
II ROK STUDIA I STOPNIA (STACJONARNE) 

✓ Literatura i kultura Korei 3600-5-KO2-LKK, dr hab. Ewa Rynarzewska 

- konsultacje mailowe (USOS) 

✓ Wiedza o języku koreańskim 3600-5-KO2-WJKII, Anna Paradowska 

- materiały PowerPoint, 

- konsultacje mailowe. 

✓ Język koreański  

Język koreański 4 3600-5-KO2-JK4, dr Jeong In Choi 

sposób: platforma Google Clasroom (część G-suite dla UW) 

- praca własna studentów z podręcznikiem do ćwiczeń 

- przygotowanie prezentacji, przesłanie tekstu prezentacji wraz z ppt 

- prezentacje PowerPoint z omówieniem materiału przygotowane przez prowadzącą; 

udostępnione poprzez Google Drive (do 20.03), a także dostępne poprzez Google 

Classroom (od 23.03) 

- materiały powtórkowe (quizy, zadania) udostępniane przez Google Classroom (od 23.03) 

- esej związany z przerobionym materiałem, informacja zwrotna wraz z poprawionym 

tekstem i komentarzem prowadzącej 

- konsultacje mailowe 1:1 w razie pytań dot. materiału; odpowiedzi na często zadawane 

pytania udostępniane przez Google Classroom 

Język koreański 3600-5-KO2-JK4.1 dr Anna Diniejko-Wąs 

sposób: Google classroom 

- praca zdalna w domu, 

-  wykładowca wysyła szczegółowy opis zajęć w pliku PDF lub w postaci prezentacji przez 

google classroom, USOS mail 

- wykładowca przesyła linki do ogólnodostępnych materiałów internetowych, materiał do 

ćwiczeń (DOC, PDF) i/lub zadaje ćwiczenia na platformie kahoot (Kahoot Challenge), 

udostępnia pliki audio stanowiące integralną część ćwiczeń, 

- wykładowca zadaje pisemne prace domowe (np. pisemne tłumaczenia, czytanie ze 

zrozumieniem, zadania z użyciem nowych struktur gramatycznych i słownictwa, testy online 

np. TOPIK), które studenci przesyłają za pośrednictwem google classroom lub USOS mail 

- wykładowca komunikuje się ze studentami za pomocą google classroom, USOS mail  

- wykładowca zapewnia studentom indywidualne konsultacje mailowe, 

✓ Gramatyka języka koreańskiego 3600-5-KO2-GJK2, Anna Paradowska 

- wysyłanie ćwiczeń przez USOSmail, 

- indywidualne omawianie nadesłanych prac, 

- indywidualne konsultacje mailowe. 



✓ Lektura tekstów koreańskich 3600-5-KO2-LTK2, Anna Paradowska 

- konsultacje mailowe (tłumaczenie tekstu/fragmentów tekstu, omawianie, konsultowanie 

znaczenia słówek) 

✓ Nauka pisma koreańskiego 3600-5-KO2-NPK2, dr Kamila Kozioł 

- wysyłanie rozpisanych ideogramów, konspektów i ćwiczeń przez USOSmail 

- indywidualne omawianie nadesłanych prac 

- indywidualne konsultacje mailowe 

- w przypadku przedłużającego się okresu zdalnego nauczania testy i quizy powtórkowe na 

platformie Kahoot 

✓ Proseminarium 2 3600-5-KO2-P2 dr hab. Ewa Rynarzewska 

- konsultacje mailowe (USOS) 

✓ Religia/filozofia Korei 3600-5-KO2-RFK dr Justyna Najbar-Miller 

- sposób realizacji: zajęcia prowadzone za pośrednictwem platformy e-learningowej, na 

której znajdą się linki do zewnętrznych materiałów oraz zaproszenia na zajęcia prowadzone 

zdalnie i dodatkowe materiały, z którymi studenci powinni się zapoznać.  

  

III ROK STUDIA I STOPNIA (STACJONARNE) 

✓ Język koreański  

Język koreański 6 3600-5-KO3-JK6, dr Jeong In Choi 

sposób: platforma Google Clasroom (część G-suite dla UW) 

- praca własna studentów z podręcznikiem do ćwiczeń 

- przygotowanie prezentacji, przesłanie tekstu prezentacji wraz z ppt 

- prezentacje PowerPoint z omówieniem materiału przygotowane przez prowadzącą; 

udostępnione poprzez Google Drive (do 20.03), a także dostępne poprzez Google 

Classroom (od 23.03) 

- materiały powtórkowe (quizy, zadania) udostępniane przez Google Classroom (od 23.03) 

