
Imię i nazwisko: Arkadiusz Bogucki  

Dane kontaktowe (e-mail): a.bogucki4@uw.edu.pl 

 

Sylwetka/Kompetencje: Ukończyłem Germanistykę na 

Uniwersytecie Warszawskim (mgr), obecnie jestem 

doktorantem i piszę rozprawę w zakresie językoznawstwa 

germańskiego. Języki obce, a szczególnie niemiecki od zawsze 

były moją pasją, którą chętnie się z Tobą podzielę. Cechuje mnie 

indywidualne podejście do każdego ucznia. Oferuję pełne 

zaangażowanie i przyjemną atmosferę podczas zajęć. Mam 

wieloletnie doświadczenie w nauczaniu osób w różnym wieku, 

zarówno dzieci, młodzieży, jak i studentów. 

Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – dziedziny: gramatyka praktyczna i opisowa: 

morfologia, składnia, fonetyka, a także translacja, językoznawstwo, język prasy.  

Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – opis:  

Pomogę w zaliczeniu zajęć PN, wyjaśnię wszelkie zawiłości gramatyki niemieckiej: zarówno 

opisowej, jak i praktycznej. Pomogę w zaliczeniu wykładu z fonetyki, gramatyki opisowej 

i kontrastywnej, a także dowolnych zajęć w ramach Germanistyki. Nauczę, jak pisać pracę pisemną 

i wyjaśnię na czym polegają błędy oraz powiem jak ich więcej nie popełniać. Przeprowadzę 

konwersacje i pomogę przełamać barierę językową. 

Zainteresowania pozanaukowe: muzyka klasyczna, jazda na rowerze, gra na fortepianie. 
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Imię i nazwisko: Filip Myszka 

 

Dane kontaktowe (e-mail): 

f.myszka@student.uw.edu.pl 

 

Sylwetka/Kompetencje: 

Jestem studentem II roku studiów magisterskich 

Instytutu Germanistyki. Nauczanie i pomoc w 

nadrabianiu zaległości to moja pasja i sprawia mi to 

ogromną przyjemność. Staram się zawsze podchodzić do 

ucznia indywidualnie i dostosowywać materiały i treści 

do jego potrzeb. Posiadam przygotowanie pedagogiczne 

oraz nauczam indywidualnie od paru lat. Z mojej strony 

oferuję maksymalne zaangażowanie i chęć pomocy!  

 

Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – dziedziny:  

 

Przedmioty ze studiów licencjackich germanistyki:  

1. zagadnienia z glottodydaktyki oraz psychopedagogiki,  

2. specjalne potrzeby edukacyjne uczniów,  

3. nowoczesne technologie w nauczaniu,  

4. praktyki realizowane w Instytucie Germanistyki  

5. materiał z zakresu PNJN-u.  

Przedmioty ze studiów magisterskich germanistyki:  

1. przedmioty z bloku glottodydaktycznego 

2. praktyki pedagogiczne (dokumentacja)   

Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – opis:  

Pomogę w realizacji materiału na zajęciach z PNJN-u (umiejętność mówienia, słuchania i czytania 

ze zrozumieniem oraz pisania). Wspólnie pokonamy barierę przed mówieniem! Wytłumaczę 

również zawiłe zagadnienia z zakresu przedmiotów związanych z nauczaniem języków obcych. Z 

chęcią pomogę podczas wypełniania dokumentów związanych z praktykami pedagogicznymi: 

dokumentacja przebiegu praktyk, konspekty, arkusze obserwacyjne (na każdym etapie).  

 

Zainteresowania pozanaukowe: gotowanie, średniowieczne książki kucharskie, siatkówka, 

psychologia  
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Imię i nazwisko: Zuzanna Tymoftyjewicz 

 

Dane kontaktowe (e-mail):  

z.tymoftyjewic@student.uw.edu.pl 

 

Sylwetka/Kompetencje:  

Jestem studentką II roku studiów II stopnia w Instytucie 

Germanistyki UW (specjalizacja: polsko-niemieckie studia 

transkulturowe) oraz na Wydziale Slawistyki na Uniwersytecie 

Eberharda Karola w Tybindze. W ubiegłym roku rozpoczęłam 

również kierunek Helwetologia – studia szwajcarskie.  

Oprócz tego jestem członkinią Zarządu Koła Naukowego Instytutu 

Germanistyki UW oraz członkinią Rady Dydaktycznej Instytutu Germanistyki. Realizuję także 

praktyki w jednej z polsko-niemieckich instytucji kultury. 

 

Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – dziedziny:  

historia literatury, polsko-niemieckie związki literackie, komparatystyka, tłumaczenia, kultura 

państw niemieckojęzycznych, przygotowanie pedagogiczne, PNJN, pisanie naukowe.  

 

Oferowana pomoc w ramach opieki tutorskiej – opis:  

Chętnie podzielę się z Tobą moją wiedzą z zakresu literaturoznawstwa oraz kultury państw 

niemieckiego obszaru językowego. Wspólnie możemy popracować nad postępami w pisaniu 

Twoich prac semestralnych i o nich podyskutować, jak również pogłębić Twoją wiedzę  

w ramach wybranej dziedziny.  

Na studiach licencjackich uzyskałam uprawnienia pedagogiczne oraz nauczałam w szkole 

podstawowej, więc z przyjemnością pomogę Ci również w przygotowywaniu konspektów zajęć 

oraz wypełnianiu dokumentacji praktyk na studiach I stopnia. 

Zarówno studentom germanistyki, jak i helwetologii chętnie służę wsparciem w nauce języka 

niemieckiego. Übung macht den Meister! 

 

Zainteresowania pozanaukowe:  

Literatura XX wieku, poezja polska, teatr, psychologia zła, podróże, historia, public relations.   
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