Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu
3007-L1A3MB
Metody badań logopedycznych

Typ zajęć
Ćwiczenia

Nazwisko prowadzącego
Balcerzak

Imię
prowadzącego informacja
Renata
zajęcia on line

3007-L1A3MB

Ćwiczenia

Balcerzak

Renata

studenci
UW

zajęcia on line
Metody badań logopedycznych

UW

Wykład

dr Bieńkowska

3007-L1A2TW-K2 Typy wypowiedzi: akty i gatunki mowy

Konwersatorium

Chojak

Jolanta

3007-LSA2GP
3007-L1A1FO
3007-L1A1FO

Gramatyczna, prozodyczna i komunikacyjna struktura wypowiedzi (morfologia i składnia)
Funkcjonalny opis języka
Funkcjonalny opis języka

Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia

Chojak
Dróżdż-Łuszczyk
Dróżdż-Łuszczyk

Jolanta
Katarzyna
Katarzyna

3007-L1A1FO
3007-L1A2KS-K1
3007-L1B1DZ
3007-L1B1DZ
3007-L1B1DZ
3007-L1B1DZ

Funkcjonalny opis języka
Komunikacyjna struktura wypowiedzi
Dyzartria
Dyzartria
Dyzartria
Dyzartria

Wykład
Konwersatorium
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia

unkcjonalny
Dróżdż-Łuszczyk
Jauer-Niworowska
Jauer-Niworowska
Jauer-Niworowska
Lis

Katarzyna
Katarzyna
Olga
Olga
Olga
Anna

wykłady są już przygotowane i zostaną umieszczone
na platformie e-learningowej WUM
platforma UW od 21.04, możliwa modyfikacja listy
lektur, bo nie wszystkie dostępne w sieci
wykład przygotowywany co tydzień i rozsyłany wraz
z materiałami na ćwiczenia
ćwiczenia przeniesione na platformę
ćwiczenia przeniesione na platformę
materiały do wykładu przesyłane mailowo
(uczestniczą w nim studenci WUM, więc nie można
wykorzystać platformy UW)
zajęcia prowadzone zdalnie
zajęcia w II połowie semestru, zajęcia on-line
zajęcia w II połowie semestru, zajęcia on-line
zajęcia w II połowie semestru, zajęcia on-line
zajęcia w II połowie semestru, zajęcia on-line

Olga

przesłane nagrania audio, prezentacje, materiały w
formacie word; jeżeli chodzi o zaliczenie zajęć
ćwiczeniowych, rozważana możliwość modyfikacji
sposobu zaliczenia np. prezentacje wyników badań
w parach, a nie pojedynczo, przez co uniknie się
konieczności przedłużania zajęć
UW+WUM

Olga

przesłane nagrania audio, prezentacje, materiały w
formacie word; jeżeli chodzi o zaliczenie zajęć
ćwiczeniowych, rozważana możliwość modyfikacji
sposobu zaliczenia np. prezentacje wyników badań
w parach, a nie pojedynczo, przez co uniknie się
konieczności przedłużania zajęć
UW+WUM

Olga

przesłane nagrania audio, prezentacje, materiały w
formacie word; jeżeli chodzi o zaliczenie zajęć
ćwiczeniowych, rozważana możliwość modyfikacji
sposobu zaliczenia np. prezentacje wyników badań
w parach, a nie pojedynczo, przez co uniknie się
konieczności przedłużania zajęć
UW

Olga

przesłane nagrania audio, prezentacje, materiały w
formacie word; jeżeli chodzi o zaliczenie zajęć
ćwiczeniowych, rozważana możliwość modyfikacji
sposobu zaliczenia np. prezentacje wyników badań
w parach, a nie pojedynczo, przez co uniknie się
konieczności przedłużania zajęć
WUM

3007-L1A1PS

3007-L1B1DZ

3007-L1B1NP

3007-L1B2DT

3007-L1B2DT

Pedagogika specjalna

Dyzartria

Neuropsychologia

Diagnoza i terapia logopedyczna

Diagnoza i terapia logopedyczna

3007-L1B2NI

Niedokształcenie mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną

3007-L1S2OJ1
3007-LSA2NP
3007-L1A2SNW4

Neurogenne zaburzenia mowy (ze szczególnym uwzględnieniem dyzartrii)
Neuropsychologia
Swoistość nauczania dzieci dwujęzycznych w wieku wczesnoszkolnym języka polskiego jako
obcego/drugiego

Wykład

Wykład

Warsztaty

Warsztaty

Jauer-Niworowska

Jauer-Niworowska

Jauer-Niworowska

Jauer-Niworowska

aktualizacja
Zajęcia dla I grupy zakończone (15h) , studentki
uzyskały zaliczenie
II grupa rozpoczęła zajęcia 21 kwietnia ( II połowa
semestru), studentki również będą miały możliwość
uzyskania zaliczenia w formie zdalnej

