjnych pocztą internetową (na
adresy indywidualne podane w systemie USOS) w formie plików tekstowych
(opracowane zagadnienia i ćwiczenia, karty kontrolne), przesłanie
po dostosowaniu zajęcia prowadzone on-line

zajęcia zdalne, ew. dwa dodatkowe zjazdy w przyszłym roku akademickim

zajęcia przeniesione na platformę cyfrową

zajęcia na studiach podyplomowych - zajęcia on-line, przesłane prezentacje,
materiały i zadania dla słuchaczy
zajęcia zdalne, ew. dwa dodatkowe zjazdy w przyszłym roku akademickim

WUM

WUM zajęcia zaplanowane od 4.05 do 25.05
WUM

