
Nazwa Wydziału: Wydział Prawa i Administracji 
Zajęcia zdalne od 15.06 do 22.06.2020 r. 

Język: angielski 
Stopień studia jednolite 
 

Nazwa i kod 
przedmiotu: 

Kierunek, 
rok 
 

Nr 
grupy 

Prowadzący Data 
odrabianych 
zajęć i 
termin 
realizacji  

L. godz. Materiał (link do strony, informacje o tym jaki materiał 
ma być przerobiony, jak zostanie skontrolowane 
zrobienie materiału) 

Weryfikacja 
realizacji 
materiału 

Język 
angielski II 
4100-2LEN-
OGOLN-060E 

Prawo 2075 Anna Hućko 
 
 

15.06.2020 2 Część zajęć w  trybie synchronicznym - platforma MSTeams 
Practising for the Final Exam - discussions 
Część zajęć w trybie asynchronicznym na platformie Moodle: 
ćwiczenia utrwalające słownictwo. 
Zweryfikowanie przerobionego materiału na Moodle - Kurs: 
English for Students of Law: 
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=719 , 
 
K_U09 posiada umiejętność przygotowania alternatywnych wersji 
dokumentów prawnych sporządzonych w j. obcym 
K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień 
ustnych w języku polskim i języku obcym, takich jak np. referaty, 
opinie prawne, wnioski, prezentacje multimedialne oraz w 
środkach masowego przekazu, seminarium magisterskie i 
przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 
K_U11 Student ma umiejętności językowe w zakresie nauk 
prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami określonymi 
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.). 

MS Teams 
Raport z Moodle  

18.06.2020 2 Lektorat w formie asynchronicznej 
Self assessment test 4 
Materiał realizowany zgodnie z sylabusem 
Test na platformie Moodle 
https://moodle.umk.pl/SPNJO/mod/quiz/view.php?id=39175  
 
(K_U11 Student ma umiejętności językowe w zakresie nauk 
prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami określonymi 

Raport z Moodle  

https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=719
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=719
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=719
https://moodle.umk.pl/SPNJO/mod/quiz/view.php?id=39175


dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.) 

2076 15.06.2020 2 Część zajęć w  trybie synchronicznym - platforma MSTeams 
Practising for the Final Exam - discussions 
Część zajęć w trybie asynchronicznym na platformie Moodle: 
ćwiczenia utrwalające słownictwo. 
 Zweryfikowanie przerobionego materiału na Moodle - Kurs: 
English for Students of Law: 
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=719 , 
 
K_U09 posiada umiejętność przygotowania alternatywnych wersji 
dokumentów prawnych sporządzonych w j. obcym 
K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień 
ustnych w języku polskim i języku obcym, takich jak np. referaty, 
opinie prawne, wnioski, prezentacje multimedialne oraz w 
środkach masowego przekazu, seminarium magisterskie i 
przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 
K_U11 Student ma umiejętności językowe w zakresie nauk 
prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami określonymi 
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.). 

MS Teams 
Raport z Moodle  

18.06.2020 2 Lektorat w formie asynchronicznej 
Self assessment test 4 
Materiał realizowany zgodnie z sylabusem 
Test na platformie Moodle 
https://moodle.umk.pl/SPNJO/mod/quiz/view.php?id=39175  
 
(K_U11 Student ma umiejętności językowe w zakresie nauk 
prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami określonymi 
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.) 

Raport z Moodle  

 

 

Nazwa i 
kod 
przedmiotu 

Kierunek, 
rok 

Nr 
grupy 

Prowadzący Data 
odrabianych 
zajęć i 
termin 
realizacji 

L. 
godz. 

Materiał (link do strony, informacje o tym jaki materiał ma 
być przerobiony, jak zostanie skontrolowane zrobienie 
materiału) 

Weryfikacja 
realizacji 
materiału 

https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=719
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=719
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=719
https://moodle.umk.pl/SPNJO/mod/quiz/view.php?id=39175


Język 
angielski II 
4100-2LEN-
OGOLN-
060E 

Prawo II 
rok 

2077 Kamila  
Szczepanowska 

16.06.2020 2 Students presentations; exam preparation 
Kurs:Prawo:https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php
?id=584 