UW+WUM

zajęcia są realizowane

UW

zajęcia odbywają się, zaliczenie będzie mogło odbyć się
zdalnie

UW
UW
UW

UW+WUM
UW
UW
UW
WUM
WUM

Wykład
Seminarium
magisterskie
Wykład

Jauer-Niworowska

Olga

zajęcia zaplanowane w II połowie semestru
na przesłane nagrania audio, prezentacje, materiały
w formacie word; jeżeli chodzi o zaliczenie zajęć
ćwiczeniowych, rozważana możliwość modyfikacji
sposobu zaliczenia np. prezentacje wyników badań
w parach, a nie pojedynczo, przez co uniknie się
konieczności przedłużania zajęć
UW+WUM

Jauer-Niworowska
Jauer-Niworowska

Olga
Olga

Indywidualne konsultacje mailowe
zajęcia w II połowie semestru

UW
UW SZK

Ćwiczenia

Jędryka

Beata

zajęcia prowadzone on-line

UW

zajęcia odbywają się zdalnie, bez zmian w programie.
Trwają przygotowania egzaminu w wersji na zaliczenie
zdalne.
Zaliczenie ustne przeprowadzi dr hab. K. DróżdżŁuszczyk i dr hab. N. Siudzińska

zajęcia odbywają się, istnieje możliwość zaliczenia w
formie zdalnej

Egzamin ustny. Jeśli będzie taka możliwość, egzamin
zostanie przeprowdzony w formie zdalnej

zajęcia odbywają się, istnieje możliwość zaliczenia w
formie zdalnej

zajęcia odbywają się, istnieje możliwość zaliczenia w
formie zdalnej

formie zdalnej
3007-L1A3LG-W3 Logopedia w glottodydaktyce języka polskiego jako obcego
3007-LSA2LK
Wybrane problemy leksykologii i kultury języka polskiego

Ćwiczenia
Ćwiczenia

Jędryka
Karpowicz

Beata
Tomasz

zajęcia prowadzone on-line
Skype, przesyłanie prezentacji

UW
UW

3007-LSA2LK

Wybrane problemy leksykologii i kultury języka polskiego

Ćwiczenia

Karpowicz

Tomasz

UW

3007-L1B1RG

Rehabilitacja głosu po laryngektomii

Ćwiczenia

WUM

Irena

3007-L1B1RG

Rehabilitacja głosu po laryngektomii

Ćwiczenia

WUM

Irena

3007-L1B1RG

Rehabilitacja głosu po laryngektomii

Ćwiczenia

WUM

Irena

Skype, przesyłanie prezentacji
prawdopodobnie część materiałów ćwiczeniowych
zostanie umieszczona na platformie e-learningowej
WUM
prawdopodobnie część materiałów ćwiczeniowych
zostanie umieszczona na platformie e-learningowej
WUM
prawdopodobnie część materiałów ćwiczeniowych
zostanie umieszczona na platformie e-learningowej
WUM

3007-L1B1RG
3007-LSA2KK
3007-LSA2KK

Rehabilitacja głosu po laryngektomii
Kulturowe konteksty kształcenia
Kulturowe konteksty kształcenia

WUM
Kowalczuk
Kowalczuk

Irena
Tomasz
Tomasz

wykłady już się skończyły, studenci mają otrzymać
od prowadzącej materiały do powtórzenia
materiały i zadania przesyłane mailowo
materiały i zadania przesyłane mailowo

3007-L1A3PK
3007-LSA2MJ

Praktyki pedagogiczne
Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej

Wykład
Wykład
Wykład
Praktyki
pedagogiczne
Ćwiczenia

Kozłowska
Kozłowska

Ewa
Ewa

zawieszone

wszystkie kolejne tematy realizowane są zgodnie z
harmonogramem, na koniec roku odbędzie się
sprawdzian, obejmujący również materiał wykładowy.
Do tego sprawdzianu będą mogli przystąpić wszyscy
studenci, w trybie zdalnym - z wykorzystaniem Skype'a
lub innej aplikacji

UW

UW

UW

UW+WUM
UW
UW

Przesyłane materiały
(prezentacje, filmy,
skany) na platformie
WUM i mailem;
planowane
wideospotkanie
podsumowujące wiedzę.

zajęcia będą zrealizowane w terminie - zaliczenie praca
pisemna.

UW
UW
dodano webinaria za pośrednictwem Google Meet.
Egzamin na platformie G-Suite

Ćwiczenia
Praktyka
Praktyki
pedagogiczne
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia

Kozłowska
Kozłowska

Ewa
Ewa

zajęcia on-line, jak i przesłane prezentacje,
materiały i zadania
zawieszone

UW
UW

Kozłowska
Kruk
Kruk
Kruk
Kruk

Ewa
Dorota
Dorota
Dorota
Dorota

zawieszone
Google Class
Google Class
Google Class
Google Class

UW
UW
UW
UW
UW

Komunikacyjna struktura wypowiedzi
3007-L1A2TW-K2
3007-L1A2KS-K1 Typy wypowiedzi: akty i gatunki mowy

konwersatorium
konwersatorium

Kruk
Kruk

Dorota
Dorota

Google Class
Google Class

WUM
WUM

3007-L1A2OR

Opóźniony rozwój mowy

Wykład

Kurowska

Marlena

3007-L1B2DT

Diagnoza i terapia logopedyczna

Warsztaty

Kurowska

Marlena

3007-L1S1MK1

Diagnozowanie i usprawnianie dzieci z zaburzeniami mowy

Seminarium
magisterskie

Kurowska

Marlena

materiały przesyłane mailowo (linki do tekstów,
skany),
studenci przygotowują wystąpienia, opracowują
diagnozy; informacje przesyłają mailowo
studenci opracowują zagadnienia związane z
rozwojem funkcji fonologicznych u dzieci w
grupach, przesyłają prace mailowo

