
UWAGA!  Zmiana godziny zebrania programowego polonistów w dniu 6.02. 

Harmonogram spotkań pracowników Wydziału Filologicznego w sesji zimowej 2020 

 

Wtorek 28.01 

godz. 9:00  s.10 

Zebranie koordynatorów kierunków 
 

godz. 12:00  s.306 

Zebranie pracowników WF w sprawie dydaktyki 
 

godz. 13:00  s.306 

Zebranie programowe anglistów 
 

godz. 13:00  s.206 

Zebranie programowe germanistów 
 

godz. 13:00  s.304 

Zebranie programowe romanistów 
 

godz. 14:00  s.304 

Zebranie w sprawie modułu wybieralnego Język włoski   

 

 

 

Środa 29.01 

godz. 10:00-12:00   s. Senatu 

Szkolenie fotograficzne. Podczas spotkania pokazane zostanie: jak w prosty sposób uniknąć 

najczęstszych błędów podczas robienia zdjęć; jak dobrze kadrować; jak ustawić w aparacie 

najważniejsze parametry oraz zapewnić właściwe oświetlenie; co zrobić po "wrzuceniu" zdjęć do 

komputera, tak żeby wyglądały jak najlepiej...i również - "dlaczego mniej znaczy więcej". Szkolenie 

organizowane jest przez Biuro Marketingu i Public Relations UO z myślą o zdjęciach wykonywanych 

podczas przeróżnych wydarzeń uczelnianych, które publikowane są na stronach internetowych UO. 

 

 

Czwartek 30.01 

godz. 9:00   s.206 

Zebranie wyborcze dla pracowników samodzielnych Instytutu Nauk o Literaturze   
 

godz. 10:00   s. Senatu 

Zebranie dyrektorów, dziekanów i ich zastępców  
 

godz.11:00  s.207 

Zebranie w sprawie szkoły letniej w języku angielskim i kursów przygotowujących do studiów w 

języku angielskim  
 



godz. 12:00  s.206 

Zebranie wyborcze pracowników niesamodzielnych W. Fil. 

 

Poniedziałek 3.02 

godz. 10:00-11:30   s.206 

Warsztaty w sprawie nowego typu prac licencjackich (np. dla profilu praktycznego, filologii od 

podstaw)  
 

godz. 12:00-15:00   s.206 

Warsztat antydyskryminacyjny dla pracowników. Zakres tematyczny zajęć będzie obejmował 
następujące tematy: 1)stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja - przyczyny, formy, konsekwencje, 2) 
ochrona przed dyskryminacją na uczelni – studia konkretnych przypadków, możliwości zapobiegania i 
rozwiązywania sytuacji o charakterze dyskryminacyjnym. Osoby uczestniczące otrzymają 
zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.  
 

godz. 12:00-14:00   s.208 

Warsztat z prof. Katarzyną Molek-Kozakowską z Instytutu Językoznawstwa . Jak pisać list 

motywacyjny po angielsku na mobilności w ramach konsorcjum FORTHEM.  

 

godz. 15:45-16:45   s.206 

Spotkanie ze współpracującą na uczelni psychoterapeutką, p. Anną Bereźnicką. Podczas spotkania 
pracownicy będą mieli okazję porozmawiać o sposobach postępowania ze studentami i studentkami 
objawiającymi symptomy zaburzeń o podłożu psychicznym.  
 
 

Wtorek  4.02 

godz. 10.00   s.304 

Teacher Training Programme.  
 
 

Środa  5.02 

godz. 10.00   s.10 (dziekanat) 

Spotkanie osób zainteresowanych promocją kierunków – burza mózgów.   
 

godz. 12:00   s.10 

Spotkanie w sprawie konferencji UFAM 
 
 

Czwartek 6.02 

godz. 9:30   s.306 

Zebranie pracowników Instytutu Językoznawstwa  
 

godz. 11:00   s.206 

Zebranie programowe slawistów  
 

godz. 12:00   s.306 

Zebranie programowe polonistów  



 

godz. 11:00   s.202 

Spotkanie robocze FORTHEM – Research Lab Multilingualism   

 

godz. 13:00   s.10 

Spotkanie w sprawie logopedii. 

 

Poniedziałek  10.02 

godz. 12:00   s.10 

Spotkanie koordynatorów 

 

Wtorek   3.03 

godz. 14:00   s.27 

Zebranie Rady Instytutu Nauk o Literaturze oraz Kolegium Dyrekcyjnego.  

 

Czwartek  5.03 

godz. 9:30  s.202 

Zebranie Rady Instytutu Językoznawstwa. 

 

 

 