MS Teams 

   
  

 

 

 

Nazwa i 
kod 
przedmiot
u 

Kierunek, 
rok 

Nr 
grupy 

Prowadzący Data 
obrabianych 
zajęć i 
termin 
realizacji 

L. 
godz. 

Materiał (link do strony, informacje o tym jaki materiał ma 
być przerobiony, jak zostanie skontrolowane zrobienie 
materiału) 

Weryfikacja 
realizacji 
materiału 

Język 
angielski 
II 4100-
2LEN-
OGOLN-
060E 

Prawo II 
rok 

2078 
 
pn 
śr 

Agnieszka 
Pawlikowska 

  Exam practice: part 1 and part 2 

Constructive dismissal 

Lektorat w formie synchronicznej 

Materiał realizowany zgodnie z sylabusem 

Materiały:Prezentacja prowadzącego 

Podręcznik Legal English Basics 

Materiały do nauki zdalnej na platformie moodle 

Zweryfikowanie przerobionego materiału na Moodle - 

https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=203 

K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, takich 

jak np. referaty, opinie prawne, wnioski, prezentacje 

multimedialne oraz w środkach masowego przekazu, 

seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego. 

K_U11 Student ma umiejętności językowe w zakresie nauk 

prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia.). 

 

 

MS Teams 



 

 

 

 

 

 

Język 
angielski II 
4100-
2LEN-
OGOLN-
060E 

Prawo II 
rok 

2079 
 
pn 
czw 

Agnieszka 
Pawlikowska 

  Exam practice: part 1 and part 2 

Constructive dismissal 

Lektorat w formie synchronicznej 

Materiał realizowany zgodnie z sylabusem 

Materiały:Prezentacja prowadzącego 

Podręcznik Legal English Basics 

Materiały do nauki zdalnej na platformie moodle 

Zweryfikowanie przerobionego materiału na Moodle - 

https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=203 

K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, 

takich jak np. referaty, opinie prawne, wnioski, prezentacje 

multimedialne oraz w środkach masowego przekazu, 

seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego. 

K_U11 Student ma umiejętności językowe w zakresie 

nauk prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia.). 

 

 

Exam practice: part 1 and part 2 

Unfair dismissal 

Lektorat w formie synchronicznej 

Materiał realizowany zgodnie z sylabusem 

Materiały:Prezentacja prowadzącego 

Podręcznik Legal English Basics 

Materiały do nauki zdalnej na platformie moodle 

Zweryfikowanie przerobionego materiału na Moodle - 

https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=203 

MS Teams 



K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, 

takich jak np. referaty, opinie prawne, wnioski, prezentacje 

multimedialne oraz w środkach masowego przekazu, 

seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego. 

K_U11 Student ma umiejętności językowe w zakresie 

nauk prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia.). 

 

 

 

Język 
angielski II 
4100-
2LEN-
OGOLN-
060E 

Prawo II 
rok 

2080 
 
pn 
wt 

Agnieszka 
Pawlikowska 

  Exam practice: part 1 and part 2 

Constructive dismissal 

Lektorat w formie synchronicznej 

Materiał realizowany zgodnie z sylabusem 

Materiały:Prezentacja prowadzącego 

Podręcznik Legal English Basics 

Materiały do nauki zdalnej na platformie moodle 

Zweryfikowanie przerobionego materiału na Moodle - 

https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=203 

K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, 

takich jak np. referaty, opinie prawne, wnioski, prezentacje 

multimedialne oraz w środkach masowego przekazu, 

seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego. 

K_U11 Student ma umiejętności językowe w zakresie nauk 

prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia.). 

 

Exam practice: part 1 and part 2 

Unfair dismissal 
Lektorat w formie synchronicznej 

MS Teams 



Materiał realizowany zgodnie z sylabusem 

Materiały:Prezentacja prowadzącego 

Podręcznik Legal English Basics 

Materiały do nauki zdalnej na platformie moodle 

Zweryfikowanie przerobionego materiału na Moodle - 

https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=203 

K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, 

takich jak np. referaty, opinie prawne, wnioski, prezentacje 

multimedialne oraz w środkach masowego przekazu, 

seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego. 

