
Organizacja zajęć zdalnych  

Zakład Sinologii WO UW 

 

Prof.dr hab. Lidia Kasarełło– organizacja zajęć zdalnych 

Seminarium doktoranckie-  prof.dr hab. Lidia Kasarełło  3600-DD-SD-LK , wtorek  9.45-

11.15 

(1)   Doktoranci przesyłają  fragmenty swoich prac zgodnie z ustalonym 

harmonogramem, prace są konsultowane zdalnie. 

Seminarium licencjackie literaturoznawczo-kulturoznawcze  , 3600-5-SI3-SL1.3  wtorek , 

15.00-16.30 

(1)   Studenci mają przesyłać zatwierdzone na zajęciach  konspekty, bibliografie , i 

tytuły prac  oraz  fragmenty prac zgodnie z ustalonym harmonogramem, poza tym 

prace są konsultowane zdalnie. 

Seminarium magisterskie ( II r.), 600-6-SI5-SMLK wtorek, 11.30-13.00 

(1)   Studenci mają przesyłać już zatwierdzone konspekty, bibliografie , tytuły prac 

oraz  fragmenty swoich prac zgodnie z ustalonym harmonogramem, poza tym  prace 

są konsultowane zdalnie via USOS 

Seminarium magisterskie  (I r.), wtorek , 11.30-13.00  

(1)   Studenci przygotowują w power point  prezentacje, które będą rozsyłane , potem 

wspólnie komentowane zdalnie via USOS.  

 

Dr hab. Irena Kałużyńska, prof. ucz. – organizacja zajęć zdalnych 

Seminarium doktoranckie - dr hab. I.Kałużyńska, prof. UW  3600-DD-SD-IK grupa nr 1, 

poniedziałek, 9.45-11.15 

(1)   Doktoranci mają przesyłać fragmenty swoich prac zgodnie z ustalonym 

harmonogramem, prace są konsultowane zdalnie. 

Seminarium licencjackie językoznawcze 1.1 3600-5-SI3-SL1.1, czwartek, 11.30-13.00 

(1)   Studenci mają przesyłać (i przesyłają) fragmenty swoich prac zgodnie z 

ustalonym harmonogramem, prace są konsultowane zdalnie. 

Seminarium magisterskie1.1 3600-6-SI5-SM1.1 ( II r.), poniedziałek, 11.30-13.00 

(1)   Studenci mają przesyłać (i przesyłają) fragmenty swoich prac zgodnie z 

ustalonym harmonogramem, prace są konsultowane zdalnie. 

Seminarium magisterskie2.3 3600-7-S14-AM2.3 (I r.), poniedziałek, 11.30-13.00  

(1)   Studenci mają przesyłać ( i przesyłają) fragmenty swoich prac zgodnie z 

ustalonym harmonogramem, prace są konsultowane zdalnie.  
 

    

Wiedza o języku chińskim 3600-4-SIW2-WJCH (II w.), poniedziałek, 13.15-14.45  



(1)   Studenci otrzymali (16.03.20) i będą odpowiednio otrzymywać spisany tekst 

wykładów, ewentualnie prezentację pp. 

Wiedza o języku chińskim 3600-6-SI2-WJCH  (II d.), poniedziałek, 13.15-14.45 

(1)   Studenci otrzymali i będą otrzymywać spisany tekst wykładów, ewentualnie 

prezentację pp. 

Lektura tekstów chińskich2 3600-4-SIW2-LTCH2 (II w.), poniedziałek, czwartek, godz. 

15.00-16.30 

(1)   Studenci otrzymali tekst, przesyłali tłumaczenie (12/13.03.20) , które zostało 

indywidualnie zdalnie poprawione i odesłane (16.03.20). 

(2)   Od 19 marca 2020 zajęcia tłumaczeniowe na czacie (Google docs) w godzinach 

zwykłych zajęć. 

Lektura tekstów chińskich4 3600-4-SIW3-LTCH4,  Ćwiczenia 1 - czytanie na poziomie 

akademickim: grupa nr 1,( III w.) czwartek, 13:15 - 14:45. 

(1)   Studenci otrzymali tekst, mają przesłać tłumaczenie do 19 marca 2020, teksty 

zostaną indywidualnie zdalnie poprawione i odesłane. 

(2)   Od 26 marca zajęcia tłumaczeniowe na czacie (Google docs) w godzinach 

zwykłych zajęć. 

