
HARMONOGRAM 

egzaminacyjnej sesji letniej oraz egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego  

w Instytucie Germanistyki UW 

 

 
 

   
egzaminacyjna sesja letnia 

(14.06.2021 r. – 04.07.2021 r.) 

egzaminacyjna sesja poprawkowa 

(30.08.2021 r. – 12.09.2021 r.) 

Rok 

studiów 

 

Przedmiot 
Tytuł, imię i nazwisko 

egzaminującego 

data i godz. egzaminu  

(od – do) 
tryb zdalny 

data i godz. egzaminu 

(od – do) 
tryb zdalny 

STUDIA I STOPNIA 



   
egzaminacyjna sesja letnia 

(14.06.2021 r. – 04.07.2021 r.) 

egzaminacyjna sesja poprawkowa 

(30.08.2021 r. – 12.09.2021 r.) 

Rok 

studiów 

 

Przedmiot 
Tytuł, imię i nazwisko 

egzaminującego 

data i godz. egzaminu  

(od – do) 
tryb zdalny 

data i godz. egzaminu 

(od – do) 
tryb zdalny 

I rok 

Historia literatury 

niemieckojęzycznej - 

wykład 

dr Agnieszka Jezierska-

Wiśniewska 

Egzamin dwuczęściowy 

 

UWAGA: Oba terminy 

(A i B) to termin I 

(student wybiera jeden 

termin) 

 

1.Test ze znajomości 

lektur 

- termin A: ostatni 

wykład 

- termin B: 28.06. 

 

2. Egzamin ustny:  

- dla studentów z 

terminu A: 15.06, 17.06, 

18.06, 22.06, 24.06   

godz. 09.30-14.30 

 

- dla studentów z 

terminu B: 1.07, 2.07. 

godz. 09.30-14.30 

tak 

Google 

meet 

02.09, 09.09 

Godz. 9.30-14.30 

tak 

Google 

meet 

I rok Psychopedagogika 
dr hab. Anna Jaroszewska, 

prof. ucz. 

Egzamin pisemny: test 

15.06.2021 (wtorek) 

17.00-18.00 

tak 

 

Egzamin pisemny: test 

05.09.2021 

(poniedziałek) 

09.00-10.30 

tak 



   
egzaminacyjna sesja letnia 

(14.06.2021 r. – 04.07.2021 r.) 

egzaminacyjna sesja poprawkowa 

(30.08.2021 r. – 12.09.2021 r.) 

Rok 

studiów 

 

Przedmiot 
Tytuł, imię i nazwisko 

egzaminującego 

data i godz. egzaminu  

(od – do) 
tryb zdalny 

data i godz. egzaminu 

(od – do) 
tryb zdalny 

I rok 

Morfologia języka 

niemieckiego – 

gramatyka opisowa 

dr hab. Agnieszka Frączek 

dr Marta Czyżewska 

dr Anna Jorroch 

Egzamin pisemny: 

16.06.21., godz. 10:00-

11:30 

tak  

platforma 

Kampus 

Egzamin ustny: 

02.09.21., godz. 10:00-

11:30 

tak 

Google 

meet 

II rok Glottodydaktyka dr Joanna Sobańska 

Egzamin pisemny: test – 

16.06.2021 (środa) 

godz. 11.30-13.00 

tak 

Egzamin pisemny: test – 

08.09.2021, godz. 9.00-

11.30. 

tak 

II rok 
Fonetyka i fonologia 

języka niemieckiego 

prof. dr hab. Józef 

Wiktorowicz 

Egzamin pisemny: 

9. 06. 2021 

godz. 13.15 – 14.15 

tak 

 

Egzamin pisemny: 

8.09. 2021 

Godz. 13.15 – 14.00 

tak 

II rok 

Kultura i sztuka w 

krajach 

niemieckojęzycznych 

(wykład) 

dr hab. Małgorzata 

Filipowicz 

18.06.2021, godz. 10.00-

11.00  

 

tak 

google 

classroom 

06.09.2021,  

godz. 10.00-11.00 

(platforma Kampus) 

 

tak 

II rok 

Kultura i sztuka w 

krajach 

niemieckojęzycznych 

(ćwiczenia) 

dr hab. Joanna Godlewicz-

Adamiec, prof. ucz. 

dr Anna Jagłowska 

dr Maciej Jędrzejewski 

dr Ewelina Michta 

22.06.2021, godz. 10.00-

10.40 

 

tak 

platforma 

Kampus 

10.09.2021, godz. 

