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ENGLISH STUDIES
1 YR MA –
MEETING WITH MENTORS 

WELCOME!
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MGR MAGDALENA KOPCZYŃSKA

Opiekun roku – osoba pierwszego kontaktu

Mentor - the first point of contact to turn to in student matters

magkop@umk.pl

dyżur/ office hours: Monday 11:30-13:00 

magkop@umk.pl / magkop@o365.umk.pl (ft5bmv9)

Foreign Students’ Coordinator – dr Katarzyna Piątkowska 
(kapia@umk.pl)

mailto:magkop@umk.pl
mailto:magkop@umk.pl
mailto:magkop@o365.umk.pl
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DR HAB. KATARZYNA WIĘCKOWSKA,PROF. UMK

Koordynator kierunku (tzw. dydaktyk)

English Studies Coordinator

sprawy zapisów, podań, przeniesień, różnic programowych,
wznowienia studiów, np. brak miejsc w USOS-ie, IOS

motions and applications, enrollment, resumption of studies,
Individualised Study Plan, transfers in USOS, etc.

UWAGA! Kwestie związane z akademikami należy zgłaszać do
zarządców domów studenckich.

IMPORTANT: All dormitory-related matters shall be reported to
the management of a particular hall of residence.



5

STAROSTA ROKU/ STUDENTS SPOKESPERSON

Jest podstawowym kontaktem dla opiekuna roku i prowadzących (np.pilny
komunikat). Przekazuje prośby od roku i negocjuje w jego imieniu. Do końca
października proszę zaproponować starostę/ starościnę (energiczną,
komunikatywną, zaradną, przyjazną, dyplomatyczną). Obie strony muszą się
czuć z nią komfortowo.

By the end of October, choose a (communicative, eneregetic, resourceful,
friendly, diplomatic) representative who will address the contact person
(mgr Kopczyńska) or other teachers on behalf of the whole year
(emergencies, requests, negotiations).

Proszę założyć sobie grupę społecznościową dla wymiany informacji.

It is recommended that you set up a group on social media to exchange
information.
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THE OTHER KEY PEOPLE 

Dziekan/ Dean

dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia/ Deputy Dean for Student Affairs and Communication

dr hab. Marzenna Cyzman, prof. UMK

sprawy studenckie: kwestie regulaminowe, urlopy, pomoc materialna, powtarzanie roku/

student affairs: regulations, leaves, financial aid, repetitions

Dziekanat/ Dean’s Office

mgr Aleksandra Maciołek (Collegium Maius, room 114, aleksandra.ma@umk.pl, + 48 56 6113518)

dokumenty, legitymacje, podania/ documents, student’s ID cards, applications

Harmonogram wydawania legitymacji zostanie ogłoszony na stronie WH wkrótce.

Student ID cards will be issued in line with the schedule that will be announced shortly on the 
faculty website.  

Sekretariat/ Secretary’s Office

mgr Marianna Piontek (Collegium Humanisticum, C 3.05, neofilologia@umk.pl, +48 56 6113555)

dokumenty, kontakty z pracownikami/ documents, contacts with staff

mailto:aleksandrama@umk.pl
mailto:neofilologia@umk.pl


7

HOW TO ADDRESS STAFF
http://www.maius.umk.pl/ang/pdf/list.pdf

styl formalny, stopnie i tytuły/ formal style, degrees and titles
https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-angielska/pracownicy-2/

sekretariat/ dziekanat/ secretary’s or dean’s office

Szanowna Pani/ Dear Ms Smith

Droga Pani/ Droga Pani Nowak/ Szanowna Pani Nowak/ Witam/ Hello/ Hi

wykładowcy i władze/ teaching staff and authorities

Pani/ Pan Magister/ Doktor/ Profesor Nowak/ Doktorze/ Profesorze/ Dear Magdalena Nowak

Szanowna Pani Magister/ Doktor/ Profesor/ Dziekan

Szanowny Panie Magistrze/ Doktorze/ Profesorze/ Dziekanie

Dear Ms/ Mr Smith/ Doctor/ Professor/ Dean

zakończenie/ ending

Z poważaniem/ Yours sincerely/ Yours faithfully

Potrzebny jest podpis, ponieważ u-mail nie identyfikuje kim jest 1234567@stud.umk.pl Imię i 
nazwisko w tytule wiadomości mile widziane. 