Marlena

zajęcia zaplanowane w II połowie semestru
materiały przesyłane mailowo (linki do tekstów,
skany)

3007-LSA2MJ
3007-LSA3PN

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej
Praktyki nauczycielskie

3007-LSA3PP
3007-LSA2GP
3007-LSA2GP
3007-L1A2FO
3007-L1A2FO

Praktyki pedagogiczne
Gramatyczna, prozodyczna i komunikacyjna struktura wypowiedzi (morfologia i składnia)
Gramatyczna, prozodyczna i komunikacyjna struktura wypowiedzi (morfologia i składnia)
Funkcjonalny opis języka
Funkcjonalny opis języka

3007-LSA2OM

Opóźnienie rozwoju mowy

Wykład

Kurowska

3007-LSA3NM

Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego

Ćwiczenia

Kurowska

Marlena

3007-LSA3ZM

Zaburzenia mowy u osób z uszkodzeniem słuchu

Ćwiczenia

Kurowska

Marlena

zajęcia zaplanowane w II połowie semestru
materiały przesyłane mailowo (linki do tekstów,
skany), po wznowieniu zajęć konieczność
zorganizowania dwóch dodatkowych spotkań
materiały przesyłane mailowo (linki do tekstów,
skany), po wznowieniu zajęć konieczność
zorganizowania dwóch dodatkowych spotkań

zajęcia odbywają się, wszystkie zaliczenia będą mogły
odbyć się w terminach zgodnych z kalendarzem
akademickim, w formie zdalnej
Egzamin ustny z FOJ przeprowadzą dr hab. K. DróżdżŁuszczyk i dr hab. N. Siudzińska

UW

zajęcia zakończone (15h), przygotowania do
przeprowadzenia zaliczenia na platformie elearningowej UW (dla studentów UW i WUM)
Egzamin ustny. Jeśli będzie taka możliwość, egzamin
zostanie przeprowdzony w formie zdalnej

UW

sposób zdalny, kontakt mailowy i Classroom

UW

zajęcia przeniesione na platformę UW i zaliczenie
będzie przeprowadzone w formie elektronicznej

UW+WUM

UW

UW

zajęcia przeniesione na platformę UW i zaliczenie
będzie przeprowadzone w formie elektronicznej
zajęcia zakończone (15h) przeniesio na platformę UW i
zaliczenie przeprowadzone będzie w formie
elektronicznej

3007-L1B2WR

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej

Ćwiczenia

Lewandowska-Kidoń

Teresa

3007-L1B2WR

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej

Ćwiczenia

Lewandowska-Kidoń

Teresa

3007-L1B2WR

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej

Ćwiczenia

Lewandowska-Kidoń

Teresa

3007-L1B2WR

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego i komunikacji interpersonalnej

Ćwiczenia

Lewandowska-Kidoń

Teresa

studenci przesyłają opracowane tematy zgodnie z
ustalonym harmonogramem, w trakcie jest
ustalenie sposobu wspólnego omawiania i
komentowania opracowanych prac.
studenci przesyłają opracowane tematy zgodnie z
ustalonym harmonogramem, w trakcie jest
ustalenie sposobu wspólnego omawiania i
komentowania opracowanych prac.
studenci przesyłają opracowane tematy zgodnie z
ustalonym harmonogramem, w trakcie jest
ustalenie sposobu wspólnego omawiania i
komentowania opracowanych prac.
studenci przesyłają opracowane tematy zgodnie z
ustalonym harmonogramem, w trakcie jest
ustalenie sposobu wspólnego omawiania i
komentowania opracowanych prac.

UW

UW

zajęcia odbywają się zgodnie z założonym
harmonogramem. Wszyscy studenci mają możliwość
zdalnego zaliczania przedmiotu

WUM

WUM

3007-L1A1KP

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Ćwiczenia

dr Lipińska

3007-L1B1FA

Fonetyka akustyczna

Ćwiczenia

Lorenc

Anita

3007-L1B1FA

Fonetyka akustyczna

Ćwiczenia

Lorenc

Anita

3007-L1B1FA

Fonetyka akustyczna

Wykład

Lorenc

Anita

3007-L1B1ZS

Zaburzenia mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu

Ćwiczenia

Lorenc

Anita

3007-L1B1ZS

Zaburzenia mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu

Ćwiczenia

Lorenc

Anita

3007-L1B1ZS

Zaburzenia mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu

Ćwiczenia

Lorenc

Anita

3007-L1B1ZS

Zaburzenia mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu

Ćwiczenia

Lorenc

Anita

3007-L1B1ZS

Lorenc

Anita

3007-L1S2AL1

Zaburzenia mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu
Wykład
Fonetyczne aspekty zaburzeń mowy i języka. Zaburzenia mowy i języka w przypadkach uszkodzeń Seminarium
słuchu
magisterskie

