
 

 

Imię i nazwisko: Arkadiusz Bogucki   
Zakład: Zakład Językoznawstwa Germańskiego 
 
Dane kontaktowe (e-mail): a.bogucki4@student.uw.edu.pl 
 
Sylwetka/Kompetencje: Jestem studentem ostatniego roku studiów 
magisterskich Germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Przygotowuję 
pracę magisterską na temat werbalnych fraz składniowych w języku 
niemieckiej prasy pod kierunkiem dr hab. Ireneusza Gaworskiego. W trakcie 
studiów dwukrotnie otrzymałem Stypendium Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego dla najlepszych studentów. W roku akademickim 2018/2019  
uzyskałem średnią 4,93 za I rok studiów magisterskich. W 2017r. byłem uczestnikiem Polsko-
Austriackiego Kolegium Językowego, a w 2019r. odbyłem Kurs Tłumaczeń Ustnych na Uniwersytecie 
w Moguncji. Wygłosiłem 6 referatów na konferencjach naukowych – zarówno międzynarodowych 
(Berlin, Warszawa), ogólnopolskich (Warszawa, Kielce), jak i uczelnianych (Uniwersytet 
Warszawski). Opublikowałem artykuł pt. Germanismen in polnischen Presseberichten w „Erlebtes 
Erbe - Deutsche Kultur im östlichen Europa“, Berlin 2019. Realizuję także dwa projekty badawcze pt. 
Wpływ słuchu muzycznego na uczenie się języka niemieckiego jako obcego w zakresie umiejętności 
fonetycznych – jako Kierownik Projektu oraz Opera aperta: nowe odsłony opery w Polskiej Operze 
Królewskiej. Oprócz dążenia do osiągania jak najlepszych wyników akademickich angażuję się także 
w życie studenckie na Uniwersytecie: w roku akademickim 2017/2018 byłem koordynatorem projektu 
Zainspiruj się! w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów UW, a w roku 2018/2019 Przewodniczącym 
Zarządu Samorządu Studentów Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Moje 
doświadczenia zdobyte w organizacjach studenckich sprawiają, że bardzo dobrze znam struktury i 
zasady funkcjonowania Uniwersytetu, dzięki czemu będę mógł służyć dobrą radą także w kwestiach 
formalnych lub ogólnouniwersyteckich. W pracy nad językiem skupiam się na gramatyce i 
konwersacjach. 
 
Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – dziedziny: 
 
Językoznawstwo: gramatyka praktyczna i opisowa: morfologia, składnia, fonetyka, a także translacja.  
Język prasy. 
 
Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – opis: 
 
1. Pomogę w zaliczeniu zajęć PN – zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich. 
2. Wyjaśnię wszelkie zawiłości gramatyki niemieckiej: zarówno opisowej, jak i praktycznej.  
3. Pomogę w zaliczeniu wykładu z fonetyki, gramatyki opisowej i kontrastywnej, a także dowolnych 

zajęć w ramach Germanistyki.  
4. Zmotywuję do dalszej nauki i opowiem o swoich doświadczeniach.  
5. Nauczę jak pisać oraz sprawdzę pracę pisemną i wyjaśnię na czym polegają błędy oraz powiem jak 

ich więcej nie popełniać.  
6. Poprowadzę konwersacje przygotowujące do egzaminu ustnego z PN.  
7. Pomogę w przygotowaniach do egzaminów z Gramatyki Praktycznej, HV, LV i Schreiben po 3 

roku.  
8. Wesprę w przygotowaniu prezentacji w języku niemieckim oraz przygotowaniu się do 

prezentowania.  
9. Pomogę w sprawach związanych z USOS-em oraz programem i regulaminem studiów.  
10. Pomogę zdefiniować zainteresowania naukowe i badawcze, a także rozpocząć działalność 

naukową. 
 
Zainteresowania pozanaukowe: 
 
Od kilkunastu lat gram na fortepianie (muzyka klasyczna). 



 

 

Imię i nazwisko: Jakub Masztakowski 
 
Dane kontaktowe (e-mail): j.masztakowski@student.uw.edu.pl 
 
 
 
Sylwetka/Kompetencje: Student I roku studiów magisterskich na 
kierunku germanistyka, na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizacja: 
Historia literatury i krytyki literackiej oraz translatoryka literacka. Pracę 
magisterską piszę z teorii przekładu (koncepcji Venutiego). 
 
 
 
Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – dziedziny: 
 
Oferuję swoją pomoc w przedmiotach na studiach licencjackich w  
Instytucie Germanistyki UW. Praktyczna nauka języka niemieckiego, przedmioty 
literaturoznawcze oraz kulturoznawcze, gramatyka opisowa j. niemieckiego, fonetyka. 
 
 
 
Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – opis: 
 
PNJN: oferuję pomoc w szeroko pojętej nauce języka: zagadnienia gramatyczne, prowadzenie 
konwersacji, ćwiczenie rozumienia tekstów pisanych oraz słuchanych. Pomoc w pisaniu tekstów. 
Do zagadnień, które mnie interesują, należy także słownictwo biologiczno-medyczne. 
 