K_U11 Student ma umiejętności językowe w zakresie nauk 

prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia.). 

 

 

 

 

Język 
angielski II 
4100-2LEN-
OGOLN-
060E 

Prawo II 
rok 

2081 Kamila  
Szczepanowska 

16.06.2020 2 Students presentations, exam preparation. 
Kurs:Prawo:https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.p
hp?id=584 
 

 

    18.06.2020 2 Legal systems. Vocabulary review 
Kurs:Prawo:https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.p
hp?id=584 
 
 

moodle 

 
 
 

Nazwa i 
kod 
przedmiotu 

Kierunek, 
rok 

Nr 
grup
y 

Prowadzący Daty zajęć  
do 
odrobienia i 

L. 
godz. 

Materiał (link do strony, informacje o tym jaki materiał 
ma być przerobiony, jak zostanie skontrolowane 
zrobienie materiału) 

Weryfikacja 
realizacji materiału 



termin 
realizacji 

Język 
angielski II 
4100-2LEN-
OGOLN-
060E 
 

Prawo, II 2082 Małgorzata 
Woźniak 

15.06.2020 2  Zajęcia w  trybie synchronicznym - platforma MSTeams 
 Exam  Practice- discussions 

Zweryfikowanie przerobionego materiału na Moodle - Kurs: 
English for Law 2019/20: 
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=721 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania alternatywnych 
wersji dokumentów prawnych sporządzonych w j. obcym 
K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 
wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, takich jak 
np. referaty, opinie prawne, wnioski, prezentacje multimedialne 
oraz w środkach masowego przekazu, seminarium magisterskie i 
przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 
K_U11 Student ma umiejętności językowe w zakresie nauk 
prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami określonymi 
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.). 

MsTeams 

 16.06.2020 2 Zajęć w trybie asynchronicznym na platformie Moodle: ćwiczenia 
utrwalającemateriał. 

Zweryfikowanie przerobionego materiału na Moodle - Kurs: 
English for Law 2019/20: 
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=721 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania alternatywnych 
wersji dokumentów prawnych sporządzonych w j. obcym 
K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 
wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, takich jak 
np. referaty, opinie prawne, wnioski, prezentacje multimedialne 
oraz w środkach masowego przekazu, seminarium magisterskie i 
przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 
K_U11 Student ma umiejętności językowe w zakresie nauk 
prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami określonymi 
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.). 
 
 

Moodle 



2083 15.06.2020 2  Zajęcia w  trybie synchronicznym - platforma MSTeams 
 Exam  Practice- discussions 

Zweryfikowanie przerobionego materiału na Moodle - Kurs: 
English for Law 2019/20: 
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=721 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania alternatywnych 
wersji dokumentów prawnych sporządzonych w j. obcym 
K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 
wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, takich jak 
np. referaty, opinie prawne, wnioski, prezentacje multimedialne 
oraz w środkach masowego przekazu, seminarium magisterskie i 
przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 
K_U11 Student ma umiejętności językowe w zakresie nauk 
prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami określonymi 
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.). 

Ms Teams 

17.06.2020 2 zgodnie z rozporzadzeniam rektora zajęcia odbywają sie wg 
planu piątkowego  

2084 15.06.2020 2 Zajęć w trybie asynchronicznym na platformie Moodle: ćwiczenia 
utrwalającemateriał. 

Zweryfikowanie przerobionego materiału na Moodle - Kurs: 
English for Law 2019/20: 
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=721 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania alternatywnych 
wersji dokumentów prawnych sporządzonych w j. obcym 
K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 
wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, takich jak 
np. referaty, opinie prawne, wnioski, prezentacje multimedialne 
oraz w środkach masowego przekazu, seminarium magisterskie i 
przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 
K_U11 Student ma umiejętności językowe w zakresie nauk 
prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami określonymi 
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.). 
 
 

Moodle 



18.06.2020 2  Zajęcia w  trybie synchronicznym - platforma MSTeams 
 Exam  Practice- discussions 

Zweryfikowanie przerobionego materiału na Moodle - Kurs: 
English for Law 2019/20: 
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=721 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania alternatywnych 
wersji dokumentów prawnych sporządzonych w j. obcym 
K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 
wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, takich jak 
np. referaty, opinie prawne, wnioski, prezentacje multimedialne 
oraz w środkach masowego przekazu, seminarium magisterskie i 
przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 
K_U11 Student ma umiejętności językowe w zakresie nauk 
prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami określonymi 
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.). 

