
Tryb prowadzenia zajęć w okresie obowiązywania ZARZĄDZENIA NR 50 REKTORA 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego 

 

TURKOLOGIA 

Zajęcia prowadzone zdalnie: 

 

Nargiz Akhundova 

1. Foreign Policy of Azerbaijan, (wykłady dla Wydziału Nauk Polit, I St. 

Międzynarodowych), 2100-MOB-FPOA, Erasmus code/ISDED 

Method: presentations [Pdf] with questions to be answered by email before the next lecture. 

 

2. Foreign Policy of Azerbaijan, 3600-TU-FPAZ-OG     Erasmus code/ISCED 

Method: presentations [Pdf] with questions to be answered by email before the next lecture. 

 

3. Azerbaijan in Russian Empire and under the Soviet rule, 3600-TU-ARI-OG     

Erasmus code/ISCED 

Method: presentations [Pdf] with questions to be answered by email before the next lecture.  

 

4. Medieval History of Azerbaijan, 3600-TU-MHofA-OG     Erasmus code/ISCED 

Method: presentations [Pdf] with questions to be answered by email before the next lecture. 

 

 

mgr Anna Banasiak 

gramatyka I i II oraz język turecki dla I roku są realizowane przez komunikator Skype. 
2019L - Gramatyka języka tureckiego II2 3600-5-TU2-GJTII2 

2019L - Gramatyka języka tureckiego2 3600-7-TU1-GJT2 

2019L - Język i kultura turecka2.3 3600-7-TU1-JKT2.3 

 

dr hab. Ozturk Emiroglu 

Materiał na wykład z literatury tureckiej dla III roku przekazany za pomocą maila USOS 
2019L - Język i kultura osmańska1 3600-7-TU4-JKO1 

2019L - Seminarium doktranckie - Erasmus 3600-DD-SD2-Erasmus 

2019L - Seminarium magisterskie2 3600-7-TU4-SM2 

2019L - Seminarium magisterskie2 3600-6-TU5-SM2 

2019 - Seminarium doktoranckie - dr hab. O.Emiroglu 3600-DD-SD-OE 

2019 - Wiedza o literaturze i kulturze tureckiej 3600-5-TU3-WLKT 

 

dr Marzena Godzińska  

• Proseminarium – 2 rok studiów licencjackich, liczba uczestników 5 osób – poniedziałki 

11.30-13.00  
2019L - Proseminarium 3600-5-TU2-P2 

Zajęcia prowadzone zdalnie  – na zasadzie kontaktu osobistego przez komunikator skype oraz 

przygotowywania prac pisemnych i prezentacji przez uczestników zajęć (poczta mailowa).  

Przeprowadzono próbne połączenie ze studentami (12.03) z pomyślnym efektem – wszyscy dysponują 

łączami internetowymi i programem skype.  

Zajęcia zostaną podjęte 23 marca. 

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-7-TU4-JKO1
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-DD-SD2-Erasmus
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-7-TU4-SM2
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-6-TU5-SM2
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-DD-SD-OE
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-5-TU3-WLKT


 

• Konwersatorium: Oblicza islamu w Turcji – doktryna społeczna i religijna alewitów tureckich, 

liczba uczestników 5 osób – 1 rok studiów magisterskich + OW – poniedziałki 15.00-16.30  

2019L - Oblicza islamu w Turcji XXI wieku – doktryna społeczna i religijna alewitów 

tureckich 3600-TU-OI-OG 

2019L - Oblicza islamu w Turcji XXI wieku – doktryna społeczna i religijna alewitów 

tureckich 3600-TU-OI-OW 

2019L - Przedmiot specjalizacyjny2 -OBLICZA ISLAMU W TURCJI – DOKTRYNA 

SPOŁECZNA I RELIGIJNA ALEWITÓW TURECKICH 3600-7-TU4-PS2 

2019L - Przedmiot specjalizacyjny3 - OBLICZA ISLAMU W TURCJI – DOKTRYNA 

SPOŁECZNA I RELIGIJNA ALEWITÓW TURECKICH 3600-6-TU5-PSWM3 

 

 

Zajęcia prowadzone zdalnie – na zasadzie kontaktu osobistego przez komunikator skype oraz 

przygotowywania prac pisemnych i prezentacji przez uczestników zajęć (poczta mailowa), w sytuacji 

gdy forma komunikacji via skype zawiedzie. 