Sign your e-mail and write your name in the title line. 1234567@stud.umk.pl is an anonymous
person to the staff. 

http://www.maius.umk.pl/ang/pdf/list.pdf
mailto:1234567@stud.umk.pl
mailto:1234567@stud.umk.pl
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SIEDZIBA/ OUR BUILDINGS

Collegium Humanisticum,
Bojarskiego 1

AB: sale dydaktyczne
classrooms

C: pokoje pracownicze
i salki seminaryjne

staff and seminar rooms

(dyżury/ office hours)

biblioteka wydziałowa
faculty library

bar/ cafeteria
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SIEDZIBA/ OUR BUILDINGS

Collegium Maius, 

ul. Fosa Staromiejska 3 

dziekanat 

Dean’s Office

j. polski dla 
obcokrajowców 

Polish for foreigners
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WWW 

https://www.umk.pl/

https://www.umk.pl/en/

https://www.human.umk.pl/

https://www.human.umk.pl/en/

https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-angielska/

https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-
angielska/department-of-english/

https://torun.dreamapply.com/en_GB/

https://www.umk.pl/
https://www.umk.pl/en/
https://www.umk.pl/
https://www.umk.pl/
https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-angielska/
https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-angielska/department-of-english/
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LIKE US ☺
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Faculty of Humanities

Field of study: English 
Studies

Specialisation: 

Translation Studies*

Editing and Philology** 
Teaching***  

day studies

S1 = BA

S2 = MA

TERMINOLOGIA/ TERMINOLOGY

Wydział Humanistyczny

Kierunek: filologia 
angielska

Specjalność: 
tłumaczeniowa*

fiologiczno-edytorska** 
pedagogiczna***

studia stacjonarne 

S1 = licencjackie

S2 = magisterskie
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ZAJĘCIA ZDALNE/ ONLINE CLASSES



22

ASYNCHRONICZNE/ ASYNCHRONOUS

Sprawny komputer i dostęp
do internetu
Working equipment and Internet
connectivity

Wykonywanie zadań na czas,
usprawiedliwianie zwłoki

Keep deadlines, excuse failures to meet
them

WYMAGANIA/ REQUIREMENTS

SYNCHRONICZNE/ SYNCHRONOUS

Sprawny sprzęt (mikrofon,
słuchawki, kamera) i dostęp
do internetu
Working equipment (mic,
headphones, camera) and Internet
connectivity

Aktywne uczestnictwo w zajęciach ,
łatwość identyfikacji,
usprawiedliwianie nieobecności

Contribution and attendance, justify
absences

Prosimy zgłaszać kłopoty techniczne wykładowcom.

Inform your teachers about any technical problems you encounter.  
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PLAN ZAJĘĆ/ TIMETABLE
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PLATFORMY EDUKACYJNE/ 
LEARNING PLATFORMS

Moodle

Ms Teams

Big Blue Button
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REJESTRACJA/ REGISTRATION

Konieczność zapisów na zajęcia w systemie 
USOS i posiadania indywidualnego konta –

każdy student musi sprawdzić, czy zapisany 
jest na wszystkie zajęcia wymagane w planie 
studiów. Dostęp do MsTeams. 

You need to have your uni e-mail to register 
for all classes in USOS and acccess Ms Teams. 
Make sure you sign up for all classes provided
in the study plan. 
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EDUROAM

https://www.uci.umk.pl/index.php/eduroam:Studenci
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https://www.umk.pl/studenci/

https://www.umk.pl/studenci/
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https://www.uci.umk.pl/index.php/E-learning_for_students
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SŁIT FOCIA/ PICTURE 

Identyfikacja wizualna studenta podstawą sukcesu 
komunikacyjnego ☺

Upload your picture, please. 

