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NAZWA PRZEDMIOTU

zajęcia zdalne zamawiane na 

platformie e-learningowej 

Kampus

zajęcia zdalne realizowane poza 

platformą  e-learningowej Kampus 

wykorzystujące narzędzia 

videokomunikacji

zajęcia zdalne realizowane poza 

platformą  e-learningową Kampus 

oparte na komunikacji e-mailowej

UWAGI

Antropologia kultury w globalnej wiosce

Avanti popolo! Włoska teoria, polska praktyka X X

Badania społeczno-prawne
Zajęcia realizowane przede wszystkim 

poprzez komunikajcę mailową (USOSmail)

Dyżur dla studentów w ramach czatu 

Skype

Bez precedensu. Nowoczesne przemiany pola 

politycznego
x

Diagnozowanie problemów w przestrzeni miasta Materiały audio, wideo, prace zdalne, czat

Etyczne problemy zawodu socjologa

Europa insight. Między kryzysem a rewolucją x

Facylitacja kontakt mailowy
cześć praktyczna zajęć uzupełniona w 

późiejszym terminie na zajęciach 

zblokowanych

Formy pomocy rodzinie na świecie x x

Gender and contemporary Polish society TAK

W dalszym toku zajęć możliwe 

wykorzystanie narzędzi videokomunikacji 

poza platformą e-learningową Kampus

Gender w mediach zajęcia oparte na  kontaktach e-mailowych materiały zostały przesłane do studentów

Global Families, Glocal Problems x x

Historia filozofii i myśli politycznej x

Historia idei i teorii politycznych w XIX i XX wieku

Grupa na platformie Kampus 

została zamówiona, będzie służyć 

przede wszystkim ułatwieniu 

komunikacji ze studentami i 

przekazywaniu materiałów 

dydaktycznych.

Ponadto jestem w kontakcie ze studentami 

za pośrednictwem komunikacji e-mailowej

Historia myśli o społeczeństwie TAK

Historia myśli o społeczeństwie - ćwiczenia
Ćwiczenia już realizowane na platformie 

Zoom

Zajęcia prowadzone on-line w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW  w terminie 23.03-14.04.2020

STUDIA DZIENNE
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Instytucje rynku pracy
zajęcia zdalne realizowane poza platformą  

e-learningową Kampus oparte na 
Ewa Giermanowska

Instytucjonalne formy rozwiązywania konfliktów x

Jak pisać historię LGBT+? x

Konflikt Kultur 1 zajęcia oparte na komunikacji e-mailowej
materiały zostały przesłane do studentów 

na 2 kolejne zajecia

Konflikt Kultur 2

Kooperacja, protest, wspólnota x

Logiczne podstawy nauk społecznych

Mediacje x

Metody badań społecznych x

Metody i narzędzia zarządzania kadrami 

(warsztat)

zajęcia zdalne realizowane poza platformą 

 e-learningową Kampus oparte na 

komunikacji e-mailowej

Negocjacje x

Partycypacyjne projektowanie przestrzeni 

publicznych

X - video konferencje przewiduje w 

końcowej czesci zajec . 

X - obecnie prace tocza się on line . 

Studenci maja zlecone zadania do 

wykonania. Pracuja razem w trybie on line. 

Pierwsze szkoły antropologiczne i ich mistrzowie: 

problematyka kultury
Wykłady na platformie Zoom od 24 III 

Płeć w teoriach społecznych NIE NIE TAK

W dalszym toku zajęć możliwe 

wykorzystanie narzędzi videokomunikacji 

poza platformą e-learningową Kampus
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Podejmowanie decyzji

Zajęcia zblokowane w I poł semestru, 

zatem ponad połowa kursu została już 

przeprowadzona bezpośrednio. W dn. 

16.03 studenci dostali ode mnie przez 

USOS mail informacyjny z dostępem do 

literatury (folder na dysku google drive 

UW) oraz dodatkowe materiały. Otrzymali 

również instrukcje odnośnie przygotowania 

prezentacji zaliczeniowych. Na test 

końcowy umówimy się w zależności od 

dalszego rozwoju sytuacji - bezpośrednio 

lub zdalnie. Zasygnalizowałam również 

gotowość konsultacji przez komunikator 

internetowy w razie potrzeby (np. Skype 

lub Zoom).

Podmiot i suweren - filozofia polityczności X X

Pomoc społeczna z elementami pracy socjalnej zajęcia on line z wykorzystaniem Zoom

mała grupa, zajęcia on-line ZOOM odbyły 

się 20.03.2020, będą kolejne wg terminu w 

planie dydaktycznym 

Postkolonializm

Zajęcia realizowane poprzez Skype w 

formie wideoczatu grupowego (z 

możliwością uczestniczenia tylko audio). 

Zajęcia odbywają się zatem w czasie 

rzeczywistym, w terminie wyznaczonym 

planem zajęć 

Praca z grupą x

Praca z rodziną kontakt mailowy

Praktyka dialogu społecznego Tak Szymon Wójcik

Prawa człowieka 1

Wysłałam studentom przez pocztę USOS 

zalecenie lektury dotyczącej wykładu, który 

miał odbyć się w ostatni wtorek (jest w 

Internecie). Kolejne wykłady będę wysyłała 

sukcesywnie (co tydzień) napisane (w 

osobnych plikach), również przez pocztę 

USOS.

