
Harmonogram zajęć on-line w trakcie obowiązywania zarządzenia 22/2020 Rektora UO (01.04.2020–30.04.2020) – Wydział Sztuki 
Przerwa świąteczna 9.04.2020–14.04.2020 

 

Rok 
stud. 

Nazwa 
przedmiotu 
(sposób 
weryfikacji 
efektów 
uczenia) 

Prowadzący Termin realizacji Metody i formy realizacji zajęć oraz informacje kontaktowe 

data i godzina 
 

Metody realizacji zajęć Informacje kontaktowe forma zajęć 

I  LIC 

I lic. 
EA 

Multimedia 
(z/o) 

dr hab. Bartosz Posacki 
dr Paulina Ptaszyńska 

07.04.2020 
20.04.2020 
27.04.2020 
 
godz. 
9:00–13:30  

GŁÓWNE 
- projekty przesyłane na dedykowany dysk google 
- zajęcia i indywidualne konsultacje w trybie 
wideokonferencji za pośrednictwem Messenger’a lub 
MS Teams 
- grupa organizacyjna na Facebooku 
- zespół zajęciowy na MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE 
kontakt i konsultacje: MS Teams, e-mail, messenger, 
telefon, WhatsApp 

Dysk Google: 
adres dysku dostępny na grupie na Facebooku lub 
udostępniany drogą mailową przez prowadzących 
 
Facebook (grupa): 
https://www.facebook.com/groups/2522521671345718/ 
 
MS Teams (zespół): 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a120b4b65b86b409
491f948e54f536255%40thread.tacv2/conversations?groupId=
01d51382-8244-45f6-b8f3-e72e8c64656b&tenantId=8bc347d
f-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
mail:  
bposacki@uni.opole.pl 
pptaszynska@uni.opole.pl 

pracownia 
artystyczna  
 

I lic. 
EA 

Struktury 
wizualne 
(z/o) 

dr hab. Bartosz Posacki 07.04.2020 
20.04.2020 
27.04.2020 
 
godz. 
9:00–13:30  

GŁÓWNE 
- projekty przesyłane na dedykowany dysk google 
- zajęcia i indywidualne konsultacje w trybie 
wideokonferencji za pośrednictwem Messenger’a lub 
MS Teams 
- grupa organizacyjna na Facebooku 
- zespół zajęciowy na MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE 
kontakt i konsultacje: MS Teams, e-mail, messenger, 
telefon, WhatsApp 

Dysk Google: 
adres dysku dostępny na grupie na Facebooku lub 
udostępniany drogą mailową przez prowadzącego 
 
Facebook (grupa): 
https://www.facebook.com/groups/2522521671345718/ 
 
MS Teams (zespół): 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a120b4b65b86b409
491f948e54f536255%40thread.tacv2/conversations?groupId=
01d51382-8244-45f6-b8f3-e72e8c64656b&tenantId=8bc347d
f-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
mail:  
bposacki@uni.opole.pl 
pptaszynska@uni.opole.pl 
 

pracownia 
artystyczna  

https://www.facebook.com/groups/2522521671345718/
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a120b4b65b86b409491f948e54f536255%40thread.tacv2/conversations?groupId=01d51382-8244-45f6-b8f3-e72e8c64656b&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a120b4b65b86b409491f948e54f536255%40thread.tacv2/conversations?groupId=01d51382-8244-45f6-b8f3-e72e8c64656b&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a120b4b65b86b409491f948e54f536255%40thread.tacv2/conversations?groupId=01d51382-8244-45f6-b8f3-e72e8c64656b&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a120b4b65b86b409491f948e54f536255%40thread.tacv2/conversations?groupId=01d51382-8244-45f6-b8f3-e72e8c64656b&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:bposacki@uni.opole.pl
mailto:pptaszynska@uni.opole.pl
https://www.facebook.com/groups/2522521671345718/
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a120b4b65b86b409491f948e54f536255%40thread.tacv2/conversations?groupId=01d51382-8244-45f6-b8f3-e72e8c64656b&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a120b4b65b86b409491f948e54f536255%40thread.tacv2/conversations?groupId=01d51382-8244-45f6-b8f3-e72e8c64656b&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a120b4b65b86b409491f948e54f536255%40thread.tacv2/conversations?groupId=01d51382-8244-45f6-b8f3-e72e8c64656b&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a120b4b65b86b409491f948e54f536255%40thread.tacv2/conversations?groupId=01d51382-8244-45f6-b8f3-e72e8c64656b&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:bposacki@uni.opole.pl
mailto:pptaszynska@uni.opole.pl


I lic. 
EA 

Fotografia 
(z/o) 

mgr A. Molokanova 07.04.2020 
14.04.2020 
21.04.2020 
28.04.2020 
 
godz. 
8:00–13:00 

GŁÓWNE 
- materiały dydaktyczne oraz projekty przesyłane na 
dedykowany dysk google 
- zajęcia i indywidualne konsultacje za 
pośrednictwem Messenger’a lub MS Teams 
- grupa organizacyjna na Facebooku 
- zespół zajęciowy na MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE 
kontakt i konsultacje: MS Teams, e-mail, messenger, 
telefon 
 
 

Dysk Google: 
https://drive.google.com/drive/folders/1IIiWZekN7c5AP__NVZ
hTsHrjQcMaBMMM?fbclid=IwAR3hAIMdcwYuyB2JRleQaqqz
WzfvNL9g_YulM_84xMZdfcQF_kcMVMMksmQ 
 
Facebook (grupa): 
https://www.facebook.com/groups/2774984969248357/ 
 
MS Teams (zespół):  
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa57e30299a004
572983e2844b773c63f%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D
0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId
=5787e50d-798c-4858-9291-bf69f3ff4176&tenantId=8bc347d
f-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
mail: 
annmilk38@gmail.com 
 
telefon: 
733345684 

pracownia 
artystyczna  

I Rok 
2 gr. 
lic. 
EA 

Rzeźba 
(z/o) 

dr W. Pichurski 07.04.2020 
20.04.2020 
27.04.2020 
(wtorki) 
 
godz:. 
14:00–15:30  
(po multime- 
-diach) 

  GŁÓWNE: 
- zadania projektowe przesyłane na dedykowany  
  dysk google 
- zajęcia i indywidualne konsultacje w trybie  
  wideokonferencji za pośrednictwem MS Teams 
- zespół zajęciowy na MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE: 
kontakt i konsultacje: MS Teams, e-mail, telefon 

e-mail:  
witpichurski@uni.opole.pl 
 
Dysk Google: 
adres dysku dostępny na grupie na Facebooku lub 
udostępniany drogą mailową przez prowadzących 
 
MS Teams (zespół):  
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a326419318064491
cb5e8cd6665606a96%40thread.tacv2/conversations?groupId
=e77e2aa5-e054-46d7-8e43-f5bab56d1606&tenantId=8bc34
7df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 

pracownia 
artystyczna  

I lic. 
EA 

Rzeźba 
(z/o) 

prof. M. Molenda  02.04.2020 
16.04.2020 
23.04.2020 
30.04.2020 
 
 
9.40 - 12.10  
I grupa. 
 
12.10 -14.40 
III grupa. 
 
 

GŁÓWNE: 
Praca zdalna. Kontynuacja tematu , efekty i stan 
zaawansowania  ćwiczenia rzeźbiarskiego 
przesyłane  w formie dokumentacji fotograficznej na 
dedykowany dysk google,  
- zajęcia i indywidualne konsultacje w trybie 
wideokonferencji za pośrednictwem MS Teams 
- zespół zajęciowy na MS Teams 
 
 

e-mail:  marian.molenda@gmail.com 
            mmolenda@uni.opole.pl 
  
 
MS Teams (zespół): 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a120b4b65b86b409
491f948e54f536255%40thread.tacv2/conversations?groupId=
01d51382-8244-45f6-b8f3-e72e8c64656b&tenantId=8bc347d
f-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
UZUPEŁNIAJĄCE 
kontakt i konsultacje: MS Teams, e-mail, telefon, WhatsApp 

 
 
 
 
 
pracownia 
artystyczna  

https://drive.google.com/drive/folders/1IIiWZekN7c5AP__NVZhTsHrjQcMaBMMM?fbclid=IwAR3hAIMdcwYuyB2JRleQaqqzWzfvNL9g_YulM_84xMZdfcQF_kcMVMMksmQ
https://drive.google.com/drive/folders/1IIiWZekN7c5AP__NVZhTsHrjQcMaBMMM?fbclid=IwAR3hAIMdcwYuyB2JRleQaqqzWzfvNL9g_YulM_84xMZdfcQF_kcMVMMksmQ
https://drive.google.com/drive/folders/1IIiWZekN7c5AP__NVZhTsHrjQcMaBMMM?fbclid=IwAR3hAIMdcwYuyB2JRleQaqqzWzfvNL9g_YulM_84xMZdfcQF_kcMVMMksmQ
https://www.facebook.com/groups/2774984969248357/
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa57e30299a004572983e2844b773c63f%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=5787e50d-798c-4858-9291-bf69f3ff4176&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa57e30299a004572983e2844b773c63f%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=5787e50d-798c-4858-9291-bf69f3ff4176&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa57e30299a004572983e2844b773c63f%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=5787e50d-798c-4858-9291-bf69f3ff4176&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa57e30299a004572983e2844b773c63f%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=5787e50d-798c-4858-9291-bf69f3ff4176&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa57e30299a004572983e2844b773c63f%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=5787e50d-798c-4858-9291-bf69f3ff4176&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:annmilk38@gmail.com
mailto:annmilk38@gmail.com
mailto:marian.molenda@gmail.com
mailto:mmolenda@uni.opole.pl
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a120b4b65b86b409491f948e54f536255%40thread.tacv2/conversations?groupId=01d51382-8244-45f6-b8f3-e72e8c64656b&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a120b4b65b86b409491f948e54f536255%40thread.tacv2/conversations?groupId=01d51382-8244-45f6-b8f3-e72e8c64656b&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a120b4b65b86b409491f948e54f536255%40thread.tacv2/conversations?groupId=01d51382-8244-45f6-b8f3-e72e8c64656b&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a120b4b65b86b409491f948e54f536255%40thread.tacv2/conversations?groupId=01d51382-8244-45f6-b8f3-e72e8c64656b&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5


I lic. 
EA 

Malarstwo 
(z/o) 

dr hab. Ł. 
Piwowar-Bagińska 

Grupa 2 
 7. 04.2020 
21 04 2020 
28 04 2020  
godz. 
13.00-15.00 
 
1 04.2020 
8 04 2020 
15 04 2020 
22 04 2020 
29 04.2020 
 
Grupa 3 
godz. 
8.00-110.30 
Grupa 1 
godz. 
10.30 - 12.40 

Praca zdalna. Kontynuacja prac nad zadaniami. 
Rozpoczęcie następnych zadań. Po przesłaniu zdjęć 
prac, szkiców, i innych udzielane są konsultacje, 
korekty na MC Teams. Udostępniane są również 
materiały dydaktyczne. 