- esej związany z przerobionym materiałem, informacja zwrotna wraz z poprawionym 

tekstem i komentarzem prowadzącej 

- konsultacje mailowe 1:1 w razie pytań dot. materiału; odpowiedzi na często zadawane 

pytania udostępniane przez Google Classroom 

Język koreański 6.2 3600-5-KO3-JK6.2 dr Kamila Kozioł 

- nacisk na ćwiczenie słownictwa i pogłębianie umiejętności słuchania ze zrozumieniem 

- wysyłanie materiałów, ćwiczeń, plików dźwiękowych i opracowanego słownictwa przez 

USOS 

- dodatkowa możliwość ćwiczenia słownictwa na platformie Memrise 

- indywidualne omawianie nadesłanych prac 



- indywidualne konsultacje mailowe 

 - w przypadku przedłużającego się okresu zdalnego nauczania testy i quizy powtórkowe na 

platformie Kahoot 

✓ Lektura tekstów koreańskich 3600-5-KO3-LTK2 mgr Anna Piwowarska 

- konsultacje mailowe (fragmenty tekstów do przetłumaczenia, komentarze, odpowiedzi na 

ewentualne pytania). 

✓ Lektura tekstów koreańskich3 3600-5-KO3-LTK3 dr Kamila Kozioł 

- wskazanie fragmentu tekstu do samodzielnego przetłumaczenia 

- indywidualne konsultacje, sugestie dotyczące przetłumaczonych fragmentów 

✓ Seminarium licencjackie 

Seminarium licencjackie 3600-5-KO3-SL2.3 dr hab. Ewa Rynarzewska 

- konsultacje mailowe (USOS) 

Seminarium licencjackie 2.4 (JNM) -    3600-5-KO3-SL2.4 dr Justyna Najbar-Miller 

- sposób realizacji: studenci przesyłają fragmenty prac dyplomowych na platformie e-

learningowej - promotor prowadzi zdalnie konsultacje 

Seminarium licencjackie 3600-5-KO3-SL2.2 dr Anna Diniejko-Wąs 

- konsultacje mailowe (USOS) 

Seminarium licencjackie 3600-5-KO3-SL2.1, Anna Paradowska 

- konsultacje mailowe i/lub telefoniczne 

 

I rok studiów II stopnia (stacjonarne) 

✓ Język koreański (Język koreański 2 3600-6-KO5-JK2), dr Jeong In Choi 

sposób: platforma Google Clasroom (część G-suite dla UW) 

- praca własna studentów z podręcznikiem do ćwiczeń 

- prezentacje PowerPoint z omówieniem materiału przygotowane przez prowadzącą; 

udostępnione poprzez Google Drive (do 20.03), a także dostępne poprzez Google 

Classroom (od 23.03) 

- materiały powtórkowe (quizy, zadania) udostępniane przez Google Classroom (od 23.03) 

- esej związany z przerobionym materiałem, informacja zwrotna wraz z poprawionym 

tekstem i komentarzem prowadzącej 

- konsultacje mailowe 1:1 w razie pytań dot. materiału; odpowiedzi na często zadawane 

pytania udostępniane przez Google Classroom 

✓ Teksty źródłowe 

Teksty źródłowe3 3600-6-KO5-TZ3, Anna Paradowska 

- konsultacje mailowe 

✓ Przedmiot specjalizacyjny 



Przedmiot specjalizacyjny2 3600-6-KO5-PS2 Ciało w kulturze koreańskiej, dr Justyna 

Najbar-Miller 

- sposób realizacji: praca nad esejem na platformie e-learningowej - zdalne konsultacje z 

wykładowcą 

Przedmiot specjalistyczny 3600-6-KO5-PS4 dr Anna Diniejko-Wąs 

Sposób: Google classroom 

- praca zdalna w domu 

- wykładowca wysyła wykłady w spisanej wersji PDF lub w formie prezentacji PPT, za 

pośrednictwem google classroom, USOS mail,wykłady mogą być wzbogacone w linki do 

ogólnodostępnych filmów w Internecie 

✓ Seminarium magisterskie 

Seminarium magisterskie 3600-6-KO5-SM2.2 dr hab. Ewa Rynarzewska 

- konsultacje mailowe (USOS) 

Seminarium magisterskie2.3 3600-6-KO5-SM2.3  dr Justyna Najbar-Miller  

- sposób realizacji: studenci przesyłają fragmenty prac dyplomowych na platformie e-

learningowej - promotor prowadzi zdalnie konsultacje 

Seminarium magisterskie 3600-6-KO5-SM2, Anna Paradowska 

- konsultacje mailowe i/lub telefoniczne 

 

I rok studia I stopnia (niestacjonarne) 

✓     Historia Korei 3600-19-KOW1-HK(L) dr Kamila Kozioł 

- cotygodniowe wykłady na platformie ZOOM w godzinach przewidzianych planem zajęć 

(wykład z 12.03.2020 odrobiony 17.03) 

-  wysyłanie pdf z terminami, konspektem i linkiem do wykładu przez USOS 

✓ Zagadnienia społeczno-kulturowe Korei 3600-19-KOW1-ZSKK(L), Anna 

Paradowska 

- materiały PowerPoint, 

- konsultacje mailowe, 

- linki do ogólnodostępnych materiałów. 

