
Przedmiot Forma Prowadzący Sposób realizacji Metody weryfikacji Konsultacje

Ekonomia Wykład
Prof. dr hab. Wanda 

Patrzałek

Wykład  realizowany za 

pośrednictwem platformy MS 

Teams z wykorzystaniem 

prezentacji Power Point.

Egzamin końcowy w formie testu 

zamieszczonego za pośrednictwem 

platformy MS Teams,

za pośrednictwem 

platformy MS Teams

Ekonomia Ćwiczenia
Prof. dr hab. Wanda 

Patrzałek

Ćwiczenia realizowane w 

formie dyskusji i zadań za 

pośrednictwem platformy MS 

Teams.

Zaliczenie na ocenę  w formie testu 

zamieszczonego za pośrednictwem 

platformy MS Teams oraz punktów 

uzyskanych za rozwiązywanie zadań 

oraz za udział w dyskusji.

za pośrednictwem 

platformy MS Teams

Zastosowanie 

danych 

jakościowych w 

socjologii 

Ćwiczenia Dr Irena Szlachcic

Studenci otrzymali listę lektur, 

które będą sukcesywnie 

omawiane; przygotowanie  

interpretacji wybranego tekstu

Sprawdzanie wiedzy z lektury zadanych 

tekstów; ocena przygotowanej przez 

studentów analizy interpretacyjnej 

wybranego tekstu

kontakt mailowy

Metody i techniki 

badań 

socjologicznych

Wykład Dr hab.Julita Makaro

PPT z nagraniem, linki do 

prezentacji z one drive 

przekazane mailem. Zaliczenie 

w czasie egzaminu 

końcowego. Teksty zadane 

zgodnie z sylabusem, 

weryfikacja: testy Forms, 

praca nad wywiadem 

kwestionariuszowym - 

komunikacja mailowa

egzamin pisemny na koniec semestru, 

sprawdzanie wiedzy z zadanych tekstów 

- test w Forms, sprawdzanie 

projektowanych kwestionariuszy 

wywiad

w weekend po 

umówieniu na MS 

Teams

Metody i techniki 

badań 

socjologicznych 

Ćwiczenia Dr hab.Julita Makaro

PPT z nagraniem, linki do 

prezentacji z one drive 

przekazane mailem. Zaliczenie 

w czasie egzaminu 

końcowego. Teksty zadane 

zgodnie z sylabusem, 

weryfikacja: testy Forms, 

praca nad wywiadem 

kwestionariuszowym - 

komunikacja mailowa

egzamin pisemny na koniec semestru, 

sprawdzanie wiedzy z zadanych tekstów 

- test w Forms, sprawdzanie 

projektowanych kwestionariuszy 

wywiad

w weekend po 

umówieniu na MS 

Teams

Socjologia edukacji Ćwiczenia mgr Joanna Jankowska

Zajęcia prowadzone online 

(MS Teams- 

wideokonferencja, czat, mail) 

w czasie ćwiczeń 

wyznaczonym w planie zajęć 

dla poszczególnych lat (bądź 

ewentualnie w innym terminie- 

ustalonym wspólnie i 

dogodnym dla obu stron). 

Zajęcia również realizowane 

będą w formie (częściowo) 

pracy samodzielnej- pracy 

warsztowo- projektowej, 

następnie omawianej 

wspólnie. Wszelkie instrukcje, 

zadania, teksty, niezbędne 

materiały zostaną 

udostępnione studentom przy 

pomocy maila 

uniwersyteckiego, maila 

grupowego oraz MS Teams.

Forma prowadzenia zajęć 

będzie dopasowana do 

specyfiki zajęć i specyfiki 

poszczególnych tematów (jak 

i zadań) + stały kontakt 

mailowy ze studentami. 