Dysk google: link przesłany 
starościnie I roku do udostępnienia. 
MS Teams (3  grupy) 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4bdc138afdc14050
b3829def2e11cdd6%40thread.tacv2/conversations?groupId=
20d3d0ac-1a2e-4649-b98d-7d8fc0ed9cd0&tenantId=8bc347d
f-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a762cf7b741d1444d
83060e507d197ab8%40thread.tacv2/conversations?groupId=
96a90977-f801-4d59-9e51-53eb90ac3aaf&tenantId=8bc347d
f-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac2ba1689832b40ef
bd032d0a4564453e%40thread.tacv2/conversations?groupId=
6d61f575-f11a-4962-956c-cdd9ae0546ac&tenantId=8bc347df
-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
e-mail: lpb@uni.opole.pl 
Uzupełniająco: telefon 

pracownia 
artystyczna  

I lic. 
EA 

Rysunek 
(z/o) 

dr E. Szczapow 01.04.2020   
08.04.2020   
15.04.2020   
22.04.2020 
 
godz. 
08.00–12.40 

Praca zdalna nad zadanymi tematami. Tematy są 
zmieniane i rozliczane co tydzień. 1.04.2020  
w godzinach przewidzianych w planie zajęć zostanie 
przeprowadzony test śródsemestralny (wykonanie i 
odesłanie rysunku w ciągu 3 godzin). 
Kontakt i konsultacje: e-mail 

e-mail: szczapow@gmail.com pracownia 
artystyczna  

I lic. 
EA 

Historia sztuki i 
analiza dzieła 
plastycznego 
(e) 

dr hab. K. Ożóg wg 
harmonogramu 
planu zajęć – w 
tym czasie 
obecność 
prowadzącego i 
możliwość 
kontaktu przez 
komunikatory  
 
dodatkowe 
konsultacje 
codziennie w 
godzinach 
18.00–20.00 
 
 

Udostępnianie studentom wykładów w formie on-line, 
dostępnych dla zalogowanych użytkowników 
YouTube - do końca marca dostarczone zostały 
treści na czas do świąt wielkanocnych.  

Kanał na YouTube dostępny dla zalogowanych studentów, 
konsultacje przez komunikatory.  

wykład 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4bdc138afdc14050b3829def2e11cdd6%40thread.tacv2/conversations?groupId=20d3d0ac-1a2e-4649-b98d-7d8fc0ed9cd0&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4bdc138afdc14050b3829def2e11cdd6%40thread.tacv2/conversations?groupId=20d3d0ac-1a2e-4649-b98d-7d8fc0ed9cd0&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4bdc138afdc14050b3829def2e11cdd6%40thread.tacv2/conversations?groupId=20d3d0ac-1a2e-4649-b98d-7d8fc0ed9cd0&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4bdc138afdc14050b3829def2e11cdd6%40thread.tacv2/conversations?groupId=20d3d0ac-1a2e-4649-b98d-7d8fc0ed9cd0&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a762cf7b741d1444d83060e507d197ab8%40thread.tacv2/conversations?groupId=96a90977-f801-4d59-9e51-53eb90ac3aaf&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a762cf7b741d1444d83060e507d197ab8%40thread.tacv2/conversations?groupId=96a90977-f801-4d59-9e51-53eb90ac3aaf&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a762cf7b741d1444d83060e507d197ab8%40thread.tacv2/conversations?groupId=96a90977-f801-4d59-9e51-53eb90ac3aaf&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a762cf7b741d1444d83060e507d197ab8%40thread.tacv2/conversations?groupId=96a90977-f801-4d59-9e51-53eb90ac3aaf&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac2ba1689832b40efbd032d0a4564453e%40thread.tacv2/conversations?groupId=6d61f575-f11a-4962-956c-cdd9ae0546ac&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac2ba1689832b40efbd032d0a4564453e%40thread.tacv2/conversations?groupId=6d61f575-f11a-4962-956c-cdd9ae0546ac&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac2ba1689832b40efbd032d0a4564453e%40thread.tacv2/conversations?groupId=6d61f575-f11a-4962-956c-cdd9ae0546ac&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac2ba1689832b40efbd032d0a4564453e%40thread.tacv2/conversations?groupId=6d61f575-f11a-4962-956c-cdd9ae0546ac&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:lpb@uni.opole.pl


I lic. 
EA 

Grafika 
(z/o) 

dr hab. M. Kamińska  
mgr M. Krawiec 

02.04.2020 
16.04.2020 
23.04.2020 
30.04.2020 
 
godz. 
9.00 - 15.00 

GŁÓWNE 
projekty przesyłane do ustalonych folderów na 
platformie ms teams / zajęcia i indywidualne 
konsultacje w trybie wideokonferencji za 
pośrednictwem MS Teams lub Messengera 
- grupa organizacyjna na Facebooku  
- zespół zajęciowy na MS Teams 
UZUPEŁNIAJĄCE 
Kontakt mailowy: mkrawiec@uni.opole.pl  
mkami@uni.opole.pl 
Plik powinien być opisany w następujący sposób: 
Nazwisko / Imię / Tytuł ćwiczenia / rok studiów. 
Po zatwierdzeniu projektu (w miarę możliwości) 
student może opracowywać matrycę we własnym 
zakresie w domu. Studenci realizują również zadania 
okołograficzne 

kontakt email 
mkrawiec@uni.opole.pl  
mkami@uni.opole.pl 
 
link do zespołu na ms teams 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7be384b9c34249e
8819f6450b19fd100%40thread.tacv2/conversations?groupId=
4a7cb96e-d17a-416f-a895-9580fd41447f&tenantId=8bc347df
-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
 
grupa fb 
https://www.facebook.com/groups/433575913940873/ 
 

pracownia 
artystyczna  

I lic. 
EA 

Projektowanie 
graficzne 
(z/o) 

dr hab. A. Giza 02.04.2020 
16.04.2020 
23.04.2020 
30.04.2020 
 
03.04.2020 
17.04.2020 
24.04.2020 
 
godziny: 
15:00–18:00 
15:00–16:30 

GŁÓWNE projekty przesyłane na dysk google. 
Kontakt i konsultacje: e-mail, hangouts, Skype, 
WhatsApp, MS Teams 
 

 pracownia 
artystyczna  

I lic. 
EA 

Edytory tekstu i 
obrazu 
(z/o) 

dr Paulina Ptaszyńska 02.04.2020 
16.04.2020 
23.04.2020 
30.04.2020 
 
godz. 
9:00–14:00  

GŁÓWNE 
- projekty przesyłane na dedykowany dysk google 
- zajęcia i indywidualne konsultacje w trybie 
wideokonferencji za pośrednictwem Messenger lub 
MS Teams 
- grupa organizacyjna na Facebooku 
- zespół zajęciowy na MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE 
kontakt i konsultacje: e-mail, telefon, WhatsApp 

Dysk Google: 
adres dysku dostępny na grupie na Facebooku lub 
udostępniany drogą mailową przez prowadzącego 
 
Facebook (grupa): 
https://www.facebook.com/groups/2522521671345718/ 
 
MS Teams (zespół): 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a120b4b65b86b409
491f948e54f536255%40thread.tacv2/conversations?groupId=
01d51382-8244-45f6-b8f3-e72e8c64656b&tenantId=8bc347d
f-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
mail: pptaszynska@uni.opole.pl 
bposacki@uni.opole.pl 
pptaszynska@uni.opole.pl 

pracownia 
artystyczna  

mailto:mkrawiec@uni.opole.pl
mailto:mkrawiec@uni.opole.pl
mailto:mkami@uni.opole.pl
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7be384b9c34249e8819f6450b19fd100%40thread.tacv2/conversations?groupId=4a7cb96e-d17a-416f-a895-9580fd41447f&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7be384b9c34249e8819f6450b19fd100%40thread.tacv2/conversations?groupId=4a7cb96e-d17a-416f-a895-9580fd41447f&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7be384b9c34249e8819f6450b19fd100%40thread.tacv2/conversations?groupId=4a7cb96e-d17a-416f-a895-9580fd41447f&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7be384b9c34249e8819f6450b19fd100%40thread.tacv2/conversations?groupId=4a7cb96e-d17a-416f-a895-9580fd41447f&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://www.facebook.com/groups/433575913940873/
https://www.facebook.com/groups/2522521671345718/
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a120b4b65b86b409491f948e54f536255%40thread.tacv2/conversations?groupId=01d51382-8244-45f6-b8f3-e72e8c64656b&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a120b4b65b86b409491f948e54f536255%40thread.tacv2/conversations?groupId=01d51382-8244-45f6-b8f3-e72e8c64656b&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a120b4b65b86b409491f948e54f536255%40thread.tacv2/conversations?groupId=01d51382-8244-45f6-b8f3-e72e8c64656b&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a120b4b65b86b409491f948e54f536255%40thread.tacv2/conversations?groupId=01d51382-8244-45f6-b8f3-e72e8c64656b&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:bposacki@uni.opole.pl
mailto:pptaszynska@uni.opole.pl


II  LIC 

II lic. 
EA 

Multimedia 
(z/o) 

dr hab. Bartosz Posacki 
dr Paulina Ptaszyńska 

01.04.2020 
08.04.2020 
15.04.2020 
22.04.2020 
29.04.2020 
 
godz. 
11:00–14:15 

GŁÓWNE 
- projekty przesyłane na dedykowany dysk google 
- zajęcia i indywidualne konsultacje w trybie 
wideokonferencji za pośrednictwem Messenger’a lub 
MS Teams 
- grupa organizacyjna na Facebooku 
- zespół zajęciowy na MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE 
kontakt i konsultacje: e-mail, telefon, WhatsApp 

