
HARMONOGRAM 

egzaminacyjnej sesji letniej oraz egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego w Instytucie Germanistyki UW 
 
 

   
egzaminacyjna sesja letnia 
(15.06.2020 r.–5.07.2020 r.) 

egzaminacyjna sesja 
poprawkowa 

(31.08.2020 r.–13.09.2020 r.) 

Narzędzie 
informatyczne 

Rok 
studiów 
 

Przedmiot 
Tytuł, imię i 

nazwisko 
egzaminującego 

data i godz. 
egzaminu  
(od–do) 

sala 
 

data i godz. 
egzaminu 
(od–do) 

sala 
 

STUDIA I STOPNIA 

 

I 
Gramatyka opisowa języka 
niemieckiego – test pisemny 
on-line 

dr Agnieszka Zimmer 24.06.2020 on-line 3.09.2020 on-line Google Classroom 

I 
Gramatyka opisowa języka 
niemieckiego – test pisemny 
on-line 

dr hab. Waldemar 
Czachur, prof. ucz. 17.06.2020 on-line 3.09.2020 on-line Platforma UW 



   
egzaminacyjna sesja letnia 
(15.06.2020 r.–5.07.2020 r.) 

egzaminacyjna sesja 
poprawkowa 

(31.08.2020 r.–13.09.2020 r.) 

Narzędzie 
informatyczne 

Rok 
studiów 
 

Przedmiot 
Tytuł, imię i 

nazwisko 
egzaminującego 

data i godz. 
egzaminu  
(od–do) 

sala 
 

data i godz. 
egzaminu 
(od–do) 

sala 
 

I 
Gramatyka opisowa języka 
niemieckiego – test pisemny 
on-line 

dr Anna Jorroch 24.06.2020  on-line 3.09.2020 on-line Google Hangouts 

I 
Gramatyka opisowa języka 
niemieckiego – test pisemny 
on-line 

dr hab. Ireneusz 
Gaworski 19.06.2020  on-line 3.09.2020 on-line Platforma UW 

I 
Gramatyka opisowa języka 
niemieckiego – test pisemny 
on-line 

dr Marta Czyżewska 16.06.2020  on-line 3.09.2020 on-line Google Forms 

I Psychopedagogika – test 
pisemny on-line 

dr hab. Anna 
Jaroszewska 15.06.2020 on-line 11.09.2020 on-line Platforma UW 



   
egzaminacyjna sesja letnia 
(15.06.2020 r.–5.07.2020 r.) 

egzaminacyjna sesja 
poprawkowa 

(31.08.2020 r.–13.09.2020 r.) 

Narzędzie 
informatyczne 

Rok 
studiów 
 

Przedmiot 
Tytuł, imię i 

nazwisko 
egzaminującego 

data i godz. 
egzaminu  
(od–do) 

sala 
 

data i godz. 
egzaminu 
(od–do) 

sala 
 

I 

Historia literatury 
niemieckojęzycznej – test 
pisemny on-line + egzamin 
ustny on-line 

dr Jezierska-
Wiśniewska 

18.06.2020 (termin 
dla osób, które 
zaliczyły test w 
terminie zerowym) 
29, 30.06.2020 i 
1.07.2020 (terminy 
dla osób, które 
zaliczyły test w 
terminie 23.06) 

on-line 7, 8, 9.09.2020  on-line Google Meet 

II 
Kultura i sztuka w krajach 
niemieckojęzycznych – test 
pisemny on-line 

prof. dr hab. 
Katarzyna Grzywka-
Kolago 

25.06.2020  on-line 8.09.2020 on-line Google Classroom 

II Fonetyka – test pisemny on-
line 

prof. dr hab. Józef 
Wiktorowicz/dr hab. 
Anna Just 
(współegzaminator) 

19.06.2020 on-line 
 
1.09.2020 
 

on-line Platforma UW 



   
egzaminacyjna sesja letnia 
(15.06.2020 r.–5.07.2020 r.) 

egzaminacyjna sesja 
poprawkowa 

(31.08.2020 r.–13.09.2020 r.) 