10.00-10.40 

(platforma Kampus) 

tak 

II rok 

Literatura   

niemieckojęzyczna 

wykład 

prof. dr hab. Grażyna 

Kwiecińska 

25.06.2021,  

godz. 08.00-10.00 

tak  

platforma 

Kampus 

3.09 (piątek) 

8.00-12.00 
tak 



   
egzaminacyjna sesja letnia 

(14.06.2021 r. – 04.07.2021 r.) 

egzaminacyjna sesja poprawkowa 

(30.08.2021 r. – 12.09.2021 r.) 

Rok 

studiów 

 

Przedmiot 
Tytuł, imię i nazwisko 

egzaminującego 

data i godz. egzaminu  

(od – do) 
tryb zdalny 

data i godz. egzaminu 

(od – do) 
tryb zdalny 

II rok Historia Niemiec 
prof. dr hab. Tomasz 

Pszczółkowski 

14, 15.06.2021 od godz. 

10.00 według listy 

sporządzonej przez 

wykładowcę 

 

tak 

Google 

meet 

31.08.2021, godz. 10.00 

tak 

Google 

meet 

III rok PNJN  

Egzamin pisemny 

"Klausur" 

16.06 (środa), 9:00-

13:00 

Egzamin HV + LV 

17.06 (czwartek), 9:00-

10:30 

Egzamin z gramatyki 

18.06 (piątek), od godz. 

9:00 

Egzamin ustny 

od 21.06 według 

indywidualnych ustaleń 

w grupach 

tak 

Egzamin pisemny 

"Klausur" 

1.09 (środa), 9:00-13:00 

Egzamin HV + LV 

2.09 (czwartek), 9:00-

10:30 

Egzamin z gramatyki 

3.09 (piątek), od godz. 

9:00 

Egzamin ustny 

od 6.09 według 

indywidualnych ustaleń 

w grupach 

 

tak 

III rok 

Literatura 

niemieckojęzyczna - 

seminarium 

monograficzne 

prof. dr hab. Bożena Chołuj 

 

15.06.  

godz. 11.30.-15.00 

 

Google 

Meet   

7.09. 

godz. 11.30-13.00 

Google 

Meet   



   
egzaminacyjna sesja letnia 

(14.06.2021 r. – 04.07.2021 r.) 

egzaminacyjna sesja poprawkowa 

(30.08.2021 r. – 12.09.2021 r.) 

Rok 

studiów 

 

Przedmiot 
Tytuł, imię i nazwisko 

egzaminującego 

data i godz. egzaminu  

(od – do) 
tryb zdalny 

data i godz. egzaminu 

(od – do) 
tryb zdalny 

III rok 

Literatura 

niemieckojęzyczna - 

seminarium 

monograficzne 

dr Magdalena Daroch 
21.06. 

godz. 10.00-14.00 

Google 

Meet   

30.08.  

godz. 10:00-12:00 

Google 

Meet   

III rok 

Literatura 

niemieckojęzyczna - 

seminarium 

monograficzne 

dr Justyna Górny 
15.06. 

godz. 10.00-14.00 

Google 

Meet   

06.09. 

godz. 10.00-12.00 

Google 

Meet   

III rok 

Literatura 

niemieckojęzyczna - 

seminarium 

monograficzne 

dr hab. Krzysztof Tkaczyk 
21.06.  

godz. 10.00-14.00 

Google 

Meet   

30.08.  

godz. 10:00-12:00 

Google 

Meet   

III rok 

Literatura 

niemieckojęzyczna - 

seminarium 

monograficzne 

dr hab. Anna Wołkowicz, 

prof. ucz. 

UWAGA: Oba terminy 

(A i B) to termin I 

(student wybiera jeden 

termin) 

 

Termin A: 11.06, godz. 

10:00-13:00 

Termin B: 15.06., godz. 

16:00-19.00 

Google 

Meet   

30.08.  

godz. 10:00-12:00 

Google 

Meet   

STUDIA II STOPNIA 



   
egzaminacyjna sesja letnia 

(14.06.2021 r. – 04.07.2021 r.) 

egzaminacyjna sesja poprawkowa 

(30.08.2021 r. – 12.09.2021 r.) 