Lorenc

Anita

na stronie zakładu pod adresem
https://kchwk.wum.edu.pl/content/dydaktyka
dostępne są wykłady dla studentów; pani dr będzie
się również kontaktowała mailowo ze studentami
skrypty (wykłady), zadania do wykonania
(ćwiczenia), printscreeny (jak nie zda egzaminu, to
przeniesnie zajęć w całości na platformę elearningową)
skrypty (wykłady), zadania do wykonania
(ćwiczenia), printscreeny (jak nie zda egzaminu, to
przeniesnie zajęć w całości na platformę elearningową)
skrypty (wykłady), zadania do wykonania
(ćwiczenia), printscreeny (jak nie zda egzaminu, to
przeniesnie zajęć w całości na platformę elearningową)
skrypty (wykłady), zadania do wykonania
(ćwiczenia), printscreeny (jak nie zda egzaminu, to
przeniesnie zajęć w całości na platformę elearningową)
skrypty (wykłady), zadania do wykonania
(ćwiczenia), printscreeny (jak nie zda egzaminu, to
przeniesnie zajęć w całości na platformę elearningową)
skrypty (wykłady), zadania do wykonania
(ćwiczenia), printscreeny (jak nie zda egzaminu, to
przeniesnie zajęć w całości na platformę elearningową)
skrypty (wykłady), zadania do wykonania
(ćwiczenia), printscreeny (jak nie zda egzaminu, to
przeniesnie zajęć w całości na platformę elearningową)
skrypty (wykłady), zadania do wykonania
(ćwiczenia), printscreeny (jak nie zda egzaminu, to
przeniesnie zajęć w całości na platformę elearningową)
konsultacje mailowe i telefoniczne,
przygotowywanie prac dyplomowych

3007-LSA2OR

Ortodoncja

Ćwiczenia

Łukasiewicz

Dorota

zajęcia do odrobienia w późniejszym terminie

UW SZK

3007-L1K2KM1
3007-L1A2PL
3007-L1A3PL

Nowe zjawiska w mediach
Praktyki logopedyczne
Praktyki logopedyczne

Konwersatorium
Praktyka
Praktyka

Maciejak
Sadowska
Sadowska

Katarzyna
Elżbieta
Elżbieta

dyskusje w ramach zamkniętej grupy na Facebook,
czytanie/oglądanie materiałó przesyłanych w
linkach, dyskusje pod postami
zawieszone
zawieszone

UW+WUM
UW
UW

UW

UW

UW

UW

UW

wszystkie zajęcia odbywają się zdalnie.Przesyłane
materiały (prezentacje, skany publikacji) mailem oraz
wideospotkania.

UW

WUM

WUM

UW+WUM
UW
zajęcia realizowane zdalnie, materiały zostaną przesłne
studentom drogą mailową
konwersatorium odbywa się zgodnie z planem - bieżąca
komunikacja za pośrednictwem prywatnej grupy na
Facebooku oraz cotygodniowe spotkania online przez
Google Meet. Efekty kształcenia zostaną zrealizowane,
będzie możliwość zaliczenia zdalnego - prezentacja
tematu przed grupą.

3007-L1B1PL
3007-LSA2PL
3007-LSA3PL

3007-L1A3WK

Praktyki logopedyczne
Praktyki logopedyczne
Praktyki logopedyczne

Wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej

Praktyka
Praktyka
Praktyka

Wykład

Sadowska
Sadowska
Sadowska

Sadowska

Elżbieta
Elżbieta
Elżbieta

zawieszone
zawieszone
zawieszone

UW
UW
UW

Elżbieta

zajęcia zaplanowane w II połowie semestru
materiały w formie elektronicznej (w tym nagrania i
ćwiczenia), uruchomienie paneli dyskusyjnych w
zamkniętej grupie, dyżury telefoniczne
UW+WUM

3007-L1B1NM-A Niedokształcenie mowy u osób z autyzmem

Ćwiczenia

Sadowska

Elżbieta

materiały w formie elektronicznej (w tym nagrania i
ćwiczenia), uruchomienie paneli dyskusyjnych w
zamkniętej grupie, dyżury telefoniczne
UW

3007-L1B1NM-A Niedokształcenie mowy u osób z autyzmem

Ćwiczenia

Sadowska

Elżbieta

materiały w formie elektronicznej (w tym nagrania i
ćwiczenia), uruchomienie paneli dyskusyjnych w
zamkniętej grupie, dyżury telefoniczne
UW

Elżbieta

zajęcia zaplanowane w II połowie semestru
materiały w formie elektronicznej (w tym nagrania i
ćwiczenia), uruchomienie paneli dyskusyjnych w
zamkniętej grupie, dyżury telefoniczne
WUM

3007-L1B1NM-A Niedokształcenie mowy u osób z autyzmem

Ćwiczenia

Sadowska

3007-L1B1NM-A Niedokształcenie mowy u osób z autyzmem

Ćwiczenia

Sadowska

Elżbieta

zajęcia zaplanowane w II połowie semestru
materiały w formie elektronicznej (w tym nagrania i
ćwiczenia), uruchomienie paneli dyskusyjnych w
zamkniętej grupie, dyżury telefoniczne
WUM