Narzędzie 
informatyczne 

Rok 
studiów 
 

Przedmiot 
Tytuł, imię i 

nazwisko 
egzaminującego 

data i godz. 
egzaminu  
(od–do) 

sala 
 

data i godz. 
egzaminu 
(od–do) 

sala 
 

II 
Glottodydaktyka II – esej 
akademicki na podany 
temat 

dr Joanna Sobańska 

oddanie eseju w 
formie pisemnej 
elektronicznej – do 
28.06.2020 

on-line   USOSmail  

II 

Literatura 
niemieckojęzyczna II/2 – 
egzamin pisemny (test) on-
line 

dr hab. Andrzej 
Kopacki 

 
16.06.2020 
 

on-line 4.09.2020 on-line Platforma UW 

II 

Historia Niemiec – 
egzamin: zaliczenie 
pisemne na podstawie 
odpowiedzi na pytania do 
wykładów 

dr hab. Tomasz 
Pszczółkowski, prof. 
ucz. 

    USOSmail 



   
egzaminacyjna sesja letnia 
(15.06.2020 r.–5.07.2020 r.) 

egzaminacyjna sesja 
poprawkowa 

(31.08.2020 r.–13.09.2020 r.) 

Narzędzie 
informatyczne 

Rok 
studiów 
 

Przedmiot 
Tytuł, imię i 

nazwisko 
egzaminującego 

data i godz. 
egzaminu  
(od–do) 

sala 
 

data i godz. 
egzaminu 
(od–do) 

sala 
 

III 

PNJN schriftl. Ausdruck  
 
 
PNJN Grammatik 
 
 
PNJN LV+HV 
 
 
PNJN mündl. Ausdruck 

 
dr Przemysław 
Jóskowiak, dr 
Norbert 
Karczmarczyk, mgr 
Zdzisław Owczarek, 
dr Grażyna 
Strzelecka, dr Piotr 
Tokarski 
 
 

16.06.2020 
 
 
15.06.2020 
 
 
15.06.2020 
 
 
od 24.06.2020 do 
3.07.2020 

on-line 
 

2.09.2020 
 
 
31.08.2020 
 
 
31.08.2020 
 
 
od 8.09.2020 

 
on-line 

 
 
Platforma UW oraz 
Google Meet 

III 
Literatura 
niemieckojęzyczna III – 
egzamin ustny on-line 

dr hab. Bożenna 
Chołuj, prof. ucz. 3.07.2020 

 
on-line 
 

4.09.2020 on-line Google Meet 

III 
Literatura 
niemieckojęzyczna III – 
egzamin ustny on-line 

dr Magdalena 
Darroch 22.06.2020 on-line 7.09.2020 on-line Google Meet 

III 
Literatura 
niemieckojęzyczna III – 
egzamin ustny on-line 

dr hab. Andrzej 
Kopacki 19.06.2020 on-line 1.09.2020 on-line Google Meet 

III 
Literatura 
niemieckojęzyczna III – 
egzamin ustny on-line 

dr hab. Grażyna 
Kwiecińska, prof. 
ucz. 

22.06.2020 on-line 7.09.2020 on-line Google Meet 



   
egzaminacyjna sesja letnia 
(15.06.2020 r.–5.07.2020 r.) 

egzaminacyjna sesja 
poprawkowa 

(31.08.2020 r.–13.09.2020 r.) 

Narzędzie 
informatyczne 

Rok 
studiów 
 

Przedmiot 
Tytuł, imię i 

nazwisko 
egzaminującego 

data i godz. 
egzaminu  
(od–do) 

sala 
 

data i godz. 
egzaminu 
(od–do) 

sala 
 

III 
Literatura 
niemieckojęzyczna III – 
egzamin ustny on-line 

dr Agnieszka 
Jezierska-
Wiśniewska 

22.06.2020 on-line 7.09.2020 on-line 

 
 
Google Meet 

III 
Literatura 
niemieckojęzyczna III – 
egzamin ustny on-line 

dr hab. Krzysztof 
Tkaczyk 23.06.2020 on-line 7.09.2020 on-line 

 
 
Google Meet 

 
 
 

 
 
 

STUDIA II STOPNIA 
 

 

I 

 
PNJN – egzamin 
przeniesiony na II rok 
 
 

     

 

 
 