Dysk Google: 
adres dysku dostępny na grupie na Facebooku lub 
udostępniany drogą mailową przez prowadzącego 
 
Facebook (grupa): 
https://www.facebook.com/groups/2522521671345718/ 
 
MS Teams (zespół): 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abace5bf694f749c0
bc10b0558f7cb663%40thread.tacv2/conversations?groupId=
5fb04687-5c83-4f80-bcbc-2373d59a622b&tenantId=8bc347df
-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
mail:  
bposacki@uni.opole.pl 
pptaszynska@uni.opole.pl 

pracownia 
artystyczna  

II lic. 
EA 

Rzeźba 
(z/o) 

dr W. Pichurski 07.04.2020 
20.04.2020 
27.04.2020 
(wtorki) 
 
godz:. 
16:00–17:00  
(po multime- 
-diach) 

GŁÓWNE: 
- zadania projektowe przesyłane na dedykowany  
  dysk google 
- zajęcia i indywidualne konsultacje w trybie  
  wideokonferencji za pośrednictwem MS Teams 
- zespół zajęciowy na MS Teams 
 
  UZUPEŁNIAJĄCE: 
kontakt i konsultacje: MS Teams, e-mail, telefon 

e-mail:  
witpichurski@uni.opole.pl 
 
Dysk Google: 
adres dysku dostępny na grupie na Facebooku lub 
udostępniany drogą mailową przez prowadzących 
 
MS Teams (zespół):  
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a59cfb406718941f5
89b54ac8c70f6ee8%40thread.tacv2/conversations?groupId=
99746fe0-c4dd-4ffb-8ea4-9256d1395837&tenantId=8bc347df
-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 

pracownia 
artystyczna  

II lic. 
EA 

Rzeźba 
(z/o) 

dr I. Nowodworski 07.04.2020 
20.04.2020 
27.04.2020 
 
15:30–18:00 

Praca zdalna nad zadanymi tematami.  
Konsultacje w godzinach przewidzianych w planie 
zajęć. Kontakt: mail, telefon, grupa założona na 
messengerze w celu konsultacji i korekt na podstawie 
dokumentacji fotograficznej projektów rzeźbiarskich 

mail:  ignacy.nowodworski@vp.pl 
tel. 600244019 
grupa messenger 
Dysk Google: 
adres dysku dostępny na grupie na Facebooku lub 
udostępniany drogą mailową przez prowadzącego 

pracownia 
artystyczna  

II lic. 
EA 

Malarstwo 
(z/o) 

dr hab. M. Hlawacz 
mgr M. Domeradzki  

31.03.2020 
07.04.2020 
21.04.2020 
28.04.2020 
 
godz. 
8:00–12:00 

GŁÓWNE 
> Praca zdalna nad zadanymi tematami.  
> Konsultacje w godzinach przewidzianych w planie 
zajęć.  
> projekty przesyłane na dedykowany dysk google 
> zajęcia i indywidualne konsultacje w trybie 
wideokonferencji – MS Teams oraz Messenger  
> grupa organizacyjna na Facebooku 

Dysk Google: 
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzącego 
 
Facebook (grupa): 
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fww
w.facebook.com%2Fgroups%2F195753628397269%2F 
 

pracownia 
artystyczna  

https://www.facebook.com/groups/2522521671345718/
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abace5bf694f749c0bc10b0558f7cb663%40thread.tacv2/conversations?groupId=5fb04687-5c83-4f80-bcbc-2373d59a622b&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abace5bf694f749c0bc10b0558f7cb663%40thread.tacv2/conversations?groupId=5fb04687-5c83-4f80-bcbc-2373d59a622b&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abace5bf694f749c0bc10b0558f7cb663%40thread.tacv2/conversations?groupId=5fb04687-5c83-4f80-bcbc-2373d59a622b&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abace5bf694f749c0bc10b0558f7cb663%40thread.tacv2/conversations?groupId=5fb04687-5c83-4f80-bcbc-2373d59a622b&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:bposacki@uni.opole.pl
mailto:pptaszynska@uni.opole.pl
mailto:ignacy.nowodworski@vp.pl
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F195753628397269%2F
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F195753628397269%2F


> zespół zajęciowy na MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE 
kontakt i konsultacje: MS Teams, e-mail, messenger, 
telefon, WhatsApp 

MS Teams (zespół):  
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0a53c5f0fab54de2
95c93ed026486e05%40thread.tacv2/conversations?groupId=
c6972fe0-3c8b-498a-970a-26a47d85d8d6&tenantId=8bc347
df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
Mail:  
mhlawacz@uni.opole.pl 
mateusz.domeradzki@gmail.com 

II lic. 
EA 

Historia sztuki i 
analiza dzieła 
plastycznego 

dr hab. K. Ożóg wg 
harmonogramu 
planu zajęć – w 
tym czasie 
obecność 
prowadzącego i 
możliwość 
kontaktu przez 
komunikatory  
 
dodatkowe 
konsultacje 
codziennie w 
godzinach  
18.00–20.00 

Udostępnianie studentom wykładów w formie on-line, 
dostępnych dla zalogowanych użytkowników 
YouTube - do końca marca dostarczone zostały 
treści na czas do świąt wielkanocnych. 

Kanał na YouTube dostępny dla zalogowanych studentów, 
konsultacje przez komunikatory.  

wykład 

II lic. 
EA 

Proseminarium 
dyplomowe 
artystyczne 
(z/o) 

dr M. Piejko-Płonka 7.04.2020 
21.04.2020 
28.04.2020 
 
14.30-15.30 
Zajęcia oraz 
konsultacje 
zgodnie z 
planem zajęć.  

Praca zdalna, indywidualna i grupowa nad zasadami 
przygotowywania pisemnych wypowiedzi naukowych. 
Zajęcia oraz konsultacje będą przeprowadzane z 
wykorzystaniem Google Docs, mediów 
społecznościowych, e-mail oraz MS Teams.  
 
 

Dysk Google: 
adres udostępniany drogą e-mailowa przez prowadząca 
zajęcia. 
 
Facebook: zamknięta grupa 
 
MS Teams (zespół): 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6738a102a90d447
59a8ca51984a451b1%40thread.tacv2/conversations?groupId
=050a3497-73bb-43b0-b16d-d440879c0ee9&tenantId=8bc34
7df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
E-mail: 
piejko@uni.opole.pl 

seminarium 

II lic. 
EA 

Proseminarium 
dyplomowe 
teoretyczne 

dr hab. K. Ożóg Konsultacje wg 
planu zajęć oraz 
codziennie w 
godzinach 
18–20.  

Praca zdalna nad wspólnymi i indywidualnymi 
dokumentami Google. Dostarczone tutoriale nagrane 
specjalnie dla grupy, spotkania na MS Teams.  

Grupa na Facebooku, zespół na MS Teams, konsultacje 
przez komunikatory.  

seminarium 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0a53c5f0fab54de295c93ed026486e05%40thread.tacv2/conversations?groupId=c6972fe0-3c8b-498a-970a-26a47d85d8d6&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0a53c5f0fab54de295c93ed026486e05%40thread.tacv2/conversations?groupId=c6972fe0-3c8b-498a-970a-26a47d85d8d6&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0a53c5f0fab54de295c93ed026486e05%40thread.tacv2/conversations?groupId=c6972fe0-3c8b-498a-970a-26a47d85d8d6&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0a53c5f0fab54de295c93ed026486e05%40thread.tacv2/conversations?groupId=c6972fe0-3c8b-498a-970a-26a47d85d8d6&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:mhlawacz@uni.opole.pl
mailto:mateusz.domeradzki@gmail.com
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6738a102a90d44759a8ca51984a451b1%40thread.tacv2/conversations?groupId=050a3497-73bb-43b0-b16d-d440879c0ee9&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6738a102a90d44759a8ca51984a451b1%40thread.tacv2/conversations?groupId=050a3497-73bb-43b0-b16d-d440879c0ee9&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6738a102a90d44759a8ca51984a451b1%40thread.tacv2/conversations?groupId=050a3497-73bb-43b0-b16d-d440879c0ee9&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6738a102a90d44759a8ca51984a451b1%40thread.tacv2/conversations?groupId=050a3497-73bb-43b0-b16d-d440879c0ee9&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5


II lic. 
EA 

Fotografia 
(z/o) 

dr hab. G. Gajos 01.04.2020  
08.04.2020  
22.04.2020  
29.04.2020  
 
godziny: 
11:00–14:00  

GŁÓWNE 
> materiały dydaktyczne, wykłady w wersji cyfrowej, 
realizacje zadań semestralnych, komentarze i korekty 
umieszczane na dedykowanym dysku google 
>  zajęcia, indywidualne konsultacje w trybie 
wideokonferencji za pośrednictwem MS Teams 
> zespół zajęciowy na MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE 
> konytakt i konsultacje: MS Teams, e-mail, telefon, 
WhatsApp 
 

Dysk Google: 
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzącego 
 
MS Teams (zespół):  
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a05a54701eb42448
3a624812ea957ce3c%40thread.tacv2/conversations?groupId
=0221291a-4d9c-4054-bf02-a01fe25aa834&tenantId=8bc347
df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
mail wykładowcy:  
ggajos@uni.opole.pl 

pracownia 
artystyczna  

II lic. 
EA 

Rysunek 
(z/o) 

dr hab. B. Trzos 02.04.2020 
16.04.2020 
23.04.2020 
30.04.2020 
kontakt wg 
harmonogramu 
zajęć 

Propozycje i projekty zadanych na bieżąco tematów, 
przesyłane i konsultowane w formie elektronicznej 
drogą mailową 
btrzos@uni.opole.pl, FB, Whatsapp, Messenger, 
telefonicznie, MS Teams 

Dysk Google: 
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzącego 
 
mail wykładowcy: 
btrzos@uni.opole.pl 

pracownia 
artystyczna  

II lic. 
EA 

Malarstwo 
(z/o) 

prof. E. Syty 
mgr B. Tarnowska 

2.04.2020 
16.04.2020 
23.04.2020 
30.04.2020 
Konsultacje wg 
harmonogramu/ 
planu zajęć 
Kontakt mailowy, 
telefoniczny 

Temat własny – pliki pokazujące postępy w pracy nad 
projektem regularnie udostępniane  na dedykowanym 
dysku google - co tydzień w terminie zajęć. 
 