Ms Teams 

2085 16.06.2020 2 Zajęć w trybie asynchronicznym na platformie Moodle: ćwiczenia 
utrwalającemateriał. 

Zweryfikowanie przerobionego materiału na Moodle - Kurs: 
English for Law 2019/20: 
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=721 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania alternatywnych 
wersji dokumentów prawnych sporządzonych w j. obcym 
K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 
wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, takich jak 
np. referaty, opinie prawne, wnioski, prezentacje multimedialne 
oraz w środkach masowego przekazu, seminarium magisterskie i 
przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 
K_U11 Student ma umiejętności językowe w zakresie nauk 
prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami określonymi 
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.). 
 
 

Moodle 

2085 18.06.2020 2  Zajęcia w  trybie synchronicznym - platforma MSTeams Ms Teams 



 Exam  Practice- discussions 

Zweryfikowanie przerobionego materiału na Moodle - Kurs: 
English for Law 2019/20: 
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=721 

K_U09 posiada umiejętność przygotowania alternatywnych 
wersji dokumentów prawnych sporządzonych w j. obcym 
K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 
wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, takich jak 
np. referaty, opinie prawne, wnioski, prezentacje multimedialne 
oraz w środkach masowego przekazu, seminarium magisterskie i 
przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 
K_U11 Student ma umiejętności językowe w zakresie nauk 
prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami określonymi 
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.). 

 
 
 
 
 
 
Nazwa Wydziału: Wydział Prawa i Administracji 
Język: angielski 
Stopień studia jednolite niestacjonarne 
 

Nazwa i 
kod 
przedmiotu 

Kierunek, 
rok 

Nr 
grupy 

Prowadzący Daty zajęć  
do 
odrobienia 
i termin 
realizacji 

L. godz. Materiał (link do strony, informacje o tym jaki materiał 
ma być przerobiony) 

Weryfikacja realizacji 
materiału 



Język 
angielski 
II 4100-
136ENL-
NJR2-60E 
 

Prawo II 712 
 

Agnieszka 
Pawlikowska 

  lektorat zakończony  

 
 

Język 
angielski  
II 
4100-
136ENL-
NJR2-
060E 
 

Prawo, II 713 Małgorzata 
Woźniak 

  
lektorat zakończony 

 

 
 
Nazwa Wydziału: Wydział Prawa i Administracji 
Język: angielski 
Stopień I studia stacjonarne 
 

Nazwa i 
kod 
przedmiot
u 

Kierunek, rok Nr 
grup
y 

Prowadzący Daty zajęć  
do 
odrobienia 
i termin 
realizacji 

L. godz. Materiał (link do strony, informacje o tym jaki materiał 
ma być przerobiony) 

Weryfikacja 
realizacji materiału 

Język 
angielski II 
4100-
2LEN-

Administracja, 
II 

2071 Anna Hućko 
 

16.06.2020 2 Lektorat w formie asynchronicznej 
Self assessment test 4 
Materiał realizowany zgodnie z sylabusem 
Test na platformie Moodle 
https://moodle.umk.pl/SPNJO/mod/quiz/view.php?id=39172  

raport z Moodle 

https://moodle.umk.pl/SPNJO/mod/quiz/view.php?id=39172


OGOLN-
060E 

(K_U11 Student ma umiejętności językowe w zakresie nauk 
prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego.) 