Przeprowadzono próbne połączenie ze częścią studentów (13.03) z pomyślnym efektem.  

Zajęcia podjęto 17 marca.  

 

• Seminarium licencjackie – 3 rok studiów licencjackich, liczba uczestników 5 osób – wtorki 

11.30-13.00  

2019L - Seminarium licencjackie2 3600-5-TU3-SL2 

 

Zajęcia prowadzone zdalnie – na zasadzie pisemnego opracowywania odpowiedniego materiału i 

prezentacji uczestnikom zajęć via Internet (poczta mailowa i dyski google). Na prośbę studentów, ze 

względu na braki w ich osobistym wyposażeniu technicznym zrezygnowano z możliwości użycia 

komunikatorów głosowych. W związku z tym kontakt i wymiana informacji w ramach jednych zajęć 

wydłużona do końca dnia następnego.  

Zajęcia zostaną pojęte 23 marca.  

 

• Konwersatorium turkologiczne  – 3 rok studiów licencjackich, liczba uczestników 5 osób – 

wtorki 13.15-14.45  

2019L - Konwersatorium turkologiczne2 3600-5-TU3-KT2 

Zajęcia prowadzone zdalnie – na zasadzie pisemnego opracowywania odpowiedniego materiału i 

prezentacji uczestnikom zajęć via Internet (poczta mailowa i dyski google). Na prośbę studentów, ze 

względu na braki w ich osobistym wyposażeniu technicznym zrezygnowano z możliwości użycia 

komunikatorów głosowych. W związku z tym kontakt i wymiana informacji w ramach jednych zajęć 

wydłużona została do końca dnia następnego.  

Zajęcia zostaną pojęte 23 marca.  

 

• Antropologia kultury, wykład – 1 rok studiów licencjackich wszystkich kierunków Wydziału 

Orientalistycznego, liczba uczestników około 160 osób – poniedziałki 16.30-18.15 

2019L - Antropologia kulturowa2 3600-OR-AK2 

2019L - Antropologia kulturowa (L) 3600-19-AKW(L) 

Zajęcia prowadzone zdalnie – za pośrednictwem platformy KAMPUS UW.  

Zajęcia zostaną pojęte z chwilą uruchomienia dostępu do platformy KAMPUS UW.  

 

dr Shahla Kazimova 

 

2019L - Drugi język orientalny – język azerbejdżański2 3600-5-TU2-IIJO-JA2 prowadzone 

poprzez program hangouts.google.com 

2019L - Kultura Azerbejdżanu2 3600-TU-KA2-OW prowadzone poprzez program 

hangouts.google.com 

http://hangouts.google.com/
http://hangouts.google.com/


2019 - Kultura Azerbejdżanu 3600-5-TU-KA-OG prowadzone poprzez program 

hangouts.google.com 

 

 

dr Anna Sulimowicz-Keruth 

II lic  

2019 - Literatura i kultura Turcji I 3600-5-TU2-LKTI 

- poniedziałek 13:15-14:45 Skype; prezentacja i lektury przez USOSmail; zajęcia od 

23.03.2020 

2019L - Język turecki II.2.2 3600-5-TU2-JTII2.2  

środa 13:15-14:45 Skype; materiały (teksty, linki do mat. wizualnych) przez USOSmail; 

sprawdziany: Kampus; zajęcia odbyte 18.03.2020 

 

III lic  

2019L - Lektura tekstów tureckich 3600-5-TU3-LT2.2 - środy 11:30-13:00, Skype + 

samodzielna praca nad tekstem w domu; materiały (teksty, linki do mat. wizualnych) przez 

USOSmail; sprawdziany: Kampus; zajęcia odbyte 11-18.03.2020 (tłumaczenia wykonane 

samodzielnie i przesłane do sprawdzenia). 