4 Aleksandry, 3 Michałów

2 Karens, 5 Kens
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PO REJESTRACJI/ AFTER REGISTRATION
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PO REJESTRACJI/ AFTER REGISTRATION
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MOODLE
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MICROSOFT TEAMS
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https://office365.uci.umk.pl/
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1. Some course names are hyperlinks in the timetable - click on them.

2. Find your course USOS page – find a link in course description or course webpage
section.

3. Wait for your teacher USOS generated letter or Ms Teams invitation.

4. If you were accepted later (with no university e-mail address), write an e-mail to
your teacher asking for access or write me a message.

5. If you cannot participate in classes as scheduled, apply for transfer to another group
(rejestracja poza systemem USOS/ registration change in USOS) or for IOS
(indywidualna organizacja studiów/ individualised organisation of studies) –
documents can be downloaded from the English Studies and Faculty of Humanities
websites, respectively.

IMPORTANT NOTICE FOR FOREIGN STUDENTS: Instead of registering for Translation,
resigter for Polish for Foreigners. A relevant application to be approved by the
coordinator and submitted to the dean will be uploaded to the English Studies
website soon.



40

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA/ 
TEACHING SPECIALISATION

1. Ukończenie studiów 5-letnich w 2 cyklach - licencjackim S1
i magisterskim S2 - na tym samym kierunku filologicznym:
tj. filologia angielska.

2. Przedmioty dydaktyczne – S2, blok pedagogiczny – S1.
3. Zrealizowany blok zajęć z S1. Jeżeli brak - możliwa

jednoczesna realizacja zajęć z S1.

4. Jednocześnie można realizować też inną specjalność (bez
opłat) – napisać podanie do pani dziekan Marzenny
Cyzman, ale najpierw przedstawić je do zaopiniowania
koordynatorowi kierunku (prof. Katarzyna Więckowska), a
następnie przesłać do pani z dziekanatu (mgr Aleksandra
Maciołek), która przekaże pismo pani prodziekan.

5. Kontakt: mgr Krzysztof Strzemeski, e-meski@umk.pl
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BHP/ OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Szkolenie ogólne z elementów bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ergonomii, prowadzone e-
learningowo, obowiązuje studentów wszystkich
kierunków rozpoczynających naukę na UMK.
Materiał dydaktyczny do przestudiowania i test do
zaliczenia znajduje się na platformie Moodle.
Wejście na platformę przez USOS.

General training in selected aspects of occupational
health and safety is obligatory for all new students.
The e-course and test can be found and taken on the
Moodle platform that can be accessed via USOS.
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REGULAMIN STUDIÓW/ STUDY REGULATIONS

Warunkiem rozpoczęcia studiów jest złożenie ślubowania. 

You must pledge the student’s oath to commence your studies. 

The student has the right to: 
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Q & A
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ZADANIE DOMOWE/ HOMEWORK ☺

1. Przygotować się sprzętowo. / Fix your computers.

2. Przeklikać strony UMK, Wydziału i Filologii Angielskiej.
Visit our webpages – NCU, the Faculty of Humanities, English Studies.

3. Założyć konto uniwersyteckie i sprawdzić pocztę.

Get NCU account and check your u-mail.

4. Założyć konto …@o.365.umk.pl.

Get your …@o.365.umk.pl account.

5. Zapisać się na zajęcia, przeklikać USOSweb.

Register for classes, browse USOSweb.

6. Obejrzeć filmiki o MsTeams i Moodle.

Watch instruction videos about MsTeams and Moodle.

7. Założyć sobie grupę społecznościową i zaprzyjaźnić się z innymi.

Create a social media group and befriend your classmates.

8. Czytać maile z UMK (z dziekanatu i od pracowników). / Check your university e-mail.

9. Wybrać starostę roku. / Choose your spokesperson.
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STAY SAFE AND HEALTHY AND 

ENJOY YOUR STUDIES! GOOD LUCK! ☺