 

Dr hab. Józef Pawłowski – organizacja zajęć zdalnych: 

Seminarium magisterskie, [Seminarium magisterskie1.3 [3600-6-SI5-SM1.3], czwartek, 

godz. 13.15-14.45 

(1) Studenci przesyłają fragmenty/rozdziały prac do sprawdzenia, konsultacje 

odbywają się w formie zdalnej poprzez email bądź przez indywidualne spotkania 

online z wykorzystaniem aplikacji ZOOM 

Seminarium magisterskie, [Seminarium magisterskie2.2 [3600-7-SI4-SM2.2], czwartek, 

godz. 13.15-14.45 

(1) Studenci przesyłają fragmenty/rozdziały prac do sprawdzenia, konsultacje 

odbywają się w formie zdalnej poprzez email bądź przez indywidualne 

spotkania online z wykorzystaniem aplikacji ZOOM 

Seminarium doktoranckie [3600-DD-SD-JP], czwartek, godz. 15.00-16.30 

(1) Z uczestnikiem seminarium (1 osoba) prowadzone są konsultacje z wykorzystaniem 

narzędzi elektronicznych (omawianie kolejnych fragmentów przygotowywanej 

rozprawy doktorskiej)  

Lektura tekstów chińskich [Lektura tekstów chinskich1.2 [3600-5-SI3-LTCH1.2], 

piątek, godz. 13.15-14.45 

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=home/usos_mail/edycja&message_id=1045167&usosmailCallback=g_6074a8f0
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=home/usos_mail/edycja&message_id=1045167&usosmailCallback=g_6074a8f0
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=home/usos_mail/edycja&message_id=1045167&usosmailCallback=g_6074a8f0


(1) Zajęcia odbywają się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem 

aplikacji ZOOM, forma identyczna jak w przypadku zajęć z sali wykładowej 

Translatoryka [Translatoryka stosowana2 [3600-7-SI4-TS2], piątek, godz. 11.30-14.45 

(1) Zajęcia odbywają się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem 

aplikacji ZOOM, forma identyczna jak w przypadku zajęć z sali wykładowej 

Cywilizacja chińska [(hist.)2 [3600-7-SI4-CCHH2], czwartek, godz. 11.30-14.45 

(1) Zajęcia odbywają się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem 

aplikacji ZOOM, forma identyczna jak w przypadku zajęć z sali wykładowej 

Cywilizacja chińska [Przedmiot specjalizacyjny: Cywilizacja chińska4 [3600-6-SI5-

PSCCH4], czwartek, godz. 11.30-14.45 

(1) Zajęcia odbywają się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem 

aplikacji ZOOM, forma identyczna jak w przypadku zajęć z sali wykładowej 

 

 

Dr Włodzimierz Cieciura, Zakład Sinologii – organizacja zajęć zdalnych 

 

- Zagadnienia społeczno-kulturowe Chin 3600-6-SI2-ZSKCH, 3600-4-SIW1/2-ZSKCH, 

3600-SI-ZSKCH2-OG, 3600-SI-ZSKCH2-OW, 3600-7-SI1-ZSKCH2, 3600-19-SIW1-

ZSKC(L) środa 15.00-16.30 

Wykład odbywa się w godzinach zwykłych zajęć za pośrednictwem połączenia głosowego w 

Google Hangouts. W trakcie połączenia udostępniana jest prezentacja multimedialna. Po 

zakończeniu wykładu studenci mogą zadawać pytania głosowo lub w okienku czatu. 

Prowadzący odpowiada na nie głosowo. 

 

- Cywilizacja chińska – historia (konwersatorium) 3600-7-SI4-CCHHK, 3600-SI-

CCHHK-OG poniedziałek 13.15-14.45 

Studenci prezentują przygotowane przez siebie referaty wraz z prezentacjami 

multimedialnymi za pośrednictwem Google Hangouts. Za pośrednictwem tej samej platformy 

prowadzący i inni uczestnicy konwersatorium zadają pytania, komentują i dyskutują o 

wygłoszonej prezentacji. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć. 