 

I mag  

2019L - Teksty źródłowe tureckie2 3600-7-TU4-TZT2 - poniedziałek  - Skype + samodzielna 

praca nad tekstem w domu materiały (teksty, linki do mat. wizualnych) przez USOSmail; 

zajęcia od 23.03.2020 
 

 
 
dr Kamila Stanek 

Na wykłady przesyłam skany. Każdorazowo zaznaczam, że w razie pytań jestem do 

dyspozycji mailowej (póki budynek jest otwarty) 

Od V roku z lektury tekstów otrzymałam już prace domowe. a także kolejne fragmenty prac, 

które piszą pod moim kierunkiem. 

Od III z lektury otrzymałam tylko od jednej osoby 

Z II roku z lektury  
2019L - Lektura tekstów tureckich 3600-5-TU3-LT2.1 

2019L - Lektura tekstów tureckich II.2 3600-5-TU2-LTTI2 

2019L - Teksty źródłowe tureckie ogólne 3600-6-TU5-TZTO 

2019L - Wiedza o języku tureckim2 3600-7-TU1-WJT2 

2019 - Wiedza o języku tureckim II 3600-5-TU2-WJTII 

 

dr Agnieszka Zastawna-Templin 
1. I ROK LIC.-  Język i kultura turecka2.2  3600-7-TU1-JKT2.2 

a. Połączenia on-line w godzinach zajęć przez komunikator SKYPE 

b. Przesyłanie ćwiczeń językowych i gramatycznych do wykonania w domu  

 

2. II ROK LIC-  Lektura tekstów tureckich II.1 3600-5-TU2-LTTII.1 

 

a. Przesyłanie tekstów do wykonania tłumaczenia w domu  

b. Połączenia on-line przez komunikator SKYPE w celu weryfikacji  

 

3. I ROK MGR - Język turecki4   3600-7-TU4-JT4 

http://hangouts.google.com/
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-5-TU3-LT2.1
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-5-TU2-LTTI2
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-6-TU5-TZTO
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-7-TU1-WJT2
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-5-TU2-WJTII


 

a. Połączenia on-line w godzinach zajęć przez komunikator SKYPE 

b. Przesyłanie ćwiczeń językowych i gramatycznych do wykonania w domu  

 

4. II ROK MGR - Język turecki 10.2    3600-6-TU5-JT10.2 

 

a. Przesyłanie tekstów do wykonania tłumaczenia w domu  

b. Przesyłanie ćwiczeń językowych i gramatycznych do wykonania w domu  

 

5. Historia Turcji II     3600-5-TU2-HTII 

Historia Turcji II     3600-TU-HTII.2-OW 

Historia Turcji II     3600-TU-HTII-OG 

 

a. Przesyłanie studentom wersji nagranej lub spisaną treści swojego wykładu  

b. Przesyłanie materiałów do pracy (publikacja, materiał filmowy) oraz lektur uzupełniających  

 
 

mgr Nilufer Karadavut 

Materiały do zajęć będą wysyłane przez USOS mail 
 

2019L - Jezyk turecki6 3600-5-TU3-JT6 

2019L - Język i kultura turecka2.1 3600-7-TU1-JKT2.1 

2019L - Język turecki 10.1 3600-6-TU5-JT10.1 

2019L - Język turecki II.2.1 3600-5-TU2-JTII2.1 

2019L - Język turecki3 3600-7-TU4-JT3 

 
 

 
 

MONGOLISTYKA I TYBETOLOGIA 

 

dr hab. Agata Bareja-Starzyńska 

Historia Mongolii II r, ogun i ow: 3600-5-MT2-HASM2, 3600-MT-HASM2-OG, 3600-MT-HASM2-