✓ Religia/Filozofia Korei (L) 3600-19-KOW1-RFK(L) dr Justyna Najbar-Miller 

- sposób realizacji: zajęcia prowadzone za pośrednictwem platformy e-learningowej, na 

której znajdą się linki do zewnętrznych materiałów oraz zaproszenia na zajęcia prowadzone 

zdalnie i dodatkowe materiały, z którymi studenci powinni się zapoznać. 

✓ Sztuka i estetyka Korei 3600-19-KOW1-SEK(L) dr hab. Ewa Rynarzewska 

- konsultacje mailowe (USOS) 

✓ Wiedza o języku koreańskim 3600-19-KOW1-WoJK(L), Anna Paradowska 



- prezentacje PowerPoint, 

- konsultacje mailowe. 

✓ Język i kultura koreańska  

Język i kultura koreańska (L) 3600-19-KOW1-JiKK(L)), dr Jeong In Choi 

sposób: platforma Google Clasroom (część G-suite dla UW) 

- praca własna studentów z podręcznikiem do ćwiczeń 

- prezentacje PowerPoint z omówieniem materiału przygotowane przez prowadzącą; 

udostępnione poprzez Google Drive (do 20.03), a także dostępne poprzez Google 

Classroom (od 23.03) 

- materiały powtórkowe (quizy, zadania) udostępniane przez Google Classroom (od 23.03) 

- esej związany z przerobionym materiałem, informacja zwrotna wraz z poprawionym 

tekstem i komentarzem prowadzącej 

- konsultacje mailowe 1:1 w razie pytań dot. materiału; odpowiedzi na często zadawane 

pytania udostępniane przez Google Classroom 

Język i kultura koreańska (L) 3600-19-KOW1-JiKK(L), mgr Katarzyna SKrobisz 

- wysyłanie zadań i materiałów w formie plików pdf lub prezentacji ppt 

- komunikacja ze studentami za pomocą poczty USOS mail - udzielanie dodatkowych 

wyjaśnień na temat nowych zagadnień 

- udostępnianie plików audio, będących uzupełnieniem materiałów 

- zadawanie prac domowych (pisemne tłumaczenia, czytanie ze zrozumieniem, 

zadania z użyciem nowych struktur gramatycznych i słownictwa), które studenci będą 

przesyłać za pośrednictwem USOS mail 

- dyżury prowadzone przez Skype (czwartki 12-13) 

Wymowa języka koreańskiego 3600-19-KOW1-WJK(L) dr Anna Diniejko-Wąs 

sposób: Google Classroom 

- praca zdalna w domu, 

-  wykładowca wysyła szczegółowy opis zajęć w pliku PDF przez google classroom / USOS 

mail wraz z materiałem audio w pliku mp3, 

- wykładowca przesyła linki do ogólnodostępnych materiałów internetowych, dodatkowy 

materiał do ćwiczeń (PDF+mp3) i/lub ćwiczenia na platformie kahoot (Kahoot Challenge) 

-  wykładowca komunikuje się ze studentami za pomocą google classroom, poczty USOS 

mail 

- wykładowca zapewnia studentom indywidualne konsultacje mailowe 

✓ Gramatyka języka koreańskiego (3600-19-KOW1-GJK(L)) Anna Paradowska 

- wysyłanie ćwiczeń przez USOSmail, 

- indywidualne omawianie nadesłanych prac, 

- indywidualne konsultacje mailowe. 



✓ Nauka pisma koreańskiego 3600-19-KOW1-NPK(L dr Anna Diniejko-Wąs 

sposób: Google Classroom 

- praca zdalna w domu, 

-  wykładowca wysyła materiały / zadania w formie PDF przez google classroom i  (USOS 

mail) oraz / lub quizy za pomocą platformy Kahoot (Kahoot Challenge),  

-  wykładowca komunikuje się ze studentami za pomocą google classroom, poczty USOS 

mail 

- wykładowca przesyła linki do ogólnodostępnych materiałów internetowych, 

- wykładowca zapewnia studentom indywidualne konsultacje mailowe, 

II rok studia I stopnia (niestacjonarne) 

✓ Literatura i kultura Korei (3600-4-KOW2-LKK) dr hab. Ewa Rynarzewska:  

- konsultacje mailowe (USOS). 

✓ Wiedza o języku koreańskim (3600-4-KOW2-WOJK) Anna Paradowska 

- prezentacje, artykuły przesyłane mailowo 

- konsultacje mailowe. 