 

- Historia Chin (L) 3600-19-SIW1-HCh(L), 3600-7-SI1-HCH2, poniedziałek 11.30-13.00 

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=home/usos_mail/edycja&message_id=1045167&usosmailCallback=g_6074a8f0
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=home/usos_mail/edycja&message_id=1045167&usosmailCallback=g_6074a8f0
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=home/usos_mail/edycja&message_id=1045167&usosmailCallback=g_6074a8f0


Wykład odbywa się w godzinach zwykłych zajęć za pośrednictwem połączenia głosowego w 

Google Hangouts. W trakcie połączenia udostępniana jest prezentacja multimedialna. Po 

zakończeniu wykładu studenci mogą zadawać pytania głosowo lub w okienku czatu. 

Prowadzący odpowiada na nie głosowo. 

 

- Lektura tekstów chińskich4 3600-4-SIW3-LTCH4, środa 13.15-14.45 

Od 11 marca zajęcia tłumaczeniowe na platformie Google Docs w godzinach zwykłych zajęć. 

Komentarze i uwagi prowadzącego zgłaszane są na czacie lub w komentarzach do 

opracowywanego tekstu z polu edytora tekstu. 

 

- Lektura tekstów2.1 3600-6-SI2-LT2.1, poniedziałek 15.00-16.30 

Od 16 marca zajęcia tłumaczeniowe na platformie Google Docs w godzinach zwykłych zajęć. 

Komentarze i uwagi prowadzącego zgłaszane są na czacie lub w komentarzach do 

opracowywanego tekstu z polu edytora tekstu. 

 

- Proseminarium 2 3600-4-SIW2-PRO2, poniedziałek 16.45-18.15 

Studenci prezentują przygotowane przez siebie referaty wraz z prezentacjami 

multimedialnymi za pośrednictwem Google Hangouts. Za pośrednictwem tej samej platformy 

prowadzący i inni uczestnicy proseminarium zadają pytania, komentują i dyskutują o 

wygłoszonej prezentacji. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć. 

 

- Seminarium licencjackie językoznawcze 1.2 3600-4-SIW3-SL1.2, środa 16.45-18.15 

Studenci przesyłają fragmenty swoich prac zgodnie z ustalonym harmonogramem, prace są 

konsultowane zdalnie za pośrednictwem platformy Google Hangouts w godzinach 

normalnych zajęć. 

 

Dr Ewa Paśnik Tułowiecka  
Proseminarium2 gr. 2A 3600-6-SI2-P2 

Wtorki 11:30 - 13:00  Sposób prowadzenia zajęć: Google docs. 

Zajęcia prowadzone  trybie indywidualnym. Mamy ustalone terminy prezentacji. Spotykam 

się z zaplanowanymi dwoma osobami i za pomocą platformy google docs w czasie 

rzeczywistym omawiamy umieszczony wcześniej w dokumencie konspekt eseju 

zaliczeniowego 

 

Lektura tekstów specjalistycznych (gr 3W) 3600-4-SIW3-LTS2 

Wtorki 13:15 - 14:45 



Sposób prowadzenia zajęć: google docs 

W czasie rzeczywistym studenci tłumaczą  przygotowany wcześniej tekst 

 

Seminarium lic.: 3600-4-SIW3-SL1.2 

Wtorki 15:00 0 16:30 

Sposób prowadzenia zajęć: e-mail, w razie potrzeby czat na platformie google 

Studenci przesyłają fragmenty pracy, które są omawiane pisemnie i opatrzone komentarzami.  

Lektura tekstów specjalistycznych gr. 3A 3600-5-SI3-LTS2 

Środy 9:45  

Sposób prowadzenia zajęć: google docs 

W czasie rzeczywistym studenci tłumaczą  przygotowany wcześniej tekst 

 

Cywilizacja  NKR gr. IV/V 3600-7-SI4-CCHNKR2 

Środy 11:30 - 13:00 

 

 

 

Dr Małgorzata Religa 

Wykład: Religia / Filozofia Chin 3600-4-SIW2-PPFCH ,  

Filozofia i religie Chin 2 3600-SI-FRCH2-OW  (wtorek, 13:15 - 14:45) - zajęcia odbywać 

się będą przez przesyłanie studentom materiałów wykładowych (prezentacji, konspektu, 

objaśnień) drogą mailową (via USOS).  