Konsultacje Messenger/Mail/Skype/telefonicznie 
 
30.04 zgodnie z ustaleniami przegląd 
śródsemestralny. Ocena na podstawie 
zamieszczonej dokumentacji ukończonego 
projektu własnego. 

Dysk Google:  
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzącego 
 
mail: 
sytye@poczta.onet.pl 
beatatarnowska11@gmail.com  
 
kontakt telefoniczny/Skype: 
numery do wykładowców udostępniane drogą mailową lub na 
messenger  
 

pracownia 
artystyczna  

II lic. 
EA 

Rysunek 
(z/o) 

prof. E. Syty 
mgr B. Tarnowska 

2.04.2020 
16.04.2020 
23.04.2020 
30.04.2020 
Konsultacje wg 
harmonogramu/ 
planu zajęć 
Kontakt mailowy, 
telefonicz 
ny 

Temat własny – pliki pokazujące postępy w pracy nad 
projektem regularnie udostępniane  na dedykowanym 
dysku google - co tydzień w terminie zajęć. 
 
Konsultacje Messenger/Mail/Skype/telefonicznie 
 
30.04 zgodnie z ustaleniami przegląd 
śródsemestralny. Ocena na podstawie 
zamieszczonej dokumentacji ukończonego 
projektu własnego. 

Dysk Google:  
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzącego 
 
mail: 
sytye@poczta.onet.pl 
beatatarnowska11@gmail.com  
 
kontakt telefoniczny/Skype: 
numery do wykładowców udostępniane drogą mailową lub na 
messenger  
 

pracownia 
artystyczna  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a05a54701eb424483a624812ea957ce3c%40thread.tacv2/conversations?groupId=0221291a-4d9c-4054-bf02-a01fe25aa834&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a05a54701eb424483a624812ea957ce3c%40thread.tacv2/conversations?groupId=0221291a-4d9c-4054-bf02-a01fe25aa834&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a05a54701eb424483a624812ea957ce3c%40thread.tacv2/conversations?groupId=0221291a-4d9c-4054-bf02-a01fe25aa834&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a05a54701eb424483a624812ea957ce3c%40thread.tacv2/conversations?groupId=0221291a-4d9c-4054-bf02-a01fe25aa834&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:ggajos@uni.opole.pl
mailto:btrzos@uni.opole.pl
mailto:sytye@poczta.onet.pl
mailto:beatatarnowska11@gmail.com
mailto:sytye@poczta.onet.pl
mailto:beatatarnowska11@gmail.com


II lic. 
EA 

Metodyka 
edukacji 
plastycznej 
(z/o) 

mgr K. Kowalski 2, 16, 23, 
30.04.2020 
Realizacja wg 
godzin 
Harmonogramu 
zajęć 
dydaktycznych  

Opracowywanie zagadnień metodycznych w 
oparciu o dostępną literaturę. Praca zdalna nad 
zadanymi tematami za pośrednictwem 
komunikatorów tel. I internetowych wg 
indywidualnych zastosowań. Konsultacje w 
godzinach przewidzianych w planie zajęć. 

kontakt email  kkowalski@uni.opole.pl 
 
link do zespołu na ms teams 
https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Og
%C3%B3lny?threadId=19:db058381c22b4522bf861fc71ab
18936@thread.tacv2&ctx=channel 

ćwiczenia 

II lic. 
EA 

Grafika 
(z/o) 

dr hab. M. Kamińska  
mgr M. Krawiec 

02.04.2020 
16.04.2020 
23.04.2020 
30.04.2020 
 
godz 
9.00 - 15.00 

GŁÓWNE 
projekty przesyłane  do ustalonych folderów na 
platformie ms teams / zajęcia i indywidualne 
konsultacje w trybie wideokonferencji za 
pośrednictwem MS Teams lub masengera 
- grupa organizacyjna na Facebooku  
- zespół zajęciowy na MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE 
Kontakt mailowy: mkrawiec@uni.opole.pl  
mkami@uni.opole.pl 
Plik powinien być opisany w następujący sposób: 
Nazwisko / Imię / Tytuł ćwiczenia / rok studiów. 
Po zatwierdzeniu projektu (w miarę możliwości) 
student może opracowywać matrycę we własnym 
zakresie w domu. Studenci realizują również zadania 
okołograficzne 

mkrawiec@uni.opole.pl  
mkami@uni.opole.pl 
 
 
 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af1ef8636dbe74d90
8ce618b40a9d7596%40thread.tacv2/conversations?groupId=
0616ffbf-eca4-4866-839f-4b41e302b952&tenantId=8bc347df-
2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
 
grupa fb 
https://www.facebook.com/groups/201314017967059/?epa=S
EARCH_BOX 

pracownia 
artystyczna  

II lic. 
EA 

Grafika 
(z/o) 

dr hab. B. Trzos 03.04.2020 
17.04.2020 
24’04.2020 
kontakt wg 
harmonogramu 
zajęć 

Propozycje i projekty zadanych na bieżąco tematów, 
przesyłane i konsultowane w formie elektronicznej 
drogą mailową 
btrzos@uni.opole.pl, FB, Whatsapp, Messenger, 
telefonicznie, MS Teams 

Dysk Google: 
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzącego 
 
mail wykładowcy: 
btrzos@uni.opole.pl 

pracownia 
artystyczna  

II lic. 
EA 

Proseminarium 
artystyczne 
(z/o) 

mgr K. Kowalski  3, 17, 
24.04.2020 
Realizacja wg 
godzin 
Harmonogramu 
zajęć 
dydaktycznych  

Opracowywanie zagadnień przedmiotowych w 
oparciu o dostępną literaturę. Praca zdalna nad 
zadanymi tematami za pośrednictwem 
komunikatorów tel. I internetowych wg 
indywidualnych zastosowań. Konsultacje w 
godzinach przewidzianych w planie zajęć. 

kontakt email  kkowalski@uni.opole.pl 
 
link do zespołu na ms teams  
 
https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Og%C3
%B3lny?threadId=19:0b6214b5b462484389522cf7a27293b8
@thread.tacv2&ctx=channel 

seminarium 

II lic. 
EA 

Projektowanie 
graficzne 
(z/o) 

dr hab. A. Giza 03.04.2020 
17.04.2020 
24.04.2020 
 
godziny: 
16:30–19:30 

GŁÓWNE projekty przesyłane na dysk google. 
Kontakt i konsultacje: e-mail, hangouts, Skype, 
WhatsApp / wideokonferencje 
za pośrednictwem MS Teams 
 

 pracownia 
artystyczna  

mailto:kkowalski@uni.opole.pl
mailto:mkrawiec@uni.opole.pl
mailto:mkrawiec@uni.opole.pl
mailto:mkami@uni.opole.pl
https://www.facebook.com/groups/201314017967059/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/groups/201314017967059/?epa=SEARCH_BOX
mailto:btrzos@uni.opole.pl
mailto:kkowalski@uni.opole.pl


III  LIC 

III lic. 
EA 

Realizacja 
multimedialne 
(z/o) 

mgr M. Misiura Konsultacje w 
poniedziałki i 
wtorki w 
godzinach 
14:00–18:00.  
 
6.04 2020 
20.04 2020 
27.04 2020 

Praca zdalna nad zadanymi tematami.  
Konsultacje w godzinach przewidzianych w planie 
zajęć. Kontakt: mail, telefon, WhatsApp, grupa ISVJ 
(Facebook), dysk google. 
 
Praca zdalna. Kontynuacja prac nad zadanym 
tematem. Rozpoczęcie następnych zadań. Po 
przesłaniu wstępnych projektów udzielane są korekty 
w formie mailowej. Kontakt jest możliwy przez cały 
tydzień. Za pośrednictwem poczty uniwersyteckiej 
rozesłane są informacje dotyczące zadania wraz z 
materiałami pomocniczymi; linki, tutoriale, 
przykładowe realizacje i inne. 

Dysk google: link przesłany 
starościnie I roku do udostępnienia. 
https://drive.google.com/open?id=1Nhr9CVfnppVWfmAe5ibU
xr40z4W_e14O 
 
e-mail: mmisiura@uni.opole.pl, mm.misiura@gmail.com 
Uzupełniająco: telefon 

pracownia 
artystyczna  

III lic. 
EA 

Pracownia 
dyplomowa 
teoretyczna 

dr hab. K. Ożóg Konsultacje wg 
planu zajęć oraz 
codziennie w 
godzinach 
18.00–20.00  

Praca zdalna nad wspólnymi i indywidualnymi 
dokumentami Google.  

Grupa na Facebooku, konsultacje przez komunikatory.  wykład 

III lic. 
EA 

Rysunek 
(z/o) 

dr hab. Ł. 
Piwowar-Bagińska 

7. 04 2020 
4. 04 2020 
21. 04 2020 
28. 04 2020 
 
 
godz. 
11.20-13.00 

Praca zdalna. Kontynuacja prac nad zadaniami. 
Rozpoczęcie następnych zadań. Po przesłaniu zdjęć 
prac, szkiców, i innych udzielane są konsultacje, 
korekty. Kontakt jest możliwy przez cały tydzień. Na 
MC Teams udostępniane są materiały pomocnicze; 
zdjęcia, reprodukcje, filmy i inne. 