2072 16.06.2020 2 Lektorat w formie asynchronicznej 
Self assessment test 4 
Materiał realizowany zgodnie z sylabusem 
Test na platformie Moodle 
https://moodle.umk.pl/SPNJO/mod/quiz/view.php?id=39172  
(K_U11 Student ma umiejętności językowe w zakresie nauk 
prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego.) 

raport z Moodle 

Język 
angielski II 
4100-
2LEN-
OGOLN-
060E 

Administracja II 
rok 

2074 Kamila 
Szczepanow
ska 

18.06.2020 2 Students presentations, exam preparation. 
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=583 
 

MS Teams 

   
 
 

 

 
 
 

Nazwa i 
kod 
przedmiotu 

Kierunek, 
rok 

Nr 
grup
y 

Prowadzący Daty zajęć  
do 
odrobienia i 
termin 
realizacji 

L. 
godz. 

Materiał (link do strony, informacje o tym jaki materiał 
ma być przerobiony, jak zostanie skontrolowane 
zrobienie materiału) 

Weryfikacja 
realizacji materiału 
 

Język 
angielski II 
4100-2LEN-
OGOLN-
060E 

Administra
cja II 

2073 Agnieszka 
Pawlikowska 

16.06.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exam practice: part 1 and part 2 

Lektorat w formie synchronicznej  

Materiał realizowany zgodnie z sylabusem 

(K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, 

takich jak np. referaty, opinie prawne, wnioski, prezentacje 

multimedialne oraz w środkach masowego przekazu, 

seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego. 

 

https://moodle.umk.pl/SPNJO/mod/quiz/view.php?id=39172
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=583


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.06.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

K_U11 ma umiejętności językowe w zakresie nauk 

prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia.) 

Zweryfikowanie przerobionego materiału 

Moodle -Kurs: English for Students of Administration 

https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=647 

 

Exam practice: part 1 and part 2 

Lektorat w formie synchronicznej  

Materiał realizowany zgodnie z sylabusem 

(K_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, 

takich jak np. referaty, opinie prawne, wnioski, prezentacje 

multimedialne oraz w środkach masowego przekazu, 

seminarium magisterskie i przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego. 

K_U11 ma umiejętności językowe w zakresie nauk 

prawno-administracyjnych zgodne z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia.) 

Zweryfikowanie przerobionego materiału 

Moodle -Kurs: English for Students of Administration 

https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=647 

 

 
 
 
 
Stopień I studia niestacjonarne 
 

Nazwa i kod 
przedmiotu: 

Kierunek, rok 
 

Nr 
grupy 

Prowadzący Data 
odrabianych 
zajęć i 
termin 
realizacji 

L. 
godz. 

Materiał (link do strony, informacje o tym jaki 
materiał ma być przerobiony) 

Weryfikacja 
realizacji materiału 

https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=647
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=647
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=647
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=647


4100-137-L-
EN-B2-060-
ADMNS-
N1R2-E-715 

Administracja 
II rok 
niestacjonarn
e 

715 Kamila 
Szczepanowska 

  ZAJĘCIA ZAKOŃCZONE 07.06.2020  

 
Nazwa Wydziału: Wydział Prawa i Administracji 
Język: angielski 
Stopień II studia stacjonarne 
 

Nazwa i kod 
przedmiotu 

Kierunek, 
rok 

Nr 
grupy 

Prowadząc
y 

Daty zajęć  
do 
odrobienia 
i termin 
realizacji 

L. 
godz. 

Materiał (link do strony, informacje o tym jaki materiał 
ma być przerobiony) 

Weryfikacja 
realizacji 

materiałuu 

Język angielski 
IV 
4100-4LEN-
OGOLN-015Z 
 

Administra
cja, I 
 
 

4486 Anna Hućko  ZAJĘCIA ZAKOŃCZONE 10.06.2020  

4487 

 
 
 
 

Nazwa i kod 
przedmiotu: 

Kierunek, rok 
 

Nr 
grupy 

Prowadzący Data 
odrabianych 
zajęć i 
termin 
realizacji 

L. 
godz. 

Materiał (link do strony, informacje o tym jaki 
materiał ma być przerobiony, jak zostanie 
skontrolowane zrobienie materiału) 

Weryfikacja 
przerobienia 
materiału 

4100-R4-L-
EN-B2+-015-
ADMNS-Z-
4489 

Administracja 
IV rok 

4489 Kamila 
Szczepanowska 

                    ZAJĘCIA ZAKOŃCZONE 10.06.2020  



4100-R4-L-
EN-B2+-015-
DRDPDT-Z-
4490 

Doradztwo 
Podatkowe 
IV rok 

4490 Kamila 
Szczepanowska 

   
ZAJĘCIA ZAKOŃCZONE 03.06.2020 

 