Rok 

studiów 

 

Przedmiot 
Tytuł, imię i nazwisko 

egzaminującego 

data i godz. egzaminu  

(od – do) 
tryb zdalny 

data i godz. egzaminu 

(od – do) 
tryb zdalny 

I rok PNJN 

dr Przemysław Jóskowiak 

 

 

 

 

 

 

"Business & 

Management" (Grupa 1) 

 

Egzamin pisemny  

14.06 (poniedziałek), 

9:00-11:00 

Egzamin HV + LV 

14.06 (poniedziałek), 

11:00-11:45 

Egzamin ustny 

17.06 (czwartek), od 

godz. 8:00  

 

 

 

tak 

 

 

 

 

 

"Business & 

Management" (Grupa 1) 

 

Egzamin pisemny 

1.09 (środa), 9:00-11:00 

Egzamin HV + LV 

1.09 (środa), 11:00-

11:45 

Egzamin ustny 

2.09 (czwartek), od 

godz. 9:00 

 

 

 

 

tak 

       



   
egzaminacyjna sesja letnia 

(14.06.2021 r. – 04.07.2021 r.) 

egzaminacyjna sesja poprawkowa 

(30.08.2021 r. – 12.09.2021 r.) 

Rok 

studiów 

 

Przedmiot 
Tytuł, imię i nazwisko 

egzaminującego 

data i godz. egzaminu  

(od – do) 
tryb zdalny 

data i godz. egzaminu 

(od – do) 
tryb zdalny 

I rok PNJN mgr Zdzisław Owczarek 

"Pressesprache" (Grupa 

2) 

Egzamin pisemny 

16.06. (środa), 9:00-

13:00 

Rozumienie ze słuchu 

17.06. (czwartek), 9:00-

9:35 

Rozumienie czytania 

17.06. (czwartek), 10:00-

10:35 

Egzamin ustany 

22.06. (wtorek), od godz. 

9:00  

23.06. (środa), od godz. 

9:00 

 

 

"Pressesprache" (Grupa 

2) 

Egzamin pisemny 

2.09 (czwartek), 9:00-

13:00 

Rozumienie ze słuchu 

1.09 (środa), 9:00-9:35 

Rozumienie czytania 

1.09 (środa), 10:00-

10:35 

Egzamin ustny 

3.09 (piątek), od godz. 

9:00 

 

tak 

I rok PNJN dr Grażyna Strzelecka 

"Werbung & Marketing" 

(Grupa 3) 

 

Egzamin pisemny, HV i 

LV 

14.06, 10:00-12:30 

Egzamin ustny 

15.06, od godz. 10:00 

 

 

 

"Werbung & 

Marketing" (Grupa 3)  

 

Egzamin pisemny, HV i 

LV 

1.09 (środa), 9:00-12:30 

Egzamin ustny 

1.09 (środa), od godz. 

15:00 

 

tak 



   
egzaminacyjna sesja letnia 

(14.06.2021 r. – 04.07.2021 r.) 

egzaminacyjna sesja poprawkowa 

(30.08.2021 r. – 12.09.2021 r.) 

Rok 

studiów 

 

Przedmiot 
Tytuł, imię i nazwisko 

egzaminującego 

data i godz. egzaminu  

(od – do) 
tryb zdalny 

data i godz. egzaminu 

(od – do) 
tryb zdalny 

II rok 

 

 

xxx 

 

 

 

xxx 

 

 

xxx xxx xxx xxx 

 

 

UWAGA: 

- 14.06.2021 r. – egzamin z języków obcych 

- 30.08.2021 r. – egzamin poprawkowy z języków obcych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terminy egzaminów dyplomowych: 
 

▪ Egzamin magisterski - studia zaoczne: 

  

 26-27.06.2021 (sobota/niedziela)   (prace należy złożyć do 13.06.2021) 

 

  

 

▪ I tura egzaminów dyplomowych (magisterskich i licencjackich)/studia dzienne i zaoczne: 

  

 termin A:            5.07.2021-11.07.2021   (prace należy złożyć do 20.06.2021) 

 termin B:            26.07.2021-01.08.2021  (prace należy złożyć do 11.07.2021) 

  

 

▪ II tura egzaminów (magisterskich i licencjackich)/studia dzienne i zaoczne: 

  

 13.09.2021-19.09.2021     (prace należy złożyć do 29.08.2021) 

 
 

 