Dysk google: link przesłany 
starościnie I roku do udostępnienia. 
MS Teams: zespół 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afbcc748c2ce742
2caf1eb11dc12f0970%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?g
roupId=7fba978e-a170-42c6-b46b-f6d6b91d24a7&tenantId=8
bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5  
 
e-mail: lpb@uni.opole.pl 
Uzupełniająco: telefon 

pracownia 
artystyczna  

III lic. 
EA 

Rysunek i 
malarstwo 
(z/o) 

dr hab. M. Hlawacz 
mgr M. Domeradzki  

31.03.2020 
07.04.2020 
21.04.2020 
28.04.2020 
 
godz. 
13:00–17:00 

GŁÓWNE 
> Praca zdalna nad zadanymi tematami.  
> Konsultacje w godzinach przewidzianych w planie 
zajęć.  
> projekty przesyłane na dedykowany dysk google 
> zajęcia i indywidualne konsultacje w trybie 
wideokonferencji – MS Teams oraz Messenger  
> grupa organizacyjna na Facebooku 
> zespół zajęciowy na MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE 
kontakt i konsultacje: MS Teams, e-mail, messenger, 
telefon, WhatsApp 

Dysk Google: 
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzącego 
Facebook (grupa): 
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fww
w.facebook.com%2Fgroups%2F195753628397269%2F 
MS Teams (zespół):  
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0eb4da2e60ae453
9a9e6d768531c927c%40thread.tacv2/conversations?groupId
=b145ff86-d682-4405-b808-74bdcd6f1a61&tenantId=8bc347
df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
Mail:  
mhlawacz@uni.opole.pl 
mateusz.domeradzki@gmail.com 

pracownia 
artystyczna  

https://drive.google.com/open?id=1Nhr9CVfnppVWfmAe5ibUxr40z4W_e14O
https://drive.google.com/open?id=1Nhr9CVfnppVWfmAe5ibUxr40z4W_e14O
mailto:mmisiura@uni.opole.pl
mailto:mm.misiura@gmail.com
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afbcc748c2ce7422caf1eb11dc12f0970%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7fba978e-a170-42c6-b46b-f6d6b91d24a7&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afbcc748c2ce7422caf1eb11dc12f0970%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7fba978e-a170-42c6-b46b-f6d6b91d24a7&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afbcc748c2ce7422caf1eb11dc12f0970%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7fba978e-a170-42c6-b46b-f6d6b91d24a7&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3afbcc748c2ce7422caf1eb11dc12f0970%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7fba978e-a170-42c6-b46b-f6d6b91d24a7&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:lpb@uni.opole.pl
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F195753628397269%2F
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F195753628397269%2F
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0eb4da2e60ae4539a9e6d768531c927c%40thread.tacv2/conversations?groupId=b145ff86-d682-4405-b808-74bdcd6f1a61&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0eb4da2e60ae4539a9e6d768531c927c%40thread.tacv2/conversations?groupId=b145ff86-d682-4405-b808-74bdcd6f1a61&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0eb4da2e60ae4539a9e6d768531c927c%40thread.tacv2/conversations?groupId=b145ff86-d682-4405-b808-74bdcd6f1a61&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0eb4da2e60ae4539a9e6d768531c927c%40thread.tacv2/conversations?groupId=b145ff86-d682-4405-b808-74bdcd6f1a61&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:mhlawacz@uni.opole.pl
mailto:mateusz.domeradzki@gmail.com


III lic. 
EA 

Projektowanie 
graficzne 
(z/o) 

dr hab. G. Gajos 
mgr K. Mular 

01.04.2020  
08.04.2020  
22.04.2020  
29.04.2020  
 
godziny: 
08:00–11:00 

GŁÓWNE 
> materiały dydaktyczne, wykłady w wersji cyfrowej, 
realizacje zadań semestralnych, komentarze i korekty 
umieszczane na dedykowanym dysku google 
>  zajęcia, indywidualne konsultacje w trybie 
wideokonferencji za pośrednictwem MS Teams 
> zespół zajęciowy na MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE 
> kontakt i konsultacje: MS Teams, e-mail, telefon, 
WhatsApp 
 

Dysk Google: 
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzących 
 
MS Teams (zespół):  
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1a3e51107ec9476
db8c3e221466341e3%40thread.tacv2/conversations?groupId
=59413c9b-8dc9-4a46-8bb3-2a031284c4dd&tenantId=8bc34
7df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
mail wykładowców:  
ggajos@uni.opole.pl 
katarzyna.mular@uni.opole.pl 

pracownia 
artystyczna  

III lic. 
EA 

Pracownia 
dyplomowa 
teoretyczna 
(z/o) 

dr M. Piejko-Płonka 03.04.2020 
17.04.2020 
24.04.2020 
 
8.45-9.45 

Konsultacje indywidualne i grupowe nad 
przygotowywanymi pracami dyplomowymi: z 
wykorzystaniem Google Docs, mediów 
społecznościowych, e-mail, MS Teams. Konsultacje 
będą się odbywać zgodnie z planem zajęć oraz w 
oparciu o kalendarz konsultacji indywidualnych 
prowadzony we współpracy ze studentami i 
studentkami.  

Dysk Google: 
adres udostępniany drogą e-mailowa przez prowadząca 
zajęcia. 
 
Facebook: zamknięta grupa, prośbę o dostęp proszę 
kierować na e-mail 
 
MS Teams (zespół): 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acd17e4b3795b48bf
a07b5c00e445ccff%40thread.tacv2/conversations?groupId=d
2ad7c89-aba5-4f37-a553-1356e8f077a4&tenantId=8bc347df-
2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
E-mail: 
piejko@uni.opole.pl 

seminarium 

III lic. 
EA 

Rysunek dr hab. B. Trzos 03.04.2020 
17.04.2020 
24.04.2020 
kontakt wg 
harmonogramu 
zajęć 

Propozycje i projekty zadanych na bieżąco tematów, 
przesyłane i konsultowane w formie elektronicznej 
drogą mailową 
btrzos@uni.opole.pl, FB, Whatsapp, Messenger, 
telefonicznie, MS Teams 

Dysk Google: 
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzącego 
 
mail wykładowcy: 
btrzos@uni.opole.pl 

pracownia 
artystyczna  

III lic. 
EA 

Prawo 
własności 
intelektualnej 
(z/o) 

mgr A. Rostropowicz 03.04.2020 
17.04.2020 
24.04.2020 
 

Zajęcia on-line w postaci przesłanych staroście 
konspektów wraz z objaśnieniami oraz zadaniami. 
Weryfikacja umiejętności w sesji egz. w postaci pracy 
pisemnej ustalanej indywidualnie. Po każdych 
zajęciach krótka pisemna praca z ostatnio 
poruszanych zagadnień. Kontakt i konsultacje 
telefonicznie w trakcie zajęć tj.11.20–13.00 oraz w 
razie potrzeby. Nadsyłanie prac domowych oraz 
konsultacje poprzez email. 

andrzej.rostropowicz@gmail.com 
508532019 

wykład 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1a3e51107ec9476db8c3e221466341e3%40thread.tacv2/conversations?groupId=59413c9b-8dc9-4a46-8bb3-2a031284c4dd&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1a3e51107ec9476db8c3e221466341e3%40thread.tacv2/conversations?groupId=59413c9b-8dc9-4a46-8bb3-2a031284c4dd&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1a3e51107ec9476db8c3e221466341e3%40thread.tacv2/conversations?groupId=59413c9b-8dc9-4a46-8bb3-2a031284c4dd&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1a3e51107ec9476db8c3e221466341e3%40thread.tacv2/conversations?groupId=59413c9b-8dc9-4a46-8bb3-2a031284c4dd&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:ggajos@uni.opole.pl
mailto:katarzyna.mular@uni.opole.pl
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acd17e4b3795b48bfa07b5c00e445ccff%40thread.tacv2/conversations?groupId=d2ad7c89-aba5-4f37-a553-1356e8f077a4&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acd17e4b3795b48bfa07b5c00e445ccff%40thread.tacv2/conversations?groupId=d2ad7c89-aba5-4f37-a553-1356e8f077a4&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acd17e4b3795b48bfa07b5c00e445ccff%40thread.tacv2/conversations?groupId=d2ad7c89-aba5-4f37-a553-1356e8f077a4&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3acd17e4b3795b48bfa07b5c00e445ccff%40thread.tacv2/conversations?groupId=d2ad7c89-aba5-4f37-a553-1356e8f077a4&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:btrzos@uni.opole.pl
mailto:andrzej.rostropowicz@gmail.com


III lic. 
EA 

Pracownia 
dyplomowa 
artystyczna 
(z/o) 

dr hab. Bartosz Posacki 04.04.2020 
18.04.2020 
25.04.2020 
 
godz. 
16:00–18:00 

GŁÓWNE 
- projekty przesyłane na dedykowany dysk google 
- zajęcia i indywidualne konsultacje w trybie 
wideokonferencji za pośrednictwem Messenger’a lub 
MS Teams 
- grupa organizacyjna na Facebooku 
- zespół zajęciowy na MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE 
kontakt i konsultacje: e-mail, telefon, WhatsApp 

Dysk Google: 
adres dysku dostępny na grupie na Facebooku lub 
udostępniany drogą mailową przez prowadzącego 
 
Facebook (grupa): 
https://www.facebook.com/groups/561189238018576/ 
 
MS Teams (zespół): 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4947022d8fed4dc5
97a336fa7cd68680%40thread.tacv2/conversations?groupId=
068dc30d-de87-4d72-9d16-a7006fe9b661&tenantId=8bc347
df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
mail:  
bposacki@uni.opole.pl 

seminarium 

III lic. 
EA 

Pracownia 
dyplomowa 
artystyczna 
(z/o) 

prof. M. Molenda 2.04.2020 
16.04.2020 
23.04.2020 
30.04.2020 

Stan zaawansowania dyplomu ( wersja fotograficzna) 
zdjęcia przesyłane na dedykowany dysk google, 
 
Uzupełniające  ,  
kontakt i konsultacje : email, telefon, WhadsApp 

mail. 
marian.molenda@gmail.com  
 Dysk Google udostępniony przez prowadzącego 

seminarium 

III lic. 
EA 

Pracownia 
dyplomowa 
artystyczna 
(z/o) 

 prof. E. Syty 2.04.2020 
16.04.2020 
23.04.2020 
30.04.2020 
Konsultacje wg 
harmonogramu/ 
planu zajęć 
Kontakt mailowy, 
telefoniczny 

Pliki pokazujące postępy w pracy nad dyplomem 
wrzucane na dedytowany dysk google.  
 