 
 
 
 
Stopień II studia niestacjonarne 

Nazwa i kod 
przedmiotu: 

Kierunek, rok 
 

Nr 
grupy 

Prowadzący Data 
odrabianych 
zajęć i 
termin 
realizacji 

L. 
godz. 

Materiał (link do strony, informacje o tym jaki 
materiał ma być przerobiony), efekty kształcenia 

Weryfikacja 
realizacji materiału 

4100-137-L-
EN-B2+-015-
ADMNS-
N2R4-Z-717 

Administracja 
IV rok 

717 Kamila 
Szczepanowska 

  ZAJĘCIA ZAKOŃCZONE 07.06.2020 
 
 
 

 

 
 
Nazwa Wydziału: Wydział Prawa i Administracji 
Język: angielski 
Stopień III  studia doktorancki niestacjonarne 
 

Nazwa i kod 
przedmiotu 

Kierunek, 
rok 

Nr 
grupy 

Prowadzący Daty zajęć  
do 
odrobienia i 
termin 
realizacji 

L. 
godz. 

Materiał (link do strony, informacje o tym jaki 
materiał ma być przerobiony) 

Weryfikacja 
realizacji materiału 

Język 
angielski  
VIII 
4100-8ZEN-
PRDOK-
030Z 

Prawo VIII 8001 Agnieszka 
Pawlikowska 

17.06.2020 
22.06.2020 
19.06.2020 

2 
2 
2 

Lektorat odrobiony 10.04.2020 

Lektorat odrobiony 22.05.2020. 

IP fair use doctrine 

Lektorat w formie synchronicznej 

Materiał realizowany zgodnie z sylabusem 

Materiały:Prezentacja prowadzącego 

Podręcznik Legal English Basics 

MS Teams 

Moodle 



Materiały do nauki zdalnej na platformie moodle 

Zweryfikowanie przerobionego materiału 

Moodle: English for Students of 

Law:https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id

=362 

  

K_U10 posiada pogłębioną umiejętność 

przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i 

języku obcym, takich jak np. referaty, opinie prawne, 

wnioski, prezentacje multimedialne oraz w środkach 

masowego przekazu, seminarium magisterskie i 

przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 

K_U11 Studentma umiejętności językowe w zakresie 

nauk prawno-administracyjnych zgodne z 

wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.) 

 

 

 
 
 
Nazwa Wydziału: Wydział Prawa i Administracji 
Język: angielski 
Stopień III studia doktorancki niestacjonarne 
 

Nazwa i 
kod 
przedmiotu 

Kierunek, 
rok 

Nr 
grupy 

Prowadzący Daty zajęć  
do odrobienia i 
termin realizacji 

L. 
godz. 

Materiał (link do strony, informacje o tym jaki 
materiał ma być przerobiony) 

Weryfikacja 
realizacji materiału 

Język 
angielski IX 
4100-
136ENL-
NDR9-30Z 

Prawo IX 721 Agnieszka 
Pawlikowska 

  Lektorat zakończony  

 
 
 
 



Wydział Prawa i Administracji 
Język: niemiecki 
Stopień I studia stacjonarne 

Nazwa i 
kod 
przedmiot
u 

Kierunek, 
rok 
 

Nr 
grupy 

Prowadzący Data 
odrabianych 
zajęć i 
termin 
realizacji 

L. 
godz
. 

Materiał (link do strony, informacje o tym jaki 
materiał ma być przerobiony) 

Weryfikacja 
realizacji 
materiału 

        

Język 
niemiecki 
II 4100-
2LDE-
OGOLN-
060E 
 

Prawo, II rok 214 Aleksandra 
Krajczewska 

 
 
 
 
 
 
16.06.2020 
 
 
 
18.06.2020 

 
 
 
 
 
 
2 h 
 
 
 
2 h 

Wszystkie materiały, nagrania i testy do poszczególnych 

tematów znajdują się na platformie moodle pod adresem:          

https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=557                  

 

WIEDERHOLUNG 1 - VORBEREITUNG AUF DIE MÜNDLICHE 

PRÜFUNG (POWTÓRKA 1 - PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 

USTNEGO) - ZAJĘCIA NA MS TEAMS GODZ. 12.00-13.30 

 