Klasyczny język chiński (wykład) 3600-4-SIW3-KJCh(R) piątek, 13:15 - 14:45 

Zajęcia odbywają się w  terminie zgodnym z planem zajęć za pośrednictwem Google docs - 

przed zajęciami przygotowany jest tekst, rozdzielony między studentów, którzy wpisują pod 

swoimi fragmentami swoje tłumaczenia. W trakcie zajęć prowadząca nanosi poprawki i 

zapisuje swoje uwagi. Interakcja między prowadzącą a studentami odbywa się w czasie 

rzeczywistym na piśmie - na samym dokumencie lub w czacie. Studenci zostali 

poinformowani o zajęciach drogą mailową via USOS. Pierwsze zajęcia zdalne odbyły się 13 

marca.  

Klasyczny język chiński2 3600-4-SIW3-KJC2C piątek, 15:00 - 16:30 

Zajęcia odbywają się w  terminie zgodnym z planem zajęć za pośrednictwem Google docs - 

przed zajęciami przygotowany jest tekst, rozdzielony między studentów, którzy wpisują pod 

swoimi fragmentami swoje tłumaczenia. W trakcie zajęć prowadząca nanosi poprawki i 

zapisuje swoje uwagi. Interakcja między prowadzącą a studentami odbywa się w czasie 

rzeczywistym na piśmie - na samym dokumencie lub w czacie. Studenci zostali 

poinformowani o zajęciach drogą mailową via USOS. Pierwsze zajęcia zdalne odbyły się 13 

marca.  



Klasyczny język chiński-w   3600-5-SI3-KJCHW 

wtorek, 9:45 - 11:15 

Zajęcia odbywają się w  terminie zgodnym z planem zajęć za pośrednictwem Google docs - 

przed zajęciami przygotowany jest tekst, rozdzielony między studentów, którzy wpisują pod 

swoimi fragmentami swoje tłumaczenia. W trakcie zajęć prowadząca nanosi poprawki i 

zapisuje swoje uwagi. Interakcja między prowadzącą a studentami odbywa się w czasie 

rzeczywistym na piśmie - na samym dokumencie lub w czacie. Studenci zostali 

poinformowani o zajęciach drogą mailową via USOS. Pierwsze zajęcia zdalne odbyły się 17 

marca.  

Klasyczny język chiński2 3600-5-SI3-KJCH2 wtorek, 11:30 - 13:00 

Zajęcia odbywają się w  terminie zgodnym z planem zajęć za pośrednictwem Google docs - 

przed zajęciami przygotowany jest tekst, rozdzielony między studentów, którzy wpisują pod 

swoimi fragmentami swoje tłumaczenia. W trakcie zajęć prowadząca nanosi poprawki i 

zapisuje swoje uwagi. Interakcja między prowadzącą a studentami odbywa się w czasie 

rzeczywistym na piśmie - na samym dokumencie lub w czacie. Studenci zostali 

poinformowani o zajęciach drogą mailową via USOS. Pierwsze zajęcia zdalne odbyły się 17 

marca.  

Język i kultura starożytnych Chin2 3600-7-SI4-JKSCH2; środa, 15:00 - 16:30 

Zajęcia odbywają się w  terminie zgodnym z planem zajęć za pośrednictwem Google docs - 

przed zajęciami przygotowany jest tekst, rozdzielony między studentów, którzy wpisują pod 

swoimi fragmentami swoje tłumaczenia. W trakcie zajęć prowadząca nanosi poprawki i 

zapisuje swoje uwagi. Interakcja między prowadzącą a studentami odbywa się w czasie 

rzeczywistym na piśmie - na samym dokumencie lub w czacie. Studenci zostali 

poinformowani o zajęciach drogą mailową via USOS. Pierwsze zajęcia zdalne odbyły się 18 

marca.  

Teksty źródłowe2 3600-6-SI5-TZ2 środa, 13:15 - 14:45 

Zajęcia odbywają się w  terminie zgodnym z planem zajęć za pośrednictwem Google docs - 

przed zajęciami przygotowany jest tekst, rozdzielony między studentów, którzy wpisują pod 

swoimi fragmentami swoje tłumaczenia. W trakcie zajęć prowadząca nanosi poprawki i 

zapisuje swoje uwagi. Interakcja między prowadzącą a studentami odbywa się w czasie 

rzeczywistym na piśmie - na samym dokumencie lub w czacie. Studenci zostali 

poinformowani o zajęciach drogą mailową via USOS. Pierwsze zajęcia zdalne odbyły się 18 

marca.  