Konsultacje telefoniczne/mailowe/Skype 

Dysk Google:  
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzącego 
 
mail: 
sytye@poczta.onet.pl 
 
kontakt telefoniczny/Skype: 
numer udostępniany drogą mailową lub na messenger  

seminarium 

III lic. 
EA 

Pracownia 
dyplomowa 
artystyczna 
(z/o) 

dr hab. Ł. 
Piwowar-Bagińska 

02.04.2020  
16.04.2020 
23 04 2020 
30 04 2020  
 
godziny: 
19:00–20.00 

Zajęcia zdalne: 
Realizacja projektów dyplomowych, po przesłaniu 
materiałów (zdjęcia)  komentarze i korekty za 
pośrednictwem MS Teams. Dostępność przez cały 
tydzień 

Dysk Googla dedykowany i udostępniony dyplomantom. 
 
MS Teams (zespół} 
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa6e83b983a3b4
039a810c7efc174fa5c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?
groupId=1425b786-be36-4537-a9a4-8d79600a5a7d&tenantId
=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
E-mail: lpb@uni.opole.pl 
Uzupełniająco nr telefonu  

seminarium 

III lic. 
EA 

Pracownia 
dyplomowa 
artystyczna 
(z/o) 

 dr hab. M. Kamińska 02.04.2020 
16.04.2020 
23.04.2020 
30.04.2020 

Stały kontakt z dyplomantami( projekty i konsultacje 
przesyłane drogą e-mail lub telefonicznie, WhatsApp 
oraz za pośrednictwem MS Teams) 
 

 seminarium 
 

https://www.facebook.com/groups/561189238018576/
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4947022d8fed4dc597a336fa7cd68680%40thread.tacv2/conversations?groupId=068dc30d-de87-4d72-9d16-a7006fe9b661&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4947022d8fed4dc597a336fa7cd68680%40thread.tacv2/conversations?groupId=068dc30d-de87-4d72-9d16-a7006fe9b661&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4947022d8fed4dc597a336fa7cd68680%40thread.tacv2/conversations?groupId=068dc30d-de87-4d72-9d16-a7006fe9b661&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4947022d8fed4dc597a336fa7cd68680%40thread.tacv2/conversations?groupId=068dc30d-de87-4d72-9d16-a7006fe9b661&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:bposacki@uni.opole.pl
mailto:marian.molenda@gmail.com
mailto:sytye@poczta.onet.pl
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa6e83b983a3b4039a810c7efc174fa5c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1425b786-be36-4537-a9a4-8d79600a5a7d&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa6e83b983a3b4039a810c7efc174fa5c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1425b786-be36-4537-a9a4-8d79600a5a7d&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa6e83b983a3b4039a810c7efc174fa5c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1425b786-be36-4537-a9a4-8d79600a5a7d&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa6e83b983a3b4039a810c7efc174fa5c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1425b786-be36-4537-a9a4-8d79600a5a7d&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:lpb@uni.opole.pl


III lic. 
EA 

Pracownia 
dyplomowa 
artystyczna 
(z/o) 

dr hab. G. Gajos  31.03.2020  
07.04.2020  
21.04.2020  
28.04.2020  
 
godziny: 
13:00–14:30 

GŁÓWNE 
> materiały dydaktyczne, realizacje projektów 
dyplomowych, komentarze i korekty umieszczane  
na dedykowanym dysku google 
> indywidualne konsultacje w trybie wideokonferencji  
za pośrednictwem MS Teams 
> zespół zajęciowy na MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE 
> kontakt i konsultacje: MS Teams, e-mail, telefon, 
WhatsApp 
 

Dysk Google: 
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzącego 
 
MS Teams (zespół):  
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a529d61b05aa349d
c80096c9fa2d5a634%40thread.tacv2/conversations?groupId
=f8973407-7b65-4051-a9a6-725bc13dd458&tenantId=8bc34
7df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
mail wykładowcy:  
ggajos@uni.opole.pl 

seminarium  

III lic. 
EA 

Pracownia 
dyplomowa 
artystyczna 
(z/o) 

dr hab. A. Giza 01.04.2020 
08.04.2020 
15.04.2020 
22.04.2020 
29.04.2020 
 
godziny: 
17:45–18:30 

GŁÓWNE projekty i zadania przesyłane na dysk 
google. Kontakt i konsultacje: e-mail, hangouts, 
skype, WhatsApp, Facebook, MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE konsultacje na ustalone przez FB 
godziny 
 

 seminarium 

III lic. 
EA 

Pracownia 
dyplomowa 
artystyczna 
(z/o) 

 dr hab. M. Hlawacz 02.04.2020  
16.04.2020  
23.04.2020  
30.04.2020  
 
godziny: 
10:00–12:00 

GŁÓWNE 
> materiały dydaktyczne, realizacje projektów 
dyplomowych, komentarze i korekty umieszczane  
na dedykowanym dysku google 
> indywidualne konsultacje w trybie wideokonferencji  
za pośrednictwem MS Teams 
> zespół zajęciowy na MS Teams 
UZUPEŁNIAJĄCE 
> kontakt i konsultacje: MS Teams, e-mail, telefon, 
WhatsApp 
 

Dysk Google: 
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzącego 
 
MS Teams (zespół):  
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af602f5eb8ab049bc
988549241fefee7c%40thread.tacv2/conversations?groupId=5
a717fad-9184-4df0-b786-7e9b9fb87424&tenantId=8bc347df-
2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
Mail: mhlawacz@uni.opole.pl 

seminarium 
 

III lic. 
EA 

Pracownia 
dyplomowa 
artystyczna 
(z/o) 

dr hab. B. Trzos 02.04.2020 
16.04.2020 
23.04.2020 
kontakt wg 
harmonogramu 
zajęć 

Propozycje i projekty zadanych na bieżąco tematów, 
przesyłane i konsultowane w formie elektronicznej 
drogą mailową 
btrzos@uni.opole.pl, FB, Whatsapp, Messenger, 
telefonicznie, MS Teams 

Dysk Google: 
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzącego 
 
mail wykładowcy: btrzos@uni.opole.pl 

seminarium 

III lic. 
EA 

Pracownia 
dyplomowa 
artystyczna 
(z/o) 

 dr I. Nowodworski 02.04.2020  
16.04.2020 
23 04 2020 
30 04 2020  
godz. 
11:00–12:00 

Konsultacje w godzinach przewidzianych. Kontakt: 
mail, telefon, grupa założona na messengerze w celu 
konsultacji i korekt na podstawie dokumentacji 
fotograficznej projektów rzeźbiarskich 
 

mail:  ignacy.nowodworski@vp.pl 
tel. 600244019 
grupa messenger 
 

seminarium 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a529d61b05aa349dc80096c9fa2d5a634%40thread.tacv2/conversations?groupId=f8973407-7b65-4051-a9a6-725bc13dd458&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a529d61b05aa349dc80096c9fa2d5a634%40thread.tacv2/conversations?groupId=f8973407-7b65-4051-a9a6-725bc13dd458&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a529d61b05aa349dc80096c9fa2d5a634%40thread.tacv2/conversations?groupId=f8973407-7b65-4051-a9a6-725bc13dd458&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a529d61b05aa349dc80096c9fa2d5a634%40thread.tacv2/conversations?groupId=f8973407-7b65-4051-a9a6-725bc13dd458&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:ggajos@uni.opole.pl
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af602f5eb8ab049bc988549241fefee7c%40thread.tacv2/conversations?groupId=5a717fad-9184-4df0-b786-7e9b9fb87424&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af602f5eb8ab049bc988549241fefee7c%40thread.tacv2/conversations?groupId=5a717fad-9184-4df0-b786-7e9b9fb87424&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af602f5eb8ab049bc988549241fefee7c%40thread.tacv2/conversations?groupId=5a717fad-9184-4df0-b786-7e9b9fb87424&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af602f5eb8ab049bc988549241fefee7c%40thread.tacv2/conversations?groupId=5a717fad-9184-4df0-b786-7e9b9fb87424&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:mhlawacz@uni.opole.pl
mailto:btrzos@uni.opole.pl
mailto:ignacy.nowodworski@vp.pl


I  MGR 

I mgr 
EA 

Multimedia 
(z/o) 

dr hab. Bartosz Posacki 
dr Paulina Ptaszyńska 

01.04.2020 
08.04.2020 
15.04.2020 
22.04.2020 
29.04.2020 
 
godz. 
9:30–11:00 

GŁÓWNE 
- projekty przesyłane na dedykowany dysk google 
- zajęcia i indywidualne konsultacje w trybie 
wideokonferencji za pośrednictwem Messenger’a lub 
MS Teams 
- grupa organizacyjna na Facebooku 
- zespół zajęciowy na MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE 
kontakt i konsultacje: e-mail, telefon, WhatsApp 

Dysk Google: 
adres dysku dostępny na grupie na Facebooku lub 
udostępniany drogą mailową przez prowadzącego 
 
Facebook (grupa): 
https://www.facebook.com/groups/727900854357768/ 
 
MS Teams (zespół): 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab56fc18e590a4e4c
87bc71a0daf5a0a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=
751f12bd-9175-4f08-acc0-b6579c04a3f5&tenantId=8bc347df
-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
mail:  
bposacki@uni.opole.pl 
pptaszynska@uni.opole.pl 

pracownia 
artystyczna  

I mgr 
EA 

Rzeźba 
(z/o) 

dr I. Nowodworski 06.04.2020  
20.04.2020  
27.04.2020  
 
godz. 13:50 
-16:20 

Praca zdalna nad zadanymi tematami.  
Konsultacje w godzinach przewidzianych w planie 
zajęć. Kontakt: mail, telefon, grupa założona na 
messengerze w celu konsultacji i korekt na podstawie 
dokumentacji fotograficznej projektów rzeźbiarskich. 

mail:  ignacy.nowodworski@vp.pl 
tel. 600244019 
grupa messenger 
Dysk Google: 
adres dysku dostępny na grupie na Facebooku lub 
udostępniany drogą mailową przez prowadzącego 

pracownia 
artystyczna  

I mgr 
EA 

Rysunek 
(z/o) 

dr hab. M. Hlawacz 
mgr M. Domeradzki  

31.03.2020 
07.04.2020 
21.04.2020 
28.04.2020 
 
godz. 
13:00–17:00 

GŁÓWNE 
> Praca zdalna nad zadanymi tematami.  
> Konsultacje w godzinach przewidzianych w planie 
zajęć.  
> projekty przesyłane na dedykowany dysk google 
> zajęcia i indywidualne konsultacje w trybie 
wideokonferencji – MS Teams oraz Messenger  
> grupa organizacyjna na Facebooku 
> zespół zajęciowy na MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE 
kontakt i konsultacje: MS Teams, e-mail, messenger, 
telefon, WhatsApp 

Dysk Google: 
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzącego 
Facebook (grupa): 
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fww
w.facebook.com%2Fgroups%2F195753628397269%2F 
MS Teams (zespół):  
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a82b5b1ed89cf47fd
ad0f87b54d3a4481%40thread.tacv2/conversations?groupId=
5a96b6cd-4799-4311-be31-95be20f178fc&tenantId=8bc347d
f-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
Mail:  
mhlawacz@uni.opole.pl 
mateusz.domeradzki@gmail.com 

pracownia 
artystyczna  

I mgr 
EA 

Proseminarium dr hab. K. Ożóg Konsultacje wg 
planu zajęć oraz 
codziennie w 
godzinach 
18.00–20.00  

Praca zdalna nad wspólnymi i indywidualnymi 
dokumentami Google.  