WIEDERHOLUNG 2 - VORBEREITUNG AUF DIE MÜNDLICHE 

PRÜFUNG (POWTÓRKA 2 - PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU 

USTNEGO), TESTATE (ZALICZENIA) - ZAJĘCIA NA MS TEAMS 

GODZ. 13.00-14.30 

 

 

                  raporty z moodle 
MS              MS Teams 

Język 
niemiecki 
II 4100-
2LDE-
OGOLN-
060E 

 
Administracj
a, II rok 

 
215 

Aleksandra 
Krajczewska 

 
 
 
 
 
18.06.2020 

 
 
 
 
 
2 h 

Wszystkie materiały, nagrania i testy do poszczególnych 
tematów znajdują się na platformie moodle pod adresem: 

https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=341 

Wiederholung 2- Vorbereitung auf die mündliche Prüfung - die 
Studenten üben die monologischen und dialogischen 

                   raporty z moodle 
                   MS Teams 

https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=4100-2LDE-OGOLN-060E
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=4100-2LDE-OGOLN-060E
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=4100-2LDE-OGOLN-060E
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=557
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=557
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=557
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=4100-2LDE-OGOLN-060E
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=4100-2LDE-OGOLN-060E
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=4100-2LDE-OGOLN-060E
https://moodle.umk.pl/SPNJO/course/view.php?id=341


Aufgaben, Testate (Powtórka 2 - przygotowanie do egzaminu 
ustnego, zaliczenia) 

Zajęcia na MS Teams godz. 11.30-13.00 

  

 

 
Stopień I studia niestacjonarne 

Nazwa i 
kod 
przedmiotu 

Kierunek, rok 
 

Nr 
grupy 

Prowadzący Data 
odrabianych 
zajęć 

L. 
go
dz. 

Materiał (link do strony, informacje o tym jaki materiał 
ma być przerobiony), efekty kształcenia                                                                          

Weryfikacja realizacji 
materiału 

Język 
niemiecki II 
4100-
136DEL-
NJR2-60E 

Prawo + 
Administracja 
II rok 

701 Julita 
Markowska 

    

 
 
 
 
Stopień II studia stacjonarne 

Nazwa i 
kod 
przedmiotu 

Kierunek, rok 
 

Nr 
grup
y 

Prowadzący Data 
odrabianych 
zajęć i termin 
realizacji 

L. 
go
dz. 

Materiał (z podręcznika lub link do strony, informacje 
o tym jaki materiał ma być przerobiony) 

Weryfikacja realizacji 
materiału 

Język 
niemiecki 
IV 4100-
4LDE-
OGOLN-
015Z 

Administracja 
I rok 

411 Aleksandra 
Krajczewska 

  
Zajęcia zakończyły się 10.06.2020 

 

 
Język rosyjski 

https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=4100-4LDE-OGOLN-015Z
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=4100-4LDE-OGOLN-015Z
https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=4100-4LDE-OGOLN-015Z


Studia stacjonarne pierwszego stopnia 

Język 
rosyjski II 

 4100-2LRU-
OGOLN-
060E 

prawo 

historia sztuki 

archiwistyka 

archeologia 

etnologia 

214 Łukasz 
Piotrowski 

16.06.2020 - 
VI 2020 

 

18.06.2020 - 
VI 2020 

2 

 

 

2 

Занятия 36 

 

 
Zajęcia powtórzeniowe - przygotowanie do egzaminu 

Spotkanie w trybie 
wideokonferencji - 
MS Teams 

 
 
Język rosyjski 

Stopień II studia stacjonarne 

Kod 
przedmiotu 

Kierunek, rok 

 

Nr 
grupy 

Prowadzący Data 
odrabianych 
zajęć i 
termin 
realizacji 

L. 
godz. 

Materiał (z podręcznika lub link do strony, informacje o tym jaki materiał 
ma być przerobiony) 

Weryfikacja 
realizacji 
materiału 

Język 
rosyjski IV 

4100-4LRU-
OGOLN-
015Z 

administracja 401 Łukasz 
Piotrowski 

  
Zajęcia zakończyły się 08.06.2020 

 

 