Literaturoznawstwo: pomoc w pisaniu i redagowaniu prac oraz nauce historii literatury. Interesuje 
mnie głównie literatura niemiecka okresu burzy i naporu, romantyzmu (w tym amerykański 
Schauerromatik E.A. Poego) oraz literatura wojenna oraz powojenna, lecz nie zamykam się tylko na 
te epoki. Komparatystyka literatury niemieckiej i polskiej, czasem światowej. Inny obszar nauki, 
który mnie interesuje, to teoria i krytyka przekładu, głównie koncepcje „udomowienia i egzotyzacji” 
w tłumaczeniach. Ludowość w literaturze. 
 
Fonetyka: pomoc w przyswojeniu teorii oraz praktyki tego przedmiotu. Nauka 
międzynarodowego alfabetu fonetycznego (IPA). Pomoc w przygotowaniu do egzaminu. 
 
 
 
Zainteresowania pozanaukowe: 
 
Literatura fantasy, kinematografia, nauki przyrodnicze, twórczość Jacka Kaczmarskiego, 
kultura piwna 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imię i nazwisko: Maurycy Przyrowski 
 
Dane kontaktowe (e-mail): maurycy.przyrowski@gmail.com 
 
 
 
Sylwetka/Kompetencje: Student I roku studiów magisterskich Instytutu Germanistyki 
UW na specjalizacji Polsko-niemieckich studiów transkulturowych, nauczyciel języka 
niemieckiego. 
 
 
 
Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – dziedziny:  
Pomoc w nauce do przedmiotów na I stopniu na kierunku Germanistyka – Praktyczna Nauka 
Języka Niemieckiego – wszelkie problemy gramatyczne, ćwiczenie pisania, czytania i 
rozumienia ze słuchu, Dodatkowo: przedmioty literaturoznawcze oraz kulturoznawcze, 
glottodydaktyka, fonetyka niemiecka. 
 
 
 
Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – opis:  
Oferuję pomoc w nauce języka niemieckiego, w opanowywaniu gramatyki. Dodatkowo 
oferuję konwersacje, pomoc w przygotowywaniu wypowiedzi ustnych, ćwiczenia z 
rozumienia tekstów pisanych oraz ze słuchu. Ćwiczenia analizy tekstów i pisania rozprawek 
Odbyłem pełne praktyki dydaktyczne na I stopniu studiów, służę merytorycznym 
wsparciem przy wypełnianiu dokumentów praktyk. Poza wywyższymy tematami służę 
pomocą w przedmiotach literaturoznawczych i kulturoznawczych. 
 
 
 
Zainteresowania pozanaukowe: 
Polityka, historia, teatr, piłka nożna, historia i kultura Żydów polskich. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Imię i nazwisko: Piotr Milewski 
 
Dane kontaktowe (e-mail): 
p.milewski8@student.uw.edu.pl 
 
Sylwetka/Kompetencje:  
Ukończyłem studia pierwszego stopnia na kierunku 
germanistyka z oceną bardzo dobrą. Posiadam 
uprawnienia do nauczania języka niemieckiego na 1. i 
2. etapie edukacyjnym. Jestem lektorem języka 
niemieckiego w szkole językowej. Moje obecne 
naukowe zainteresowania związane są z 
psycholingwistyką i glottodydaktyką.  

 
 
Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – dziedziny:  
Fonetyka i fonologia języka niemieckiego 
Gramatyka praktyczna języka niemieckiego 
Praktyczna nauka języka niemieckiego 
 
Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – opis: bieżąca pomoc oraz przygotowanie 
do egzaminów z fonetyki, gramatyki praktycznej oraz PNJN 
 
Zainteresowania pozanaukowe: psychologia, muzyka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Imię i nazwisko: Magdalena Majchrowicz   
 
Dane kontaktowe (e-mail):  
mag.majchrowicz@gmail.com 
 
Sylwetka/Kompetencje: W 2018 roku ukończyłam 
z wyróżnieniem studia na kierunku filologia romańska na 
Wydziale Neofilologii UW. Posiadam certyfikat 
językowy TCF w języku francuskim na poziomie C2. 
W latach 2017-2019 spędziłam dwa lata akademickie na 
wymianie studenckiej w Paryżu (Université Paris 
Descartes, Université Paris Nanterre), co dało mi sporą 
znajomość realiów francuskiego życia codziennego, 
a także tamtejszego systemu akademickiego. Obecnie 
realizuję również specjalizację na psychologii na UW.  

 
Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – dziedziny: 
Fonetyka, morfologia, składnia, leksyka języka francuskiego, odmienności rejestrów języka 
francuskiego (język pisany a język potoczny, mówiony; fenomeny słowotwórcze np. verlan). 
Znajomość kultury Francji, w szczególności Paryża.  
 
Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – opis: 
Chętnie wprowadzę w świat języka francuskiego osobę na poziomie początkującym w tym 
języku, pomogę w opanowaniu gramatyki i niuansów fonetycznych. Zwrócę uwagę na 
różnice w rejestrze poznawanego słownictwa, podkreślając zwłaszcza wyrażenia najczęściej 
stosowane przez Francuzów w ich życiu codziennym.  
 
Zainteresowania pozanaukowe: taniec, psychologia, podróże.  
 