Grupa na Facebooku, zespół na MS Teams, konsultacje 
przez komunikatory.  

seminarium 

https://www.facebook.com/groups/727900854357768/
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab56fc18e590a4e4c87bc71a0daf5a0a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=751f12bd-9175-4f08-acc0-b6579c04a3f5&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab56fc18e590a4e4c87bc71a0daf5a0a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=751f12bd-9175-4f08-acc0-b6579c04a3f5&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab56fc18e590a4e4c87bc71a0daf5a0a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=751f12bd-9175-4f08-acc0-b6579c04a3f5&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab56fc18e590a4e4c87bc71a0daf5a0a7%40thread.tacv2/conversations?groupId=751f12bd-9175-4f08-acc0-b6579c04a3f5&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:bposacki@uni.opole.pl
mailto:pptaszynska@uni.opole.pl
mailto:ignacy.nowodworski@vp.pl
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F195753628397269%2F
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F195753628397269%2F
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a82b5b1ed89cf47fdad0f87b54d3a4481%40thread.tacv2/conversations?groupId=5a96b6cd-4799-4311-be31-95be20f178fc&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a82b5b1ed89cf47fdad0f87b54d3a4481%40thread.tacv2/conversations?groupId=5a96b6cd-4799-4311-be31-95be20f178fc&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a82b5b1ed89cf47fdad0f87b54d3a4481%40thread.tacv2/conversations?groupId=5a96b6cd-4799-4311-be31-95be20f178fc&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a82b5b1ed89cf47fdad0f87b54d3a4481%40thread.tacv2/conversations?groupId=5a96b6cd-4799-4311-be31-95be20f178fc&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:mhlawacz@uni.opole.pl
mailto:mateusz.domeradzki@gmail.com


I mgr 
EA 

Fotomedia 
(z/o) 

dr hab. G. Gajos 01.04.2020  
08.04.2020  
22.04.2020  
29.04.2020  
 
godziny: 
14:30–17:30 

GŁÓWNE 
> materiały dydaktyczne, wykłady w wersji cyfrowej, 
realizacje zadań semestralnych, komentarze i korekty 
umieszczane na dedykowanym dysku google 
>  zajęcia, indywidualne konsultacje w trybie 
wideokonferencji za pośrednictwem MS Teams 
> zespół zajęciowy na MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE 
> kontakt i konsultacje: MS Teams, e-mail, telefon, 
WhatsApp 
 

Dysk Google: 
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzącego 
 
MS Teams (zespół):  
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a077add92c8fc47c8
889d41f3fe731ed7%40thread.tacv2/conversations?groupId=2
2d5eb8b-315a-4470-b081-a0f3227070e7&tenantId=8bc347df
-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
mail wykładowcy:  
ggajos@uni.opole.pl 
 

pracownia 
artystyczna  

I mgr 
EA 

Projektowanie 
graficzne 
(z/o) 

dr hab. G. Gajos 01.04.2020  
08.04.2020  
22.04.2020  
29.04.2020  
 
godziny: 
14:30–17:30 

GŁÓWNE 
> materiały dydaktyczne, wykłady w wersji cyfrowej, 
realizacje zadań semestralnych, komentarze i korekty 
umieszczane na dedykowanym dysku google 
>  zajęcia, indywidualne konsultacje w trybie 
wideokonferencji za pośrednictwem MS Teams 
> zespół zajęciowy na MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE 
> kontakt i konsultacje: MS Teams, e-mail, telefon, 
WhatsApp 
 

Dysk Google: 
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzącego 
 
MS Teams (zespół):  
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a077add92c8fc47c8
889d41f3fe731ed7%40thread.tacv2/conversations?groupId=2
2d5eb8b-315a-4470-b081-a0f3227070e7&tenantId=8bc347df
-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
mail wykładowcy:  
ggajos@uni.opole.pl 
 

pracownia 
artystyczna  

I mgr 
EA 

Analiza dzieła 
plastycznego 

dr hab. K. Ożóg Konsultacje wg 
planu zajęć oraz 
codziennie w 
godzinach 
18.00–20.00  

Praca zdalna nad wspólnymi i indywidualnymi 
dokumentami Google. Udostępnienie materiałów 
on-line dla zalogowanych uczestników. Dostarczone 
zadania do wykonania, ich weryfikacja w 
indywidualnych rozmowach i zajęciach on-line na MS 
Teams.  

Zespół na MS Teams, Dokumenty Google, konsultacje przez 
komunikatory i komentarze w dokumentach.  

wykład 

I mgr 
EA 

Malarstwo 
(z/o) 

prof. E. Syty 
 

2.04.2020 
16.04.2020 
23.04.2020 
30.04.2020 
Konsultacje wg 
harmonogramu/ 
planu zajęć 
Kontakt mailowy, 
telefoniczny 

Temat własny – pliki pokazujące postępy w pracy nad 
projektem regularnie udostępniane  na dedykowanym 
dysku google - co tydzień w terminie zajęć. 
 
Konsultacje Messenger/Mail/Skype/telefonicznie 
 
30.04 zgodnie z ustaleniami przegląd 
śródsemestralny. Ocena na podstawie 
zamieszczonej dokumentacji ukończonego 
projektu własnego. 

Dysk Google:  
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzącego 
 
mail: 
sytye@poczta.onet.pl 
beatatarnowska11@gmail.com  
kontakt telefoniczny/Skype: 
numery do wykładowców udostępniane drogą mailową lub na 
messenger  
 

pracownia 
artystyczna  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a077add92c8fc47c8889d41f3fe731ed7%40thread.tacv2/conversations?groupId=22d5eb8b-315a-4470-b081-a0f3227070e7&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a077add92c8fc47c8889d41f3fe731ed7%40thread.tacv2/conversations?groupId=22d5eb8b-315a-4470-b081-a0f3227070e7&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a077add92c8fc47c8889d41f3fe731ed7%40thread.tacv2/conversations?groupId=22d5eb8b-315a-4470-b081-a0f3227070e7&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a077add92c8fc47c8889d41f3fe731ed7%40thread.tacv2/conversations?groupId=22d5eb8b-315a-4470-b081-a0f3227070e7&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:ggajos@uni.opole.pl
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a077add92c8fc47c8889d41f3fe731ed7%40thread.tacv2/conversations?groupId=22d5eb8b-315a-4470-b081-a0f3227070e7&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a077add92c8fc47c8889d41f3fe731ed7%40thread.tacv2/conversations?groupId=22d5eb8b-315a-4470-b081-a0f3227070e7&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a077add92c8fc47c8889d41f3fe731ed7%40thread.tacv2/conversations?groupId=22d5eb8b-315a-4470-b081-a0f3227070e7&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a077add92c8fc47c8889d41f3fe731ed7%40thread.tacv2/conversations?groupId=22d5eb8b-315a-4470-b081-a0f3227070e7&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:ggajos@uni.opole.pl
mailto:sytye@poczta.onet.pl
mailto:beatatarnowska11@gmail.com


I mgr 
EA 

Grafika 
(z/o) 

dr hab. B. Trzos 
mgr M. Krawiec 

03.04.2020 
17.04.2020 
24.04.2020 
 
 
godz 
9.00 - 15.00 

Projekty opracowanych zagadnień i tematów, 
zadanych na pierwszych zajęciach semestru letniego, 
przesyłane i konsultowane w formie elektronicznej 
drogą mailową 
 
Plik powinien być opisany w następujący sposób 
Nazwisko / Imię / Tytuł ćwiczenia / rok studiów. 
Po zatwierdzeniu projektu (w miarę możliwości 
student może opracowywać matrycę we własnym 
zakresie w domu)  

Link do zespołu MS TEAMS 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aad6bf8f8bd9a4047
86f4338c18d689b5%40thread.tacv2/conversations?groupId=
70c1b794-67a6-4eff-86eb-1a9b984251e0&tenantId=8bc347d
f-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
mkrawiec@uni.opole.pl 
btrzos@uni.opole.pl 

pracownia 
artystyczna  

II  MGR 

II mgr 
EA 

Seminarium 
dyplomowe 
teoretyczne 

dr hab. K. Ożóg Konsultacje wg 
planu zajęć oraz 
codziennie w 
godzinach 
18.00–20.00  

Praca zdalna nad wspólnymi i indywidualnymi 
dokumentami Google.  

 seminarium 

II mgr 
EA 

Język obcy 
specjalistyczny 
(z/o) 

dr hab. A. Giza  1.04.2020 
 8.04.2020 
15.04.2020 
22.04.2020 
29.04.2020 
godz. 
15:30–17:00 

GŁÓWNE projekty i zadania przesyłane na dysk 
google. Kontakt i konsultacje: e-mail, hangouts, 
skype, WhatsApp, MS Teams 
 

 pracownia 
artystyczna  

II mgr 
EA 

Współczesne 
koncepcje 
edukacji 
artystycznej 
(z/o) 

mgr K. Kowalski  3, 17, 
24.04.2020 
Realizacja wg 
godzin 
Harmonogramu 
zajęć 
dydaktycznych 
na www WS UO 

Opracowywanie zagadnień przedmiotowych w 
oparciu o dostępną literaturę. Praca zdalna nad 
zadanymi tematami za pośrednictwem 
komunikatorów tel. I internetowych wg 
indywidualnych zastosowań. Konsultacje w 
godzinach przewidzianych w planie zajęć. 