Problemy społeczne i ich rozwiązywanie

zajecia realizowane przez USOSmaila, 

rozdysponowanie prac studentom, 

uruchomienie komunikacji przez SKYPE - 

od 23.03
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Procesy ludnościowe

zajęcia realizowane przez USOSmaila, 

rozdysponowanie prac studentom, 

cotygodniowe rozsyłanie materiału do 

czytania wraz z listą zagadnień, które będą 

obowiązywać do egzaminu, uruchomienie 

komunikacji przez SKYPE - od 23.03

Projektowanie procesu badawczego

elementy wykładowe, instrukcje do zadań 

praktycznych ćwiczeń i prac (prezentacje 

ze ścieżką audio) ew. konsultacje na 

platformie skype

Prowadzenie szkoleń x

Psychologia polityki

Wysłałam studentom przez pocztę USOS 

skany obowiązkowych lektur na 

najbliższych kilka zajęć. Przedmiot ma 

charakter konwersatorium, miejmy 

nadzieję że po Świętach będzie już 

możliwość ich omówienia i 

przedyskutowania.

Rozwiązywanie problemów alkoholowych X
za pośrednictwem USOSA przesyłam 

materiały.

Samoświadomość w pracy facylitatora x

Socjologia emocji
Realizacja w formie rozsyłania tekstów i 

zadań poprzez USOS

Socjologia moralności
Realizacja w formie rozsyłania tekstów i 

zadań poprzez USOS

Socjologia obyczajów (wykład) zajęcia oparte na kontaktach e-mailowych
materiały i zadania zostały przesłane do  

studentów

Socjologia rodziny kontakt mailowy wykł do odrobienia

Socjologia rodziny - ćwiczenia x x

Socjologia uzależnień x
wysyłam materiały, jednym z zadań będzie 

pisanie pracy z ich wykorzystaniem

Socjologia wiązań - od Tarde'a do Latoura x

Socjologia zamieszkiwania x

Socjotechnika propagandy w reklamie x
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Specyfika pisarstwa naukowego: jak 

komunikować wyniki badań społecznych

Kurs prowadzony: dr Tomanek i dr Olczyk, 

już realizowany na platformie Zoom

Społeczna i prawna sytuacja dziecka
Zajęcia realizowane przede wszystkim 

poprzez komunikajcę mailową (USOSmail)

Dyżur dla studentów w ramach czatu 

Skype

Statystyka I stopień x

Statystyka II stopień x

Systemy, struktury i procesy społeczne w 

różnych perspektywach socjologicznych
x

Systemy, struktury i procesy społeczne w 

różnych perspektywach socjologicznych - 
x x

Sztuka w mieście x

Sztuki wizualne w ujęciu strukturalnym x

Technologie Informatyczne i Komunikacyjne

Teorie zróżnicowania społecznego x

Warsztat specjalizacyjny Materiały audio, wideo, prace zdalne, czat

Wielcy myśliciele polityczni i wielcy politycy

Wprowadzenie do mediacji

Zajęcia są zblokowane i planowo 

zaczynają się w II połowie semestru (21 

kwietnia). W zależności od rozwoju sytuacji 

zacznę kurs z użyciem wideokomunikacji 

(Zoom lub Google Meet) oraz udostępnię 

materiały do pracy własnej (Dysk google 

drive UW). Zakładam, że część praktyczna 

kursu, wymagająca interakcji grupowych, 

będzie mogła odbyć się już bezpośrednio. 

Jeśli nie, to będę na bieżąco adaptować 

ćwiczenia do warunków wideokomunikacji.  

Wprowadzenie do teorii socjologicznych TAK
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Wprowadzenie do teorii socjologicznych - 

ćwiczenia

Zajęcia realizowane poprzez Skype w 

formie wideoczatu grupowego (z 

możliwością uczestniczenia tylko audio). 

Zajęcia odbywają się zatem w czasie 

rzeczywistym, w terminie wyznaczonym 

planem zajęć 

Współczesne teorie antropologiczne II

dokładne konspekty wykładów i wskazówki 

literaturowe są przesyłane mailem grupie 

studenckiej, zapewniony kontakt mailowy i 

telefoniczny

Współczesne teorie interpretacji choroby x

Wybrane zagadnienia seksuologii

Od początku semestru odbyłam 4 

spotkanie – do 9 marca włącznie. 