Teksty źródłowe2 

3600-7-SI4-TZ2 czwartek, 15:00 - 16:30 

Zajęcia odbywają się w  terminie zgodnym z planem zajęć za pośrednictwem Google docs - 

przed zajęciami przygotowany jest tekst, rozdzielony między studentów, którzy wpisują pod 

swoimi fragmentami swoje tłumaczenia. W trakcie zajęć prowadząca nanosi poprawki i 

zapisuje swoje uwagi. Interakcja między prowadzącą a studentami odbywa się w czasie 



rzeczywistym na piśmie - na samym dokumencie lub w czacie. Studenci zostali 

poinformowani o zajęciach drogą mailową via USOS. Pierwsze zajęcia zdalne odbyły się (za 

zgodą studentów) 12 marca (kontynuowane 19 marca). 

 

 

 

dr Zofia Jakubów - organizacja zajęć zdalnych   
 

1) wykład (zapisany w USOSie na kilka sposobów dla różnych grup): 

 

Literatura i kultura Chin 3600-4-SIW2-WLKCH 

Literatura i kultura Chin 3600-6-SI2-LKCH 

Literatura Chin (L) 3600-19-SIW1-LCh(L) 

Literatura Chin 2 3600-SI-LCH2-OG 

Literatura Chin 2 3600-SI-LCH2-OW 

Literatura Chin2 3600-7-SI1-LCH2  

 

sposób prowadzenia zajęć: przesyłanie studentom materiałów drogą mailową 

 

2) Gramatyka 2 3600-4-SIW2-G2      

 

sposób prowadzenia zajęć:  zajęcia o strukturze odpowiadającej zajęciom w sali prowadzone 

o określonych dotychczasowym planem zajęć porach za pośrednictwem Google Hangouts, w 

razie problemów technicznych przez Zoom 

 

3) Gramatyka2 3600-6-SI2-G2 

 

sposób prowadzenia zajęć:  zajęcia o strukturze odpowiadającej zajęciom w sali prowadzone 

o określonych dotychczasowym planem zajęć porach za pośrednictwem Google Hangouts, w 

razie problemów technicznych przez Zoom 

  

4) Lektura tekstów2.2 3600-6-SI2-LT2.2 

 

sposób prowadzenia zajęć:  zajęcia o strukturze odpowiadającej zajęciom w sali prowadzone 

o określonych dotychczasowym planem zajęć porach za pośrednictwem Google docs, lub 

Google Hangouts, w razie problemów technicznych przez Zoom   

 

5) Współczesny język chiński6.1 3600-5-SI3-WJCH6.1 

 

sposób prowadzenia zajęć:  zajęcia o strukturze odpowiadającej zajęciom w sali prowadzone 

o określonych dotychczasowym planem zajęć porach za pośrednictwem Google Hangouts, w 

razie problemów technicznych przez Zoom   

 

 

 

Mgr Olgierd Uziembło 



3600-7-SI4-CCHJ2 Cywilizacja chińska (jęz.)2 IV rok; poniedziałki 9.45 – 11.15 

Materiały rozsyłane przez mail, spotkanie konferencyjne na platformie ZOOM w terminie 

zajęć. Prezentacje studenckie ppt na ww. platformie, omawiane w formie konwersatorium w 

czasie rzeczywistym. 

 

3600-6-SI2-SK2 Słuchanie i konwersacje 2 IIA rok (dzienne); poniedziałki 11:30 – 13.00 

Spotkanie konferencyjne na platformie ZOOM w terminie zajęć. Zadania z użyciem tekstów 

udostępnianych przez mail oraz filmów Youtube, weryfikowane w czasie rzeczywistym.  

 

3600-7-SI1-F2 Fonetyka2 IA rok (dzienne); poniedziałki 13.15 – 14.45 

Spotkanie konferencyjne na platformie ZOOM w terminie zajęć, materiały edukacyjne za 

pośrednictwem mail (mp3) i Youtube (mp4), omawiane w czasie rzeczywistym.  

 

3600-7-SI1-G2 Gramatyka2 IA rok (dzienne); czwartki 9.45 – 11.15 

Zajęcia za pośrednictwem przesyłania tekstów, zadań wykonywanych w google docs, a także 

część wykładowa zajęć za pośrednictwem ZOOM lub Google Meets.  