OW – prezentacje i konspekty wysyłane przez USOS mail 

 

Religie Mongolii II r, ogun i ow:  3600-5-MT2-RM 

3600-MT-WRM-OG, 3600-MT-WRM-OW– prezentacje i konspekty wysyłane przez USOS mail 

 

Sztuka Tybetu III r, ogun i ow:  3600-5-MT3-SET 

3600-MT-WST-OG, 3600-MT-WST-OW– prezentacje i konspekty wysyłane przez USOS mail  

 

Textology, Orality and Performing Arts, konwersatorium dla I r II st, ogun i ow: -- lektura i 

zadania do wykonania wysyłane przez USOS mail, po 23.03.20 będzie użyty także 

komunikator Skype  

 

Textology, Orality and Performing Arts, wykład dla I r II st, ogun i ow: -- prezentacje i 

konspekty zostaną wysłane przez USOS mail po 23.03.20  

 

 

Specialization seminar I r II st: 3600-7-MTS4-SST-- lektura i zadania do wykonania wysyłane 

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-5-TU2-HTII
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-TU-HTII.2-OW
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-TU-HTII-OG
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-5-TU3-JT6
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-7-TU1-JKT2.1
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-6-TU5-JT10.1
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-5-TU2-JTII2.1
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-7-TU4-JT3


przez USOS mail, po 23.03.20 będzie użyty także komunikator Skype 

 

Seminarium doktoranckie: 3600-DD-SD-ABS– indywidualne konsultacje mailowo. Wysłane 

zostały artykuły do lektury, na bieżąco emailowo sprawdzana jest praca doktorantów, w razie 

potrzeby zostanie dodana komunikacja przez komunikator Skype 

 
mgr Byambaa Ragchaa 

materiał na każdy tydzień wraz z praca domową do wykonania rozesłane przez USOS mail. 

Wykonane prace studenci maja wysyłać na maila lub przez FB. Każdy student może również 

kontaktować się indywidualnie z wykładowcą oraz opiekunem studentów. Dodatkowo 

przesłane zostały studentom materiały uzupełniające - podstawowy kurs języka mongolskiego 

oraz kurs podstaw gramatyki mongolskiej. Oba dostępne są na platformie Youtube. 

dr Jan Rogala: 

 

1. Gramatyka porównawcza języków ałtajskich prowadzona jest z wykorzystaniem platformy 

komunikacyjnej Google class. Studenci otrzymali prezentację wraz z uzupełniającym ja 

artykułem. W tym tygodniu otrzymają jeszcze link do zadania (quiz do rozwiązania), które 

pomoże im w utrwaleniu przesłanego materiału. Uczestnicy zajęć mogą kontaktować się ze 

mną mailowo lub telefonicznie. 

2. Sztuka i estetyka Mongolii również prowadzona jest przy użyciu platformy Google Class. 

Prócz prezentacji, artykułu studenci mają do obejrzenia krótkie filmy oraz jako ćwiczenie 

utrwalające wykonać zadanie (rozwiązać quiz). 

3. Seminaria dyplomowe (lic i mgr) odbywają się w formie indywidualnych konsultacji 

mailowych i telefonicznych. 

mgr Magdalena Szpindler  

 

1. Na proseminarium ze studentami II roku przygotowałam plan już na cały semestr. Na czas 

“kwarantanny” poprosiłam o lekturę wybranych tekstów i napisanie własnych prac, krótkich, 

w których dokonaliby streszczenia lektury (minimum) oraz jej krytycznej analizy (może to 

przyjąć formę krótkiej recenzji). Wszystkie lektury - obowiązkowe i dodatkowe - 

zamieściłam w folderze Dropbox, do którego studenci mają dostęp. Niezbędne informacje z 

prośbą o wykonanie zadań przesłałam pocztą USOS, ale także i mailem. 