3007-L1B1NM-A Niedokształcenie mowy u osób z autyzmem

Wykład

Sadowska

Elżbieta

materiały w formie elektronicznej (w tym nagrania i
ćwiczenia), uruchomienie paneli dyskusyjnych w
zamkniętej grupie, dyżury telefoniczne
UW+WUM

3007-L-S3ES1

Komunikacja osób z autyzmem

Seminarium
licencjackie

Sadowska

Elżbieta

materiały w formie elektronicznej (w tym nagrania i
ćwiczenia), uruchomienie paneli dyskusyjnych w
zamkniętej grupie, dyżury telefoniczne
UW

3007-L1A2SR-W3
3007-LSA2PR
3007-L1A1FO
3007-L1A1FO
3007-LSA2PR
3007-L1A1FO
3007-L1A1FO
3007-L1B2DT

Stymulacja rozwoju mowy i języka dziecka
Profilaktyka logopedyczna
Funkcjonalny opis języka
Funkcjonalny opis języka
Profilaktyka logopedyczna
Funkcjonalny opis języka
Funkcjonalny opis języka
Diagnoza i terapia logopedyczna

Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Warsztaty

Sindrewicz
Sindrewicz
Sindrewicz
Sindrewicz
Sindrewicz
Siudzińska
Siudzińska
Siudzińska

Karolina
Karolina
Karolina
Karolina
Karolina
Natalia
Natalia
Natalia

ćwiczenia realizowane w formie on-line
ćwiczenia realizowane w formie on-line
ćwiczenia realizowane w formie on-line
ćwiczenia realizowane w formie on-line
ćwiczenia realizowane w formie on-line
Google Classroom
Google Classroom
Google Classroom

3007-L1B2PL

Praktyki logopedyczne

Natalia

Zaburzenia mowy u dzieci - ocena poziomu rozwoju języka i komunikacji

Praktyka
Seminarium
magisterskie

Siudzińska

3007-L1S2NS2

Siudzińska

Natalia

3007-LSA2PR

Profilaktyka logopedyczna

Wykład

Siudzińska

Natalia

3007-LSA2PS

Pedagogika specjalna

Wykład

Skura

3007-L1A3WP

Wprowadzenie do psychoakustyki

Ćwiczenia

dr Sokołowski

3007-L1A3WP

Wprowadzenie do psychoakustyki

Ćwiczenia

dr Sokołowski

3007-L1A3WP

Wprowadzenie do psychoakustyki

Ćwiczenia

dr Sokołowski

3007-L1A3WP

Wprowadzenie do psychoakustyki

Ćwiczenia

dr Sokołowski

Monika

zawieszone
konsultacje mailowe i telefoniczne,
przygotowywanie prac dyplomowych
prezentacje przesyłane mailow, Google Clasroom,
Google Meet
wysyłanie studentom materiałów przez Usos i
zadawanie przygotowywania krótkich odpowiedzi
na pytania/zagadnienia tak, aby mieć pewność, że
czytają je regularnie i rozumieją zawarte tam
kwestie. W razie trudności przygotowywanie zajęcia
video
ćwiczenia dostępne będą na platformie elearningowej; trwa przygotowywanie materiałów
ćwiczenia dostępne będą na platformie elearningowej; trwa przygotowywanie materiałów
ćwiczenia dostępne będą na platformie elearningowej; trwa przygotowywanie materiałów
ćwiczenia dostępne będą na platformie elearningowej; trwa przygotowywanie materiałów

UW
UW
WUM
WUM
UW
UW
UW
UW

UW

zajęcia na platformie come uw - w ten sposób
odbywają się ćwiczenia Niedokształcenia mowy u osób
z autyzmem, wykład Wprowadzenie do komunikacji
językowej, wspomagającej i alternatywnej. Przesyłane
studentom prezentacje, materiały, oprócz tego
utworzona została grupa dyskusyjna. Ćwiczenia będą
zaliczone zdalnie, na podstawie przesyłanych prac.
Wykład Niedokształcenia mowy u osób z autyzmem
będzie zaliczony, gdy skończą się ćwiczenia. Egzaminy
mogą być przeprowadzone w formie zdalnej. Dyżur
telefoniczny

Seminarium utworzona grupa dyskusyjna, łączę się co
tydzień ze studentami na tzw. live, czyli wykład na
żywo. Oprócz tego dyżur telefoniczny.
zajęcia odbywają się, nie ma potrzeby organizowania
dodatkowych zajeć stacjonarnych ze strudentami.Jeśli
będzie taka potrzeba zaliczenia odbędą się w forme
zdalnej. Studentów WUM będą egzaminować prof.
Dróżdż i prof. Siudzińska.

nie ma opóźnień w realizacji zajęć, wszyscy studenci
mają odpowiednie możliwości techniczne i, jeżeli
będzie taka konieczność, mogą podejść do egzaminu
bądź zaliczeniaw formie zdalnej