Analiza i interpretacja zadanych 

materiałów w formie dyskusji podczas 

realizacji zajęć (wideokonferencji)

Mail: 

as.jankowska@wp.pl, 

joanna.jankowska@uw

r.edu.pl, USOS, MS 

Teams

Jestem dostępna cały 

czas dla studentów (w 

ramach możliwości) 

poprzez stały kontakt 

mailowy; konsultacje 

na MS Teams (czat, 

wiadomości prywatne- 

odpisuję na bieżąco; 

rozmowa audio/wideo- 

możliwa po 

wcześniejszym 

uzgodnieniu).

Treningi badawcze Ćwiczenia
mgr Mateusz 

Gałkowski

Zajęcia prowadzę online w

formie konferencji (audio) z

pomocą wirtualnej tablicy i

innych form organizacji pracy

na platformie MS Teams.

Przedmiot jaki prowadzę (treningi 

badawcze) pozwala na realizacje 

weryfikacji wyników nauczania w 

formie zdalnej, bez uszczerbku na 

jakości - studenci zobowiązani są 

przedstawić zaprojektowane badanie z 

wykonaniem i analizą pilotażu. 

Konsultacje odbywają 

się również online na 

wcześniejsze żądanie 

studenta 

(powiedziałem, że 

dostępny jestem 

praktycznie cały czas).

Socjologia edukacji Ćwiczenia Dr Monika Zawartka

Ćwiczenia będą prowadzone 

za pomocą MS Teams: 

przekazywanie studentom 

materiałów do czytania i 

opracowania wskazanych 

zagadnień, które są 

zobowiązani odesłać.

Weryfikacja efektów kształcenia w 

postaci pracy pisemnej.

kontakt mailowy w 

niedziele godz. 9.00 - 

10.30

Socjologia 

małżeństwa i 

rodziny 

Ćwiczenia Dr Monika Zawartka

Ćwiczenia będą prowadzone 

za pomocą MS Teams: 

przekazywanie studentom 

materiałów do czytania i 

opracowania wskazanych 

zagadnień, które są 

zobowiązani odesłać.

Weryfikacja efektów kształcenia w 

postaci pracy pisemnej.

kontakt mailowy w 

niedziele godz. 9.00 - 

10.30



Wstęp do 

socjologii
Wykład

Prof. dr hab. Iwona 

Taranowicz

wykłady w formie prezentacji 

przesyłanych studentom 

mailowo, poprzez USOS mail, 

wykłady on-line na MS 

Teams zgodnie z planem.

egzamin końcowy

Zespół pt. Konsultacje 

na MS Teams, wtorek 

godz. 10:30-11:30, 

środa 9:30-10:30, także 

kontakt mailowy

Wstęp do 

socjologii
Ćwiczenia Dr Monika Zawartka

Ćwiczenia będą prowadzone 

za pomocą MS Teams: 

przekazywanie studentom 

materiałów do czytania i 

opracowania wskazanych 

zagadnień, które są 

zobowiązani odesłać.

Weryfikacja efektów kształcenia w 

postaci pracy pisemnej.

kontakt mailowy w 

niedziele godz. 9.00 - 

10.30

Seminarium 

badawcze
Seminarium Dr hab. Julita Makaro

Wytyczne do kolejnych 

kroków, literatura została 

przekazana studentom, 

sprawdzane będą przesyłane 

kolejne komponenty projektu, 

kontakt mailowy, MS Teams

Sprawdzanie kolejnych etapów pracy 

przesyłanych mailem

w weekend po 

umówieniu na MS 

Teams

Seminarium 

licencjackie

Seminarium 

licencjackie

Prof. dr hab. Iwona 

Taranowicz

zajęcia prowadzone on-line 

MS Teams,  zgodnie z 

planem,  stały kontakt 

mailowy

studenci II socjologii roku przekazują w 

trakcie zajęć propozycje tematów ich 

prac licencjackich i sposobów ich 

realizacji

zespół na Teams pt. 