 

3600-5-SI3-LTCH2.1 Lektura tekstów chińskich2.1 IIIA rok (dzienne); czwartki 13.15 – 

14.45 

Przesyłanie materiałów do tłumaczenia, następnie weryfikowanie i sprawdzanie materiałów, 

oraz omawianie i weryfikowanie wiedzy za pośrednictwem platformy ZOOM (w terminie 

zajęć)  

 

3600-6-SI2-WJCH2.2 Współczesny język chiński2.2 IIA rok; piątek 9.45 – 11.15 

Zajęcia z zadaniami w formie pisemnej z podręcznika i dodatkowe materiały rozsyłane 

mailem, sprawdzane indywidualnie, także spotkanie konferencyjne na platformie ZOOM na 

części zajęć.  

Wyżej wymienione zajęcia wszystkie rozpoczęły się od 16 marca. 

3600-SJW-ZCHCH-OG Żółw i chryzantema – wulgaryzmy w chińskim systemie 

językowym, które prowadzone są na platformie ZOOM w terminie zajęć, wszystkie materiały 

są dystrybuowane w rzeczywistym czasie poprzez platformę.  



 

Zajęcia z Fonetyki ze studentami I W oraz I Y niestety nie widzę w USOSie, nie mogę zatem 

skontaktować się formalnie ze studentami i umówić sposobu zdalnego prowadzenia zajęć. 

 

Mgr Igor Arutiunow – organizacja zajęć zdalnych (on-line) 

Zajęcia zdalne (on-line) prowadzę od: 16.03.2020. 

 

Zajęcia: Gramatyka (grupa IW), prowadzę w zastępstwie za Olgierda Uziembło (zacząłem 

prowadzić: 05.03.2020). 

 

- Język i kultura chińska (L) 3600-19-SIW1-JiKC(L) (grupa IW) - (poniedziałki: 18:30-

20:00) 

Podręcznik: Dangdai Zhongwen 1 

Zajęcia zdalne: program ZOOM-wersja bezpłatna (głos i czat) i/lub Google Docs (dokument, 

z możliwością modyfikacji w czasie rzeczywistym i czat).  

Studenci czytają i tłumaczą dialogi; wyjaśniane są słówka oraz zagadnienia gramatyczne do 

każdej lekcji. Ponadto robione są ćwiczenia gramatyczne z tego podręcznika. 

 

- Język i kultura chińska (L) 3600-19-SIW1-JiKC(L) (grupa IW) - (środy: 13:15-14:45) 

Podręcznik: NPCR 2 (Text&workbook) 

Zajęcia zdalne: program ZOOM-wersja bezpłatna (głos i czat) i/lub Google Docs (dokument, 

z możliwością modyfikacji w czasie rzeczywistym i czat). 

Studenci, poza dialogami do każdej lekcji, mają także wyjaśniane słówka i zagadnienia z 

bieżącej lekcji. Ponadto są robione ćwiczenia z podręcznika  (np. uzupełnianie dialogów, 

odpowiadanie na pytania do konkretnego tekstu/dialogu) oraz ćwiczeń (np. sprawdzanie 

poprawności gramatycznej zdań; uzupełnienie zdań (ćw. gramatyczne, leksykalne, znakowe), 

tworzenie zdań z wybranymi konstrukcjami gramatycznymi, etc.). 

 

- Gramatyka (L) 3600-19-SIW1-G(L)  Ćwiczenia, grupa nr 1 (grupa IW) - (czwartki, 

godz. 16:45-18:15) 

Podręcznik: NPRC 2; DDZW 1; Materiały własne. 

Zajęcia zdalne: program ZOOM-wersja bezpłatna (głos i czat) i/lub Google Docs (dokument, 

z możliwością modyfikacji w czasie rzeczywistym i czat). 

Omawianie i ćwiczenie zagadnień gramatycznych z bieżących lekcji z NPCR 2 oraz DDZW 

1. 

 

- Gramatyka (L) 3600-19-SIW1-G(L) Ćwiczenia, grupa nr 2 (grupa IY) - (piątki, godz. 

15:00-16:45) 

Zajęcia zdalne: program ZOOM-wersja bezpłatna (głos i czat) i/lub Google Docs (dokument, 

z możliwością modyfikacji w czasie rzeczywistym i czat). 

Podręcznik: NPRC 2; DDZW 1; Materiały własne. 

Omawianie i ćwiczenie zagadnień gramatycznych z bieżących lekcji z NPCR 2 oraz DDZW 



1. 