UW
UW

UW
UW
UW
WUM
WUM

zajęcia zakończone (15h) W tym momencie
prowadząca czeka na wytyczne dotyczące
przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, nie wyklucza
możliwości przeprowadzenia zaliczenia w formie
zdalnej

3007-L1A3WP

Wprowadzenie do psychoakustyki

Wykład

dr Sokołowski

3007-L1A3WK

Wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej

Ćwiczenia

Stefaniak

Agnieszka

3007-L1A3WK

Wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej

Ćwiczenia

Stefaniak

Agnieszka

3007-L1A3WK

Wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej

Ćwiczenia

Stefaniak

Agnieszka

3007-L1A3WK
3007-L1B1SW
3007-L1B1SW

Wprowadzenie do komunikacji językowej, wspomagającej i alternatywnej
Słowo i wypowiedź
Słowo i wypowiedź

Stefaniak
Stępień
Stępień

Agnieszka
Marzena
Marzena

3007-L1S2MS2

Językowe i komunikacyjne aspekty prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy

Ćwiczenia
Konwersatorium
Konwersatorium
Seminarium
magisterskie

Stępień

Marzena

3007-L1A2DN

Dydaktyka nauczania początkowego

Ćwiczenia

Styk

Elżbieta

3007-L1A2DN

Dydaktyka nauczania początkowego

Ćwiczenia

Styk

Elżbieta

3007-L1A2DN

Dydaktyka nauczania początkowego

Ćwiczenia

Styk

Elżbieta

3007-L1A2DN

Dydaktyka nauczania początkowego

Ćwiczenia

Styk

Elżbieta

wykłady dostępne będą na platformie elearningowej; trwa przygotowywanie materiałów
materiały przesłane w formie lektronicznej, na
podstawie których studenci będą wykonywać prace
zaliczeniowe w postaci recenzji, prezentacji,
programu terapeutycznego
materiały przesłane w formie lektronicznej, na
podstawie których studenci będą wykonywać prace
zaliczeniowe w postaci recenzji, prezentacji,
programu terapeutycznego
materiały przesłane w formie lektronicznej, na
podstawie których studenci będą wykonywać prace
zaliczeniowe w postaci recenzji, prezentacji,
programu terapeutycznego
materiały przesłane w formie lektronicznej, na
podstawie których studenci będą wykonywać prace
zaliczeniowe w postaci recenzji, prezentacji,
programu terapeutycznego
zajęcia przeniesione na moodle
zajęcia przeniesione na moodle
materiały rozesłane mailowo, konsultacje mailowe
zajęcia prowadzone zdalnie, wysyłane materiały,
nagrane słuchowiska, teksty do opracowania
zajęcia prowadzone zdalnie, wysyłane materiały,
nagrane słuchowiska, teksty do opracowania
zajęcia prowadzone zdalnie, wysyłane materiały,
nagrane słuchowiska, teksty do opracowania
zajęcia prowadzone zdalnie, wysyłane materiały,
nagrane słuchowiska, teksty do opracowania

UW+WUM

zajęcia zakończone

UW

UW

zajęcia zakończone (15h) Studenci przesyłają prace
zaliczeniowe do oceny.

WUM

WUM
UW
UW

Materiały przesyłane przez platformę; praca
studentów sprawdzana na platformie.

UW
UW
WUM
WUM

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem
Zaliczenie również było planowane dwustopniowe ustne i pisemne i tak będzie realizowane.
3007-L1T1US1

Let's talk about speech (translatorium z języka angielskiego, poziom B2+)

Translatorium

Swoboda-Rydz

Urszula

Logorytmika

Warsztaty

Symonides

Mariola

Logorytmika

Warsztaty

Symonides

Mariola

Dykcja i autokorekcja

warsztaty

Symonides

Mariola

teksty, filmy i ćwiczenia przesłane mailowo
studenci otrzymają ćwiczenia, któe będą mogli
wykonać sami w domu; po w znowieniu zajęć
prowadzący sprawdzi, czy efekty zostały
przyswojone;
studenci otrzymają ćwiczenia, któe będą mogli
wykonać sami w domu; po w znowieniu zajęć
prowadzący sprawdzi, czy efekty zostały
przyswojone;
studenci otrzymają ćwiczenia, któe będą mogli
wykonać sami w domu; po w znowieniu zajęć
prowadzący sprawdzi, czy efekty zostały
przyswojone;

UW

WUM

WUM

zajęcia z przedmiotu Logorytmika odbywają się zgodnie
z przewidzianym harmonogramem. Program jest
realizowany w formie zdalnej. Jeżeli dotychczasowe
obostrzenia zostaną utrzymane, a zajęcia w obecnej
formie będą trwały do czasu sesji egzaminacyjnej,
studenci będą mieć możliwość zdalnego zaliczenia
przedmiotu.