Konsultacje.  wtorek 

godz. 10:30-11:30, 

środa 9:30-10:30. 

Współczesne teorie 

socjologiczne
Wykład Dr Irena Szlachcic

wykłady w formie prezentacji 

przesyłanych studentom 

mailowo

egzamin po rocznym kursie kontakt mailowy

Współczesne teorie 

socjologiczne
Ćwiczenia Dr Irena Szlachcic

studenci otrzymali listę lektur 

; praca nad tekstami 

źródłowymi

sprawdzanie wiedzy z lektury zadanych 

tekstów
kontakt mailowy

Komunikacja 

masowa
Ćwiczenia Dr Ewa Kwiatkowska

Praca studentów nad 

przyswojeniem treści 

merytorycznych przedmiotu 

na podstawie zdanej 

literatury. Przygotowywanie 

przez każdego ze studentów 

indywidualnie eseju na temat 

wybrany i omówiony na 

ostatnich zajęciach przed ich 

zawieszeniem; bieżące 

konsultacje merytoryczne z 

prowadzącą na temat 

teoretycznego kontekstu 

wybranego tematu i sposobu 

przygotowania eseju.

Weryfikacja efektów uczenia się 

odbędzie się na podstawie esejów 

przygotowanych indywidualnie 

uwzględniających literaturę przedmiotu i 

samodzielnie zebrane przez studentów 

materiały ( wszystkie grupy). W razie 

przedłużenia zawieszenia zajęć do końca 

semestru letniego na tej podstawie 

studenci otrzymają zaliczenia.

mail za pośrednictwem 

poczty służbowej

Komunikacja 

społeczna - 

wprowadzenie

Ćwiczenia
Prof. dr hab. Dorota 

Majka-Rostek

Praca zgodnie z sylabusem i 

terminarzem zajęć- 

przesyłanie studentom 

tekstów oraz zestawu pytań 

do każdego z nich, 

sprawdzanie i korygowanie 

odpowiedzi poprzez pocztę 

USOS; prezentacje grupowe - 

przesyłane przez autorów do 

prowadzącej i pozostałych 

studentów

Ocena wypowiedzi pisemnych i 

prezentacji 

konsultacje - sobota 

9.30-10.30. USOS-mail

Komunikacja 

interpersonalna i 

komunikacja 

grupowa

Ćwiczenia
Prof. dr hab. Dorota 

Majka-Rostek

Praca zgodnie z sylabusem i 

terminarzem zajęć- 

przesyłanie studentom 

tekstów oraz zestawu pytań 

do każdego z nich, 

sprawdzanie i korygowanie 

odpowiedzi poprzez pocztę 

USOS; prezentacje grupowe - 

przesyłane przez autorów do 

prowadzącej i pozostałych 

studentów

Ocena wypowiedzi pisemnych i 

prezentacji 

konsultacje - sobota 

9.30-10.30. USOS-mail

Organizacja i 

zarządzanie w 

pomocy społecznej

Wykład Dr hab. Dorota Moroń

Wykłady na platformie 

Microsoft Teams (wykład 

zgodnie z ustaleniami 

poczynionymi z grupą. 

Pierwszy wykład odbędzie się 

28.03.2020 w godz. 10.00-

11.30),

Test

Pierwsze konsultacje: 

28.03.2020 godz. 11.30-

12.30 platforma 

Microsoft Teams

Organizacja i 

zarządzanie w 

pomocy społecznej

Ćwiczenia Dr hab. Dorota Moroń

Praca na platformie Microsoft 

Teams: przekazywanie 

materiałów, praca na 

materiałach, wymiana 

informacji poprzez chat

Test online

Pierwsze konsultacje: 

28.03.2020 godz. 11.30-

12.30 platforma 

Microsoft Teams

Seminarium 

licencjackie
Seminarium Dr Robert Frei

zajęcia są realizowane w 

aplikacji Teams oraz mailowo

udział w zajęciach jest rozliczany na 

podstawie oceny postępów w pisaniu 

prac dyplomowych

konsultacje w Teams w 

dniu zjazdów

Seminarium 

licencjackie
Seminarium

Prof. dr hab. Iwona 

Taranowicz

Zajęcia prowadzone on-line 

MS Teams, zgodnie z planem, 

stały kontakt mailowy

Studenci III roku pracy socjalnej 

przesyłają fragmenty prac do oceny

zespół na Teams pt. 