 

 

- Język i kultura chińska (L) 3600-19-SIW1-JiKC(L) (grupa IY) - (piątki: 16:45-18:15) 

Podręcznik: NPCR 2 (Text&workbook) 

Zajęcia zdalne: program ZOOM-wersja bezpłatna (głos i czat) i/lub Google Docs (dokument, 

z możliwością modyfikacji w czasie rzeczywistym i czat). 

Studenci, poza dialogami do każdej lekcji, mają także wyjaśniane słówka i zagadnienia z 

bieżącej lekcji. Ponadto są robione ćwiczenia z podręcznika  (np. uzupełnianie dialogów, 

odpowiadanie na pytania do konkretnego tekstu/dialogu) oraz ćwiczeń (np. sprawdzanie 

poprawności gramatycznej zdań; uzupełnienie zdań (ćw. gramatyczne, leksykalne, znakowe), 

tworzenie zdań z wybranymi konstrukcjami gramatycznymi, etc.). 

 

mgr Marek Piszczek – organizacja zajęć zdalnych 

  

Sztuka Chin 2 / Sztuka Chin / Sztuka i estetyka Chin: 3600-SI-SCH2-OW,  3600-6-SI2-

SZCH,  3600-4-SIW2-SECH, środa 13.15-14.45  

Studenci będą otrzymywać spisany tekst wykładów/prezentacje ppt. 

  

Język i kultura chińska (grupa 1Y): 3600-19-SIW1-JiKC(L), wtorek 18.30-20.00 

Od 17 marca 2020 r. zajęcia na platformie Zoom w zwykłych godzinach zajęć. 

 

Mgr Qian Li-Piszczek – zajęcia zdalne 

  

1.       Język i kultura chińska (L) 3600-19-SIW1-JiKC(L) 

Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonymi w planie godzinami przy wykorzystaniu takich narzędzi jak 

ZOOM , messeger, google docs 

 

2.       Język i kultura chińska2.1 3600-7-SI1-JKCH2.1 

Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonymi w planie godzinami przy wykorzystaniu takich narzędzi jak 

ZOOM , messeger, google docs 

 

3.       Język i kultura chińska2.2 3600-7-SI1-JKCH2.2 

Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonymi w planie godzinami przy wykorzystaniu takich narzędzi jak 

ZOOM , messeger, google docs 

 

4.       Pismo chińskie (L) 3600-19-SIW1-PCh(L) 



Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonymi w planie godzinami przy wykorzystaniu takich narzędzi jak 

ZOOM , messeger, google docs 

 

5.       Pismo chińskie2 3600-7-SI1-PCH2 

Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonymi w planie godzinami przy wykorzystaniu takich narzędzi jak 

ZOOM , messeger, google docs 

 

6.       Słuchanie i konwersacje (L) 3600-19-SIW2-SiK(L) 

Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonymi w planie godzinami przy wykorzystaniu takich narzędzi jak 

ZOOM , messeger, google docs 

 

7.       Współczesny język chiński 4 3600-4-SIW2-WJCH4 

Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonymi w planie godzinami przy wykorzystaniu takich narzędzi jak 

ZOOM , messeger, google docs 

 

8.       Współczesny język chiński 6 3600-4-SIW3-WJCH6. 

Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonymi w planie godzinami przy wykorzystaniu takich narzędzi jak 

ZOOM , messeger, google docs 

 

9.       Współczesny język chiński2.1 3600-6-SI2-WJJCH2 

Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonymi w planie godzinami przy wykorzystaniu takich narzędzi jak 

ZOOM , messeger, google docs 

 

10.   Współczesny język chiński6.1 3600-5-SI3-WJCH6.1 

Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonymi w planie godzinami przy wykorzystaniu takich narzędzi jak 

ZOOM , messeger, google docs 

 

Mgr Chiang Juihan 
3600-19-SIW1-JiKC(L) / Język i kultura chińska L)  (rok 1 W)  

zajęcia odbywają się w terminie zgodnym z planem; interakcja prowadząca - studenci  za 

pośrednictwem ZOOM, Quizlet, Kahoot!, Google docs, Google classroom                 

  

3600-7-SI1-JKCH2.2/Język i kultura chińska (L)  

(rok 1 A) zajęcia odbywają się w terminie zgodnym z planem; interakcja prowadząca - studenci  za 

pośrednictwem ZOOM, Quizlet, Kahoot!, Google docs, Google classroom                 

 