WUM

Dykcja i autokorekcja

warsztaty

Żaboklicka

Maria

3007-L1A1PO
3007-L1A1PR
3007-L1A2PK

Psychologia ogólna
Psychologia rozwoju dziecka
Psychologia kliniczna dziecka

Szamburski
Szamburski
Szamburski

Krzysztof
Krzysztof
Krzysztof

3007-L1S1KS1

Psychologiczne aspekty diagnozy i terapii zaburzeń mowy

Szamburski

Krzysztof

Indywidualne konsultacje mailowe

UW

3007-L-S3KS1
3007-LSA3MP

Psychologiczne uwarunkowania opóźnień rozwoju mowy
Metodyka postępowania logopedycznego

Wykład
Wykład
Wykład
Seminarium
magisterskie
Seminarium
licencjackie
Ćwiczenia

zajęć nie można prowadzić zdalnie, do odrobienia
w późniejszym terminie - w związku z
wydłużającym się terminem obowiązywania zajęć
zdalnych studenci otrzymają ćwiczenia, któe będą
mogli wykonać sami w domu; po w znowieniu zajęć
prowadzący sprawdzi, czy efekty zostały
przyswojone; jeżeli nie, konieczność zorganizowania
dodatkowych zajęć
WUM
UW (dawna
prezentacje i lektury przesyłane mailowo
szkolna)
prezentacje i lektury przesyłane mailowo
UW+WUM
prezentacje i lektury przesyłane mailowo
UW+WUM

Szamburski
Szamburski

Krzysztof
Krzysztof

Indywidualne konsultacje mailowe
prezentacje i lektury przesyłane mailowo

UW
UW

Dykcja i autokorekcja odbywają się zgodnie z
przewidzianym harmonogramem. Zaliczenie
prawdopodobnie w formie kontaktowej

zajęcia zdalne, zgodnie z harmonogramem

3007-L1A3MB

Metody badań logopedycznych

Ćwiczenia

Szamburski

Krzysztof

3007-L1A3MB

Metody badań logopedycznych

Ćwiczenia

Szamburski

Krzysztof

3007-L1B2DT

Diagnoza i terapia logopedyczna

Warsztaty

Szamburski

Krzysztof

3007-LSA2NR

Neurologia

Wykład

Szymańska

Krystyna

zajęcia zaplanowane w II połowie semestru
prezentacje i lektury przesyłane mailowo
zajęcia zaplanowane w II połowie semestru
prezentacje i lektury przesyłane mailowo
prezentacje i lektury i zadania do opracownia
przesyłane mailowo
tematy, które miały być omówione przygotowane w
formie materiałów (slajdy) + komentarz tekstowy
do slajdów + artykuły w PDF i linki w internecie;
jako zaliczenie 5 pytań - odpowiedzi przesłane na
maila

3007-L1A1EP

Elementy prawa medycznego i oświatowego

Wykład

Ślusarczyk

Piotr

zajęcia zaplanowane w II połowie semestru

UW+WUM

Zajecia zakończone (15h), zaliczenie przeprowadzone
on-line
zajęcia na platformie UW, rozpoczną się w maju,
zaliczenie zdalne na platformie

3007-LSA2PE

Pediatria

Wykład

Turlińska

Agnieszka

UW

przekazane materiały, kontakt przez Skype w środę w
godzinach zaplanowanych zajęć

3007-L1A1POWI Podstawy ochrony własności intelektualnej

Wykład

Wichrowska

Elżbieta

zajęcia zaplanowane w II połowie semestru
przeniesione na inny termin (to zaledwie 2
spotkania)

3007-LSA2LK
3007-L1B1AA
3007-L1B1AA

Wykład
Ćwiczenia
Ćwiczenia

Wojtyńska-Nowotka
Wolańska
Wolańska

Milena
Ewa
Ewa

materiał co tydzień przesyłane drogą mailową
audiobooki
audiobooki

UW
UW
UW

Wybrane problemy leksykologii i kultury języka polskiego
Afazja
Afazja

WUM
WUM
WUM

UW

UW

zajęcia zaplanowane w II połowie semestru
ćwiczenia z afazji zaczynami 7 kwietnia (wtorek) za
pomocą ZOOM. Będą polegały na oglądaniu filmów
z terapią i wspólnym omawianiu/przeglądaniu
testów i pomocy do diagnozy i terapii afazji.
3007-L1B1AA

Afazja

Ćwiczenia

Grzeszczuk

Paula

WUM
zajęcia zaplanowane w II połowie semestru
ćwiczenia z afazji zaczynami 7 kwietnia (wtorek) za
pomocą ZOOM. Będą polegały na oglądaniu filmów
z terapią i wspólnym omawianiu/przeglądaniu
testów i pomocy do diagnozy i terapii afazji.

3007-L1B1AA
3007-L1B1AA
3007-L1B2SO

Afazja
Afazja
System opieki logopedycznej w Polsce

Grzeszczuk
Wolańska
Wolańska

Paula
Ewa
Ewa

wykład przesyłany w formie audio
przesyłane prezentacje

WUM
UW+WUM
UW

Wolańska

Ewa

prezentacje i konsultacje mailowo

UW

Kompetencja narracyjna u dzieci zdrowych i u dzieci z różnymi deficytami

Ćwiczenia
Wykład
Wykład
Seminarium
magisterskie
Seminarium
licencjackie

3007-L1S1EW1

Lingwistyczna diagnoza i terapia zaburzeń komunikacji językowej (u dzieci i osób dorosłych)