2. W ramach zajęć z klasycznego języka mongolskiego dla I roku, poprosiłam i będę prosić 

studentów o przepisanie tekstu mongolskiego, dokonanie transliteracji i tłumaczenie, ale 

stopniowo oczywiście. Jutro powinnam otrzymać przepisany tekst z transliteracją - sprawdzę i 

odeślę. Potem poproszę o wyszukanie wyrazów w słowniku (przesłałam im skan słownika 

Lessinga), sprawdzę, czy dobrze je wyszukali i na koniec poproszę o tłumaczenie. W 

międzyczasie prześlę im materiały i ćwiczenia gramatyczne (pierwsze w przyszłym 

tygodniu).  

3. W ramach zajęć z klasycznego języka tybetańskiego dla I roku dalej czytamy opowiadanie 

z polskiego podręcznika (M.Mejor & A. Bareja-Starzyńska) - czekam jutro na prace domowe, 

poprawię i odeślę. W międzyczasie będę  przesyłać im ćwiczenia związane z czytanką 



4. W ramach zajęć ze współczesnego języka tybetańskiego dla I roku, poprosiłam studentów o 

ściągnięcie z internetu darmowej publikacji (Introduction to Tibetan Language), w której jest 

sporo ćwiczeń interaktywnych, a także założenie kont na platformach Quizlet i Memrise, na 

których są dostępne materiały do nauki języka tybetańskiego. Mogę na nich przygotować 

“moje lekcje” z pakietem materiałów, które chcę, żeby były dostępne dla studentów w postaci 

linka. Póki co przygotowałam pierwsze zajęcia (dokument PDF w załączniku). Kolejne 

prześlę na początku następnego tygodnia itd. 

 

Materiały, poza lekturami proseminaryjnymi, przesyłam mailem przez USOSa i z mojego 

maila. Wszystkim studentom przesłałam kontakt do siebie, pracuję jeszcze nad Skypem, tak, 

aby mieli też kontakt do mnie i w tej formie. 

 

mgr Paweł Szczap 

zajęcia "Gramatyka j. mongolskiego” z I rokiem prowadzone są za pośrednictwem maili. 

Studenci przesyłają zdania ułożone na podstawie moich wskazówek (np. nacisk na przypadki, 

zdania pytające etc.) a ja odsyłam im zdania z poprawkami i komentarzami. Wszyscy mają 

podręczniki dr Rogali, więc kiedy jest okazja podaję im odnośniki do odpowiednich reguł czy 

przykładów.  Poza tym przesyłam im materiały audio i wideo z napisami aby mogli 

osłuchiwać się z językiem i ćwiczyć wychwytywanie słów ze słuchu. Komunikujemy się 

przez maile uniwersyteckie. Wszyscy reagują sprawnie. 

 
 

Konwersatorium -- cała grupa dysponuje już lekturami zadanymi na najbliższe tygodnie. 

Studenci będą pisać odpowiedzi na pytania związane z zadanymi lekturami 
 

dr Thupten Kunga Chashab 

w dn. 17.03.2020 i 19.03.20 wysłane zostały materiały przez USOS mail do studentów: 

Język tybetański współczesny [3600-7-MT1-JKT2]; 1rok wysłane zostały ćwiczenia i lektury 

przez USOS mail  

Język tybetański współczesny [3600-5-MT2-JTW2]; 2 rok, wysłane zostały ćwiczenia i 

lektury przez USOS mail  

Język tybetański współczesny [3600-5-MT3JTW6.2]; 3 rok, wysłane zostały ćwiczenia i 

lektury przez USOS mail  

Wykład specjalistyczny [3600-7-MTS4-STL2]; 1 r. II st. , wysłana została lektura przez 

USOS mail 

Język tybetański i kultura  [3600-7-MTS4-TLC2]; ]; 1 r. II st. , wysłana została lektura przez 

USOS mail 

 

Od 23.03.20 zajęcia będą prowadzone przez google classroom.  