 

 3600-19-SIW1-JiKC(L) / Język i kultura chińska (L) (rok 1 Y) zajęcia odbywają się w terminie 

zgodnym z planem; interakcja prowadząca - studenci  za pośrednictwem ZOOM, Quizlet, Kahoot!, 

Google docs, Google classroom                 

 

 

 



 3600-4-SIW2-WJCH4 /Współczesny język chiński(L)(rok 2) 

Język i kultura chińska (L) (rok 1 Y) zajęcia odbywają się w terminie zgodnym z planem; 

interakcja prowadząca - studenci  za pośrednictwem ZOOM, Quizlet, Kahoot!, Google docs, 

Google classroom   

 

 

Mgr Wu Meng-hsin  
3600-4-SI2-WJCH4   /Współczesny język chiński 4/2A wtorek 9:00-12:15 

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem; interakcja prowadzącej ze studentami odbywa się za 

pomocą takich narzędzi jak: zoom, google classroom, kahoot、quizelet, Google docs, Google 

classroom、flipgrid 

 

3600-4-SIW2-WJCH4 /Współczesny język chiński 4/2w/ czwartek 11:30-13:00 

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem; interakcja prowadzącej ze studentami odbywa się za 

pomocą takich narzędzi jak: zoom, google classroom, kahoot、quizelet, Google docs, Google 

classroom、flipgrid 

 

 

3600-4-SIW3-WJCH6./ Współczesny język chiński 6/3W  Wtorek  15:00-18:15 

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem; interakcja prowadzącej ze studentami odbywa się za 

pomocą takich narzędzi jak: zoom, google classroom, kahoot、quizelet, Google docs, Google 

classroom、flipgrid 

 

 

3600-5-SI3-WJCH6.1/ Współczesny język chiński 6/3A piątek 11:30-13:00 

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem; interakcja prowadzącej ze studentami odbywa się za 

pomocą takich narzędzi jak: zoom, google classroom, kahoot、quizelet, Google docs, Google 

classroom、flipgrid 

 

 

 

               
 

Dr Li Wei 

 
Język i kultura chińska1.1 Słuchanie i konwersacje  3600-7-SI1-JKCH2  

(Środa  11:30—13. 00) 

Zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy ZOOM, przy wykorzystaniu oferowanych 

przez nią funkcji takich jak konwersacja, prezentacja, pisanie, słuchanie, nagrywanie głosu 

 

Język i kultura chińska1.1 Pisanie 3600-7-SI1-JKCH2 (Środa 13.15 —14:45) 

Zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy ZOOM, przy wykorzystaniu oferowanych 

przez nią funkcji takich jak konwersacja, prezentacja, pisanie, słuchanie, nagrywanie głosu 

 

 

Współczesny język chiński  (Czwartek 13:15——14:45)  

Zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy ZOOM, przy wykorzystaniu oferowanych 

przez nią funkcji takich jak konwersacja, prezentacja, pisanie, edytowanie tekstu w czasie 

rzeczywistym, słuchanie, nagrywanie głosu 

 



    

Słuchanie i konwersacje (Czwartek 15:00—16. 30) 

Zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy ZOOM, przy wykorzystaniu oferowanych 

przez nią funkcji takich jak konwersacja, prezentacja, pisanie, edytowanie tekstu, słuchanie, 

nagrywanie głosu 

 

 

Pisanie  (Czwartek  16.45 —18:15) 

Zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy ZOOM, przy wykorzystaniu oferowanych 

przez nią funkcji takich jak konwersacja, prezentacja, pisanie, edytowanie tekstu, słuchanie, 

nagrywanie głosu 

      

Język i kultura chińska2 3600-7-SI4-JKCH2  (Piątek  8:00— 9. 30) 

Zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy ZOOM, przy wykorzystaniu oferowanych 

przez nią funkcji takich jak konwersacja, prezentacja, pisanie, edytowanie tekstu, słuchanie, 

nagrywanie głosu 

   

 

Piątek 9. 45 —11:15   Język i kultura chińska2 3600-7-SI4-JKCH2 

Zajęcia odbywają się za pośrednictwem platformy ZOOM, przy wykorzystaniu oferowanych 

przez nią funkcji takich jak konwersacja, prezentacja, pisanie, edytowanie tekstu, słuchanie, 

nagrywanie głosu 

   

 

 

 

 

 

 


