TYMCZASOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE*
LOG LIC I
Grupa

8.00 - 9.30

9.45 - 11.15

Poniedziałek
1

2

Społeczne uwarunkowania języka: tekstologiczne aspekty wypowiedzi (lingwistyczna analiza wypowiedzi), ćw., LOG LIC I, dr prof.
UŚ K. Sujkowska-Sobisz, s. 010 [30h] (1 z 2 do wyboru - A)

Stylistyczne aspekty języka: praktyczna stylistyka - urzędowe wypowiedzi w pracy logopedy, ćw., LOG LIC I, dr K. Kuros-Kowalska,
s. 010 [30h] (1 z 2 do wyboru - B)

11.30 - 13.00

Stylistyczne aspekty języka: praktyczna stylistyka - użytkowe wypowiedzi w pracy logopedy, ćw., LOG LIC I, dr K. Kuros-Kowalska,
s. 010 [30h] (1 z 2 do wyboru - B)

13.00-13.45

PRZERWA NA KONSULTACJE DLA STUDENTÓW

13.45-15.15

Przeobrażenia polszczyzny: logopedyczne aspekty genologii - narracja i deskrypcja w diagnozie logopedycznej, ćw., LOG LIC I, dr
N. Moćko, s. 010 [30h] (1 z 2 do wyboru - C)

15.30-17.00

Przeobrażenia polszczyzny: logopedyczne aspekty genologii - narracja i deskrypcja w terapii logopedycznej, ćw., LOG LIC I, dr N.
Moćko, s. 010 [30h] (1 z 2 do wyboru - C)

17.15-18.45

19.00-20.30

*harmonogram obowiązuje do odwołania;

**harmonogram może podlegać aktualizacji, o każdej
aktualizacji studenci będą informowani na bieżąco;

***zajęcia podświetlone na zielono będą realizowane
w trybie online, wykładowcy prowadzący te zajęcia
prześlą możliwie szybko studentom informacje na
temat sposobu prowadzenia zajęć;

**** Pozostałe zajęcia zgodnie z Rozporządzeniem
Rektora UŚ nr 28/2020: „zostaną przeprowadzone w
czasie odpowiednio przedłużonego semestru. W
okresie takiego przedłużenia obowiązywać może
zmieniony harmonogram zajęć”.

TYMCZASOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE*
LOG LIC I

Wtorek

Grupa

1

8.00 - 9.30

Psychologiczne potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym i
szkolnym, ćw., LOG LIC I, dr A. Wieteska, s. 202 (WT) [30h]

9.45 - 11.15

2

**harmonogram może podlegać aktualizacji, o każdej
aktualizacji studenci będą informowani na bieżąco;

Psychologiczne potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, w., LOG LIC I, dr A. Wieteska, s. 202 (WT) [30h]

Psychologiczne potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym i
szkolnym, ćw., LOG LIC I, dr A. Wieteska, s. 203-5 (WT) [30h]

11.30 - 13.00

13.00-13.45

PRZERWA NA KONSULTACJE DLA STUDENTÓW

Metodyka diagnozy logopedycznej, ćw., LOG LIC I, dr hab. prof.
UŚ K. Węsierska, co 2 tyg. od 3.03, s. 204-5 (WT) [15h]
13.45-15.15

Metodyka diagnozy logopedycznej, ćw., LOG LIC I, dr hab.
prof. UŚ K. Węsierska, co 2 tyg. od 25.02, s. 204-5 (WT) [15h]
Anatomia czynnościowa głowy i szyi 2, LOG LIC I, dr prof. UŚ M.
Kaczmarzyk, s. 107, co 2 tyg. od 25.02 [15h]

15.30-17.00

17.15-18.45

19.00-20.30

*harmonogram obowiązuje do odwołania;

***zajęcia podświetlone na zielono będą realizowane w
trybie online, wykładowcy prowadzący te zajęcia prześlą
możliwie szybko studentom informacje na temat sposobu
prowadzenia zajęć;

**** Pozostałe zajęcia zgodnie z Rozporządzeniem
Rektora UŚ nr 28/2020: „zostaną przeprowadzone w
czasie odpowiednio przedłużonego semestru. W okresie
takiego przedłużenia obowiązywać może zmieniony
harmonogram zajęć”.

TYMCZASOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE*
LOG LIC I
Grupa

Środa
1

2

Anatomia czynnościowa głowy i szyi 2, ćw., LOG LIC I, dr B.
Sambor, s. 010, co 2 tyg. od 26.02 [15h]

**harmonogram może podlegać aktualizacji, o każdej
aktualizacji studenci będą informowani na bieżąco;

8.00 - 9.30
Literatura dla dzieci i młodzieży, ćw., LOG LIC I, dr hab. M.
Wójcik-Dudek, s. 10, co 2 tyg. od 4.03 [15h]

9.45 - 11.15

11.30 - 13.00

13.00-13.45

13.45-15.15

15.30-17.00

17.15-18.45

19.00-20.30

*harmonogram obowiązuje do odwołania;

Literatura dla dzieci i młodzieży, ćw., LOG LIC I, dr hab. M.
Wójcik-Dudek, s. 10, co 2 tyg. od 26.02 [15h]

Pedagogika przedszkolna i szkolna, w., LOG LIC I, dr M. Christ, s. 202 (WT) [30h]

Pedagogika przedszkolna i szkolna, ćw., LOG LIC I, dr M.
Christ, s. 202 (WT) [30h]

PRZERWA NA KONSULTACJE DLA STUDENTÓW

Emisja głosu i technika mówienia, ćw., LOG LIC I, dr B.
Sambor, s. 209 [30h]

Pedagogika przedszkolna i szkolna, ćw., LOG LIC I, dr M. Christ,
s. 204-5 (WT) [30h]

Emisja głosu i technika mówienia, ćw., LOG LIC I, dr B. Sambor,
s. 209 [30h]

***zajęcia podświetlone na zielono będą realizowane w
trybie online, wykładowcy prowadzący te zajęcia prześlą
możliwie szybko studentom informacje na temat sposobu
prowadzenia zajęć;

**** Pozostałe zajęcia zgodnie z Rozporządzeniem
Rektora UŚ nr 28/2020: „zostaną przeprowadzone w
czasie odpowiednio przedłużonego semestru. W okresie
takiego przedłużenia obowiązywać może zmieniony
harmonogram zajęć”.

TYMCZASOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE*
LOG LIC I

Czwartek

Grupa

1

8.00 - 9.30

Język angielski, ćw., LOG LIC I, mgr D. Idziaszek, s. 403 [30h]

9.45 - 11.15

11.30 - 13.00

2

**harmonogram może podlegać aktualizacji, o każdej
aktualizacji studenci będą informowani na bieżąco;

Język angielski, ćw., LOG LIC I, mgr D. Idziaszek, s. 403 [30h]

Podstawy ortodoncji dla logopedów, w., LOG LIC I, dr n. med. M. Kuc-Michalska, s. 103, co dwa tygodnie od 27.02 [15h]

13.00-13.45

PRZERWA NA KONSULTACJE DLA STUDENTÓW

13.45-15.15

Społeczne uwarunkowania języka: tekstologiczne aspekty wypowiedzi - praktyka tekstu pisanego i mówionego, ćw., LOG LIC I, dr
hab. prof. UŚ J. Pacuła, s. 415 [30h] (1 z 2 do wyboru - A)

15.30-17.00

17.15-18.45

19.00-20.30

*harmonogram obowiązuje do odwołania;

***zajęcia podświetlone na zielono będą realizowane w
trybie online, wykładowcy prowadzący te zajęcia prześlą
możliwie szybko studentom informacje na temat sposobu
prowadzenia zajęć;

**** Pozostałe zajęcia zgodnie z Rozporządzeniem
Rektora UŚ nr 28/2020: „zostaną przeprowadzone w
czasie odpowiednio przedłużonego semestru. W okresie
takiego przedłużenia obowiązywać może zmieniony
harmonogram zajęć”.

TYMCZASOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W TRYBIE ONLINE*
LOG LIC I
Grupa

Piątek
1

2

**harmonogram może podlegać aktualizacji, o każdej
aktualizacji studenci będą informowani na bieżąco;

8.00 - 9.30

***zajęcia podświetlone na zielono będą realizowane w
trybie online, wykładowcy prowadzący te zajęcia prześlą
możliwie szybko studentom informacje na temat sposobu
prowadzenia zajęć;

9.45 - 11.15

11.30 - 13.00

Podstawy audiologii, w., LOG LIC I, dr hab. prof. UŚ I. Polewczyk, 3 spotkania: 13 marca, 20 marca, 17 kwietnia, 11.30 - 15.15, s.
202 (WT) [15h]

13.00-13.45

PRZERWA NA KONSULTACJE DLA STUDENTÓW

13.45-15.15

Podstawy audiologii, w., LOG LIC I, dr hab. prof. UŚ I. Polewczyk, 3 spotkania: 13 marca, 20 marca, 17 kwietnia, 11.30 - 15.15, s.
202 (WT) [15h]

15.30-17.00

17.15-18.45

19.00-20.30

*harmonogram obowiązuje do odwołania;

**** Pozostałe zajęcia zgodnie z Rozporządzeniem Rektora
UŚ nr 28/2020: „zostaną przeprowadzone w czasie
odpowiednio przedłużonego semestru. W okresie takiego
przedłużenia obowiązywać może zmieniony harmonogram
zajęć”.