Konsultacje.  Wtorek 

10:30-11:30 oraz środa 

9:30-10:30. Także 

kontakt mailowy.
Readaptacja 

społeczna w 

okresie 

popenitencjarnym

Ćwiczenia Dr Robert Frei zajecia w Teams
weryfikacja na podstawie pracy 

pisemnej

konsultacje w Teams w 

dniu zjazdów

Ochrona własnosci 

intelektualnej
Wykład Dr Joanna Wardzała

Wykłady przekazywane w 

formie prezentacji wraz z 

komentarzami

Omawianie kazusów i wybranych 

fragmentów opracowań nt. prawa 

autorskiego

Kontakt przez 

USOSweb, konsultacje 

mailowe.



Instytucjonalne i 

kulturowe 

uwarunkowania 

funkcjonowania 

wolontariatu w 

Polsce 

Ćwiczenia Dr hab. Jerzy Żurko

Poradnictwo Ćwiczenia Dr Dariusz Szrejder

Studentom przesłane zostaną 

materiały - głównie 

prezentacje wykładowe plus 

literatura

Praca socjalna ze 

społecznością 

lokalną 

Ćwiczenia
mgr Aleksandra 

Skowron

Analiza wybranych przez  

siebie 2 przepadków  pracy 

socjalnej  w środowisku 

lokalnym.

Przekazywanie zadania  przez 

USOSmail i dokumentowanie 

kontaktów mailowych i telefonicznych 

ze studentami.

Konsultacje  mailowe i 

telefoniczne

Podstawy 

statystyki dla 

socjologów

Wykład
Dr inż.Barbara 

Szczepańska

Wykłady umieszczone na MS 

Teams. Omówienia zadań 

oraz wykłady będą 

prowadzone w MS Teams.

Egzamin w sesji (ewentualnie test on-

line).

Podstawy 

statystyki dla 

socjologów

Ćwiczenia
Dr inż.Barbara 

Szczepańska

Zadania umieszczone na MS 

Teams. Omówienia zadań 

oraz wykłady będą 

prowadzone w MS Teams.

Realizacja zadań przez studentów i ich 

przesyłanie na maila prowadzącego. 

Wielkie struktury i 

systemy społeczne
Wykład Dr Piotr Pieńkowski Ms Teams Egzamin ustny Ms Teams

Wielkie struktury i 

systemy społeczne
Ćwiczenia mgr Szymon Pilch

Wideokonferencja na 

platformie MS Teams. 

Ćwiczenia są prowadzone w 

formie konstruktywnej i 

merytorycznej dyskusji 

studentów moderowanej 

przez prowadzącego nad 

zadanymi uprzednio tekstami 

wysłanym przez pocztę 

USOSMail/załączonymi na 

platformie MS Teams.

Weryfikacja w formie pracy pisemnej 

wysłanej prowadzącemu przed końcem 

semestru.

Do wyboru przez studenta/tkę: esej lub 

prezentacja w formie pisemnej o 

określonej objętości.

w dniu zjazdu na 

platformie MS Teams. 

Analiza danych 

wtórnych
Ćwiczenia Dr Dawid Krysiński

Zadania umieszczone na MS 

Teams.

Realizacja zadań indywidualnych przez 

studentów.

MS Teams w terminie 

uwzględnionym ze 

studentami.
Przeciwdziałanie 

przemocy w 

rodzinie

Ćwiczenia mgr Krystyna Pisarek