Zawarłam ze studentami kontrakt grupowy 

i rozpoczęłam pracę już 16 marca – 

wysłałam pierwszy tekst do przeczytania i 

zadałam pytania do opracowania dla 

grupy. Kontaktujemy się poprzez 

specjalnie utworzoną dla grupy skrzynkę: 

isnsfakultetseksuologia2020@gmail.com

Praca w grupie polegać będzie na 

przesłaniu na skrzynkę prezentacji 

tematycznych skanów/zdjęć artykułów lub 

fragmentów książek do przeczytania i 

odpowiedzi na 2 pytania w każdym 

tygodniu. Studenci realizują ponadto w 2 

grupach autorskie projekty badawcze

Zabójstwo i polityka. Studia przypadków x

Zarządzanie projektem w HR Tak Szymon Wójcik, Mateusz Konieczny

Zarządzanie rozwojem pracowników Materiały audio, wideo, prace zdalne, czat

Zarządzanie różnymi grupami pracowników

zajęcia realizowane przez USOSmaila, 

rozdysponowanie prac studentom  (praca 

w grupach nad projektem szkolenia), 

cotygodniowy kontakt, uruchomienie 

komunikacji przez SKYPE - od 23.03

Zieleń w mieście

STUDIA ZAOCZNE
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Antropologia i socjologia Internetu

Badanie tekstów kultury

TAK, zajęcia prowadzone są z 

wykorzystaniem platformy zoom oraz 

google classroom. Idziemy zgodnie z 

planem, czyli kolejne zajęcia odbywają się 

w tę sobotę, zgodnie z planem. 

Dylematy etyczne z perspektywy socjologii 

moralności

Ekonomia x

Facylitacja kontakt mailowy
część praktyczna uzupełniona później na 

zajęciach zblokowanyc

Historia idei i teorii politycznych w XIX i XX wieku
Grupa na platformie Kampus 

została zamówiona, będzie służyć 

Historia myśli o społeczeństwie

Logiczne podstawy nauk społecznych

Metodologia nauk społecznych z elementami 

filozofii nauki

Negocjacje

Podejmowanie decyzji

Pierwszy zjazd (4 godz) został 

przeprowadzony bezpośrednio w dn. 8 

marca. W dn. 16.03 studenci dostali ode 

mnie mail informacyjny z dostępem do 

literatury (folder na dysku google drive 

UW) oraz listę dodatkowych materiałów 

(linki do tekstów i filmów). Otrzymali 

również instrukcje odnośnie przygotowania 

prezentacji zaliczeniowych. Na test 

końcowy umówimy się w zależności od 

dalszego rozwoju sytuacji - bezpośrednio 

lub zdalnie. Zasygnalizowałam również 

gotowość konsultacji przez komunikator 

internetowy (np. Skype, Zoom lub Google 

Meet).
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Polityka społeczna z elementami demografii zajęcia on line z wykorzystaniem Zoom

mała grupa, zajęcia on-line ZOOM, od 

22.03.2020, będą kolejne wg terminu w 

planie dydaktycznym 

Pomoc społeczna z elementami pracy socjalnej

Praca z grupą x

Problemy społeczne i ich rozwiązywanie

zajęcia realizowane przez USOSmaila, 

przesyłanie materiałów do czytania i pytań 

z koniecznością odpowiedzi na nie, 

rozdysponowanie prac studentom (prace w 

zespołach zdalnych), uruchomienie 

komunikacji przez SKYPE - od 23.03

Projektowanie procesu badawczego

elementy wykładowe, instrukcje do zadań 

praktycznych ćwiczeń i prac (prezentacje 

ze ścieżką audio) ew. konsultacje na 

platformie skype

tak samo dla przedmiotu na studiach 

dziennych

Prowadzenie szkoleń

Samoświadomość w pracy facylitatora x

Socjologia emocji
Realizacja w formie rozsyłania tekstów i 

zadań poprzez USOS

Socjologia moralności
Realizacja w formie rozsyłania tekstów i 

zadań poprzez USOS

Socjologia procesów globalnych Materiały audio, wideo, prace zdalne, czat

Statystyka x

Statystyka II stopień x

Style życia współczesnych Polaków
instrukcje do zadań w ramach warsztatów; 

ew. konsultacje na platformie skype

zajęcia dla studiów zaocznych (ścieżka 

specjalizacyjna)

Systemy, struktury i procesy społeczne w 

różnych perspektywach socjologicznych
x

Technologie informacyjne i komunikacyjne

Teorie stylów życia wykłady (prezentacje ze ścieżką audio)
zajęcia dla studiów zaocznych (ścieżka 

specjalizacyjna)

Teorie zróżnicowania społecznego x
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Wprowadzenie do mediacji

Zajęcia są zaplanowane na koniec marca i 

kwiecień. W zależności od rozwoju sytuacji 

zacznę kurs z użyciem wideokomunikacji 

(Zoom lub Google Meet) oraz udostępnię 

materiały do pracy własnej (Dysk google 

drive UW). Zakładam, że część praktyczna 

kursu, wymagająca interakcji grupowych, 

będzie mogła odbyć się już bezpośrednio. 

Jeśli nie, to będę adaptować ćwiczenia do 

warunków wideokomunikacji.

Wstęp do socjologii prawa z elementami nauki o 

państwie i prawie

Zajęcia realizowane przede wszystkim 

poprzez komunikajcę mailową (USOSmail)

Dyżur dla studentów w ramach czatu 

Skype

Zarządzanie projektem w HR Tak Szymon Wójcik, Mateusz Konieczny

Zarządzanie rozwojem pracowników Materiały audio, wideo, prace zdalne, czat