3007-L-S3EW1

Wolańska

Ewa

UW

3007-LSA3LW

Literatura współczesna w dydaktyce szkolnej

Ćwiczenia

Wroczyński

Tomasz

3007-LSA3LW
3007-L1A2GG
3007-L1A3NCW4
3007-L1B1ST

Literatura współczesna w dydaktyce szkolnej
Grafetyka i grafemika

Ćwiczenia
Konwersatorium

Wroczyński
Zawadka

Tomasz
Joanna

prezentacje i konsultacje mailowo
prośba o przygotowanie konspektów prezentacji,
któe będą podstawą zaliczenia przedmiotu;
konsultacje zdalne
prośba o przygotowanie konspektów prezentacji,
któe będą podstawą zaliczenia przedmiotu;
konsultacje zdalne
po dostosowaniu zajęcia prowadzone on-line

Nauka czytania i pisania jako element stymulacji rozwoju mowy
Statystyka dla logopedów

Ćwiczenia
Ćwiczenia

Zawadka
Zawadka

Joanna
Joanna

po dostosowaniu zajęcia prowadzone on-line
po dostosowaniu zajęcia prowadzone on-line

UW
UW

3007-L1B1ST
3007-L1A1PE

Statystyka dla logopedów
Pediatria

Ćwiczenia
Wykład

Zawadka
WUM

Joanna

UW
UW+WUM

3007-L1A1OR

Ortodoncja

Wykład

WUM

3007-L1A1OR

Ortodoncja

Ćwiczenia

WUM

3007-L1A1OR

Ortodoncja

Ćwiczenia

WUM

po dostosowaniu zajęcia prowadzone on-line
przekazywane wykłady w pdf
przesłany konspekt wykładu, trwa praca by
udostępnić studentom UW szkolenia elearningowe.
Materiały będą sukcesywnie umieszczane na
platformie e-learningowej do 10 kwietnia br.
Materiały będą sukcesywnie umieszczane na
platformie e-learningowej do 10 kwietnia br.

UW

wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem,
isnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie
zdalnej
wszystkie zajęcia przebiegają zgodnie z założonym
harmonogramem, nie ma konieczności organizowania

ćwiczenia z afazji w formie zdalnej prowadzone są bez
większych problemów. Zajęcia odbywają się zgodnie z
planem. Jeśli zajdzie taka potrzeba - zaliczenie ćwiczeń
również będzie można przeprowadzić zdalnie (studenci
będą musieli dokonać diagnozy i opracować plan
terapii z przykładowymi ćwiczeniami dla pacjenta z
afazją na podstawie filmu - tak jak odbyłoby się to w
normalnych warunkach).

wszystkie zajęcia przebiegają zgodnie z założonym
harmonogramem, nie ma konieczności organizowania
dodatkowych zajeć stacjonarnych ze studentami,
istnieje możliwość przeprowadzenia
egzaminów/zaliczeń zdalnie

zajęcia odbywają się, istnieje możliwość zaliczenia w
formie zdalnej

UW
UW

UW+WUM
UW
WUM

zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem (czyli
co tydzień; liczba przerobionych tematów odpowiada
liczbie tematów, jakie miały być zrealizowane w sali).
Studenci będą mogli zaliczać przedmiot zdalnie, jeśli nie
będzie powrotu do trybu stacjonarnego.

3007-L1A2PR

Propedeutyka rehabilitacji

Wykład

WUM

3007-L1A2PR

Propedeutyka rehabilitacji

Ćwiczenia

WUM

3007-L1A2PR

Propedeutyka rehabilitacji

Ćwiczenia

WUM

3007-L1A2PD

Psychiatria dziecięca

Wykład

WUM

3007-L1A2PG

Podstawy genetyki

Wykład

WUM

3007-L1A3WA

Wprowadzenie do akustyki

Wykład

dr Sobol

3007-L1A3WA

Wprowadzenie do akustyki

Ćwiczenia

dr Sobol

3007-L1A3WA

Wprowadzenie do akustyki

Ćwiczenia

dr Sobol

3007-L1B2PS

Psychiatria

Wykład

dr Niemcewicz

wykłady będą dostępne na platformie e-learning
WUM
Materiały będą dostępne dla studentów na
platformie e-learningowej
Materiały będą dostępne dla studentów na
platformie e-learningowej
zajęcia zaplanowane od 4.05 do 25.05 - prowadzący
będą przesyłać materiały przez dziekanat WUM
studenci powinni otrzymywać materiały mailowo
bezpośrednio od prowadzącego
umieszcza materiały na platformie e-learningowej
oraz przesyła mailowo do grup
materiały umieszczone na platformie elearningowej oraz przesyła mailowo do grup
materiały umieszczone na platformie elearningowej oraz przesyła mailowo do grup
ostatni wykład - przesłane materiały drogą
mailową, zajęcia zrealizowane - (20.03 - koniec
wykładu)

UW+WUM
UW

materiały udostępnione na platformie WUM
ćwiczenia zawieszone

WUM

UW+WUM
UW+WUM
UW+WUM
UW
WUM

UW+WUM

zajęcia zakończone
wykłady i ćwiczenia udostępnione na platformie Wum