kontakt email  kkowalski@uni.opole.pl 
 
link do zespołu na ms teams  
https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Og
%C3%B3lny?threadId=19:28cbe75aa7894f3c8c02918ce3f
dfb07@thread.tacv2&ctx=channel 
 

ćwiczenia 

II mgr 
EA 

Kurs w języku 
nowożytnym 
(z/o) 

mgr Clara Kleiniger 20.03.2020 
03.04 
17.04 

-zajęcia na MS Teams 
-praca zdalna nad danym projektem, stały kontakt i 
konsultacje przez mail i facebook 
 
-filmy do obejrzenia przesyłane na dysk google 
 

MS Teams 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af5e725b2432c4715
95b5919bd37053db%40thread.tacv2/conversations?groupId=
c3adaa69-9505-4fa9-b90d-2cca772f0fe6&tenantId=8bc347df
-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
e.mail: clara.kleininger@uni.opole.pl  
 
Dysk Google: 
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzącego 

lektorat 

mailto:mkrawiec@uni.opole.pl
mailto:kkowalski@uni.opole.pl
https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:28cbe75aa7894f3c8c02918ce3fdfb07@thread.tacv2&ctx=channel
https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:28cbe75aa7894f3c8c02918ce3fdfb07@thread.tacv2&ctx=channel
https://teams.microsoft.com/_#/school/conversations/Og%C3%B3lny?threadId=19:28cbe75aa7894f3c8c02918ce3fdfb07@thread.tacv2&ctx=channel
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af5e725b2432c471595b5919bd37053db%40thread.tacv2/conversations?groupId=c3adaa69-9505-4fa9-b90d-2cca772f0fe6&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af5e725b2432c471595b5919bd37053db%40thread.tacv2/conversations?groupId=c3adaa69-9505-4fa9-b90d-2cca772f0fe6&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af5e725b2432c471595b5919bd37053db%40thread.tacv2/conversations?groupId=c3adaa69-9505-4fa9-b90d-2cca772f0fe6&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af5e725b2432c471595b5919bd37053db%40thread.tacv2/conversations?groupId=c3adaa69-9505-4fa9-b90d-2cca772f0fe6&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5


II mgr 
EA 

Pracownia 
dyplomowa 
artystyczna 
(z/o) 

dr hab. Bartosz Posacki 04.04.2020 
18.04.2020 
25.04.2020 
 
godz. 
16:00–18:00 

GŁÓWNE 
- projekty przesyłane na dedykowany dysk google 
- zajęcia i indywidualne konsultacje w trybie 
wideokonferencji za pośrednictwem Messenger’a lub 
MS Teams 
- grupa organizacyjna na Facebooku 
- zespół zajęciowy na MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE 
kontakt i konsultacje: e-mail, telefon, WhatsApp 

Dysk Google: 
adres dysku dostępny na grupie na Facebooku lub 
udostępniany drogą mailową przez prowadzącego 
 
Facebook (grupa): 
https://www.facebook.com/groups/561189238018576/ 
 
MS Teams (zespół): 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4947022d8fed4dc5
97a336fa7cd68680%40thread.tacv2/conversations?groupId=
068dc30d-de87-4d72-9d16-a7006fe9b661&tenantId=8bc347
df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
mail:  
bposacki@uni.opole.pl 
 

seminarium 
 

II mgr 
EA 

Pracownia 
dyplomowa 
artystyczna 
(z/o) 

Prof. M. Molenda 2.04.2020 
16.04.2020 
23.04.2020 
30.04.2020 
 
Konsultacje wg 
harmonogramu/ 
planu zajęć 
 

Stan zaawansowania dyplomu ( wersja fotograficzna) 
zdjęcia przesyłane na dedykowany dysk google, 
 
Uzupełniające  ,  
kontakt i konsultacje : email, telefon, WhadsApp 
 
 
 

mail. 
marian.molenda@gmail.com  
mmolenda@uni.opole.pl  
 
 Dysk Google udostępniony przez prowadzącego 

seminarium  

II mgr 
EA 

Pracownia 
dyplomowa 
artystyczna 
(z/o) 

dr hab. M. Kamińska 02.04.2020 
16.04.2020 
23.04.2020 
30.04.2020 
 

projekty przesyłane na dedykowany dysk google, 
kontakt i konsultacje: e-mail, hangouts, telefon, 
WhatsApp oraz za pośrednictwem MS Teams 

 seminarium 

II mgr 
EA 

Pracownia 
dyplomowa 
artystyczna 
(z/o) 

dr hab. G. Gajos 31.03.2020  
07.04.2020  
21.04.2020  
28.04.2020  
 
godziny: 
13:00–14:30 

GŁÓWNE 
> materiały dydaktyczne, realizacje projektów 
dyplomowych, komentarze i korekty umieszczane  
na dedykowanym dysku google 
> indywidualne konsultacje w trybie wideokonferencji  
za pośrednictwem MS Teams 
> zespół zajęciowy na MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE 
> kontakt i konsultacje: MS Teams, e-mail, telefon, 
WhatsApp 
 

Dysk Google: 
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzącego 
 
MS Teams (zespół):  
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a529d61b05aa349d
c80096c9fa2d5a634%40thread.tacv2/conversations?groupId
=f8973407-7b65-4051-a9a6-725bc13dd458&tenantId=8bc34
7df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
mail wykładowcy:  
ggajos@uni.opole.pl 
 

seminarium  

https://www.facebook.com/groups/561189238018576/
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4947022d8fed4dc597a336fa7cd68680%40thread.tacv2/conversations?groupId=068dc30d-de87-4d72-9d16-a7006fe9b661&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4947022d8fed4dc597a336fa7cd68680%40thread.tacv2/conversations?groupId=068dc30d-de87-4d72-9d16-a7006fe9b661&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4947022d8fed4dc597a336fa7cd68680%40thread.tacv2/conversations?groupId=068dc30d-de87-4d72-9d16-a7006fe9b661&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4947022d8fed4dc597a336fa7cd68680%40thread.tacv2/conversations?groupId=068dc30d-de87-4d72-9d16-a7006fe9b661&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:bposacki@uni.opole.pl
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mailto:mmolenda@uni.opole.pl
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a529d61b05aa349dc80096c9fa2d5a634%40thread.tacv2/conversations?groupId=f8973407-7b65-4051-a9a6-725bc13dd458&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a529d61b05aa349dc80096c9fa2d5a634%40thread.tacv2/conversations?groupId=f8973407-7b65-4051-a9a6-725bc13dd458&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a529d61b05aa349dc80096c9fa2d5a634%40thread.tacv2/conversations?groupId=f8973407-7b65-4051-a9a6-725bc13dd458&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a529d61b05aa349dc80096c9fa2d5a634%40thread.tacv2/conversations?groupId=f8973407-7b65-4051-a9a6-725bc13dd458&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
mailto:ggajos@uni.opole.pl


II mgr 
EA 

Pracownia 
dyplomowa 
artystyczna 
(z/o) 

dr hab. A. Giza 01.04.2020 
08.04.2020 
15.04.2020 
22.04.2020 
29.04.2020 
 
godziny: 
17:00–17:45 

GŁÓWNE projekty i zadania przesyłane na dysk 
google. Kontakt i konsultacje: e-mail, hangouts, 
skype, WhatsApp, Facebook, MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE konsultacje na ustalone przez FB 
godziny 
 

 seminarium 

II mgr 
EA 

Pracownia 
dyplomowa 
artystyczna 
(z/o) 

dr hab. M. Hlawacz 02.04.2020  
16.04.2020  
23.04.2020  
30.04.2020  
 
godziny: 
10:00–12:00 

GŁÓWNE 
> materiały dydaktyczne, realizacje projektów 
dyplomowych, komentarze i korekty umieszczane  
na dedykowanym dysku google 
> indywidualne konsultacje w trybie wideokonferencji  
za pośrednictwem MS Teams 
> zespół zajęciowy na MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE 
> kontakt i konsultacje: MS Teams, e-mail, telefon, 
WhatsApp 

Dysk Google: 
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzącego 
 
MS Teams (zespół):  
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af602f5eb8ab049bc
988549241fefee7c%40thread.tacv2/conversations?groupId=5
a717fad-9184-4df0-b786-7e9b9fb87424&tenantId=8bc347df-
2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
 

seminarium 
 

II mgr 
EA 

Pracownia 
dyplomowa 
artystyczna 
(z/o) 

dr hab. B. Trzos 02.04.2020 
16.04.2020 
23’04.2020 
kontakt wg 
harmonogramu 
zajęć 

Konsultacje,  projekty przesyłane drogą mailową na 
adres btrzos@uni.opole.pl, konto FB, Messenger, 
WhatsApp 

Dysk Google: 
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzącego 
 
mail wykładowcy: 
btrzos@uni.opole.pl 

seminarium 

 
I LIC / Edytorstwo / Wydział Filologiczny 

 

I LIC 
Edytor
stwo 

Grafika 
użytkowa 
(z/o) 
 
Projektowanie 
książek 
(z/o) 

dr hab. M. Hlawacz 
dr hab. G. Gajos 

01.04.2020  
08.04.2020  
22.04.2020  
29.04.2020  
 
godziny: 
14:45–17:45 

GŁÓWNE 
> materiały dydaktyczne, wykłady w wersji cyfrowej, 
realizacje zadań semestralnych, komentarze i korekty 
umieszczane na dedykowanym dysku google 
>  zajęcia, indywidualne konsultacje w trybie 
wideokonferencji za pośrednictwem MS Teams 
> zespół zajęciowy na MS Teams 
 
UZUPEŁNIAJĄCE 
> kontakt i konsultacje: MS Teams, e-mail, telefon, 
WhatsApp 
 

Dysk Google: 
adres dysku udostępniany drogą mailową przez 
prowadzących 
 
MS Teams (zespół):  
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8f505a3768464228
8d66160b878099f4%40thread.tacv2/conversations?groupId=
840d6db7-e310-488d-8490-75cc1f40138a&tenantId=8bc347
df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5 
 
mail wykładowców:  
ggajos@uni.opole.pl 
mhlawacz@uni.opole.pl 

pracownia 
artystyczna  
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