✓ Język koreański  

Język koreański 3600-4-KOW2-JK2, dr Jeong In Choi 

sposób: platforma Google Clasroom (część G-suite dla UW) 

- praca własna studentów z podręcznikiem do ćwiczeń 

- przygotowanie prezentacji, przesłanie tekstu prezentacji wraz z ppt 

- prezentacje PowerPoint z omówieniem materiału przygotowane przez prowadzącą; 

udostępnione poprzez Google Drive (do 20.03), a także dostępne poprzez Google 

Classroom (od 23.03) 

- materiały powtórkowe (quizy, zadania) udostępniane przez Google Classroom (od 23.03) 

- esej związany z przerobionym materiałem, informacja zwrotna wraz z poprawionym 

tekstem i komentarzem prowadzącej 

- konsultacje mailowe 1:1 w razie pytań dot. materiału; odpowiedzi na często zadawane 

pytania udostępniane przez Google Classroom 

Język koreański 3600-4-KOW2-JK2, mgr Anna Wojakowska-Kurowska 

- konsultacje mailowe 

Język koreański 3600-4-KOW2-JK2 mgr Anna Piwowarska 

- konsultacje mailowe (przerobienie konkretnych fragmentów podręcznika oraz przesłanie 

rozwiązanych zadań wraz z pytaniami, które pojawią się w trakcie pracy w domu). 

✓ Gramatyka języka koreańskiego 3600-4-KOW2-GJK2, Anna Paradowska 

- wysyłanie ćwiczeń przez USOSmail, 

- indywidualne omawianie nadesłanych prac, 



- indywidualne konsultacje mailowe. 

✓ Lektura tekstów koreańskich 3600-4-KOW2-LTK2 mgr Anna Piwowarska 

- konsultacje mailowe (fragmenty tekstów do przetłumaczenia, komentarze, odpowiedzi na 

ewentualne pytania). 

✓ Nauka pisma koreańskiego 2.2 3600-4-KOW2-NPK2, dr Kamila Kozioł 

- wysyłanie rozpisanych ideogramów, konspektów i ćwiczeń przez USOSmail 

- indywidualne omawianie nadesłanych prac 

- indywidualne konsultacje mailowe 

- w przypadku przedłużającego się okresu zdalnego nauczania testy i quizy powtórkowe na 

platformie Kahoot 

✓ Proseminarium 2 (3600-4-KOW2-P2) dr hab. Ewa Rynarzewska 

- konsultacje mailowe (USOS) 

✓ Religia/filozofia Korei 3600-4-KOW2-RFK dr Justyna Najbar-Miller 

 – sposób realizacji: zajęcia prowadzone za pośrednictwem platformy e-learningowej, na 

której znajdą się linki do zewnętrznych materiałów oraz zaproszenia na zajęcia prowadzone 

zdalnie i dodatkowe materiały, z którymi studenci powinni się zapoznać.   

III rok studia I stopnia (niestacjonarne) 

✓ Język koreański (Język koreański 3600-4-KOW3-JK5.2) dr Jeong In Choi 

sposób: platforma Google Clasroom (część G-suite dla UW) 

- praca własna studentów z podręcznikiem do ćwiczeń 

- przygotowanie prezentacji, przesłanie tekstu prezentacji wraz z ppt 

- prezentacje PowerPoint z omówieniem materiału przygotowane przez prowadzącą; 

udostępnione poprzez Google Drive (do 20.03), a także dostępne poprzez Google 

Classroom (od 23.03) 

- materiały powtórkowe (quizy, zadania) udostępniane przez Google Classroom (od 23.03) 

- esej związany z przerobionym materiałem, informacja zwrotna wraz z poprawionym 

tekstem i komentarzem prowadzącej 

- konsultacje mailowe 1:1 w razie pytań dot. materiału; odpowiedzi na często zadawane 

pytania udostępniane przez Google Classroom 

- Wymowa języka koreańskiego 

✓ Lektura tekstów koreańskich 3600-4-KOW3-LTK2 mgr Anna Piwowarska 

- konsultacje mailowe (fragmenty tekstów do przetłumaczenia, komentarze, odpowiedzi na 

ewentualne pytania). 

✓ Seminarium licencjackie 

Seminarium licencjackie (3600-4-KOW3-SLAP3.2) dr hab. Ewa Rynarzewska 

- konsultacje mailowe (USOS) 



Seminarium licencjackie gr. 5, 3600-4-KOW3-SLAP3.2, dr Kamila Kozioł 

- konsultacje mailowe 

Seminarium licencjackie 3600-4-KOW3-SLAP3.2 dr Anna Diniejko-Wąs 

- konsultacje mailowe (USOS) 

Seminarium licencjackie 3600-4-KOW3-SLAP3.2, Anna Paradowska 

- konsultacje mailowe i/lub telefoniczne. 


