
HARMONOGRAM 

egzaminacyjnej sesji zimowej oraz egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru zimowego 2021/22 w Instytucie Germanistyki UW 

 

UWAGA: Egzaminy i zaliczenia odbywają się co do zasady stacjonarnie. Tylko wybrane egzaminy/zaliczenia są 

przeprowadzane na Platformie Kampus. Tryb zdalny podano tylko na wypadek pogorszenia się  

sytuacji epidemicznej. 

 
 

   
egzaminacyjna sesja zimowa 

(31.01.2022 r. – 13.02.2022 r.) 

egzaminacyjna sesja poprawkowa 

(25.02.2022 r. – 06.03.2022 r.) 

Rok 

studiów 

 

Przedmiot 
Tytuł, imię i nazwisko 

egzaminującego 

data i godz. egzaminu  

(od – do) 

tryb 

stacjonarny 

(sala)/tryb 

zdalny 

(narzędzie) 

data i godz. egzaminu 

(od – do) 

tryb 

stacjonarny/

tryb zdalny 

STUDIA I STOPNIA 

I rok 

Historia literatury 

niemieckojęzycznej, 

grupa 7 

dr hab. Paweł 

Piszczatowski, prof. ucz. 

9.02. 2022 

godz. 16:45–18:15 

1.018 / 

zoom 

2.03. 2022 

godz. 16:45–18:15 

1.018 / 

zoom 

I rok 

Historia literatury 

niemieckojęzycznej, 

seminarium, grupa 2 

dr hab. Andrzej Kopacki, 

prof. ucz. 

31.01.2022  

godz.10.00-12.00 

2.023 / 

gogle 

meet 

25.02.2022, 

g. 10.00-11.00 

2.023 / 

gogle meet 



   
egzaminacyjna sesja zimowa 

(31.01.2022 r. – 13.02.2022 r.) 

egzaminacyjna sesja poprawkowa 

(25.02.2022 r. – 06.03.2022 r.) 

Rok 

studiów 

 

Przedmiot 
Tytuł, imię i nazwisko 

egzaminującego 

data i godz. egzaminu  

(od – do) 

tryb 

stacjonarny 

(sala)/tryb 

zdalny 

(narzędzie) 

data i godz. egzaminu 

(od – do) 

tryb 

stacjonarny/

tryb zdalny 

I rok 
Psychopedagogika- 

aspekty psychologiczne 

dr hab. Anna Jaroszewska, 

prof. ucz. 

I TERMIN 

24.01.2022 

13.15-14.45 

(na prośbę studentów) 

3.014 / 

Platforma 

Kampus 

25.02.2022 

9.45-10.30 

sala 

zostanie 

podana 

później 

II rok Podstawy dydaktyki 

dr hab. Anna Jaroszewska, 

prof. ucz. 

 

I TERMIN 

24.01.2022 

9.45-11.15 

(na prośbę studentów) 

1.012 / 

Platforma 

Kampus 

25.02.2022 

10.45-11.30 

sala 

zostanie 

podana 

później 

II rok Literatura  /wykład/ prof. Grażyna Kwiecińska 
7.02.2022 

godz. 8.00-10.00 

Platforma 

Kampus 

01.03.2022 

godz. 10.00-12.00 

2.021 / 

gogle-

meet 

 

II rok 
Składnia języka 

niemieckiego 

prof. dr hab. Józef 

Wiktorowicz 

2.02.2022 

godz. 13.00 – 14.00 

Platforma 

Kampus 

2.03. 2022 

godz. 13.00 – 14.00 

Platforma 

kampus 



   
egzaminacyjna sesja zimowa 

(31.01.2022 r. – 13.02.2022 r.) 

egzaminacyjna sesja poprawkowa 

(25.02.2022 r. – 06.03.2022 r.) 

Rok 

studiów 

 

Przedmiot 
Tytuł, imię i nazwisko 

egzaminującego 

data i godz. egzaminu  

(od – do) 

tryb 

stacjonarny 

(sala)/tryb 

zdalny 

(narzędzie) 

data i godz. egzaminu 

(od – do) 

tryb 

stacjonarny/

tryb zdalny 

II rok 

Kultura i sztuka w 

krajach 

niemieckojęzycznych 

Prof. dr hab. Katarzyna 

Grzywka-Kolago 

3.02.2021,  

godz. 11.30-12.30 

1.019 

1.021 

1.023 / 

Google 

Classroo

m 

3.03.2021, godz. 10.00-

11.00 

sala, 

zostanie 

podana 

później/ 

Google 

Classroom 

III rok 
Teoria i metodologia 

badań literackich 

Dr Agnieszka Jezierska-

Wiśniewska 

7.02.2022  

godz.11.30-13.00 

1.021 / w 

razie 

konieczno

ści pracy 

zdalnej: 

test 

formularz 

google 

przesłany 

za 

pomocą 

google 

classroom 

28.02.2022  

godz. 11.30-13.00 

1.021 / w 

razie 

konieczno

ści pracy 

zdalnej: 

egzamin 

ustny za 

pomocą 

google 

meet 

III rok 
Teoria i metodologia 

badań literackich 
dr Justyna Górny 

11.02.2022 

godz. 10:30-14:00 

2.027 /  

zoom 

25.02.2022 

godz. 11:30-12:30 

2.027 / 

zoom 



   
egzaminacyjna sesja zimowa 

(31.01.2022 r. – 13.02.2022 r.) 

egzaminacyjna sesja poprawkowa 

(25.02.2022 r. – 06.03.2022 r.) 

Rok 

studiów 

 

Przedmiot 
Tytuł, imię i nazwisko 

egzaminującego 

data i godz. egzaminu  

(od – do) 

tryb 

stacjonarny 

(sala)/tryb 

zdalny 

(narzędzie) 

data i godz. egzaminu 

(od – do) 

tryb 

stacjonarny/

tryb zdalny 

III rok 
Teoria i metodologia 

badań literackich 
prof. Bożena Chołuj 

8.02.2022 

godz. 10.00-15.00 

1.009 / 

gogle 

meet 

1.03.2022 

godz. 11.00-14.00 

1.009 / 

gogle meet 

III rok 
Teoria i metodologia 

badań literackich 

dr hab. Paweł 

Piszczatowski, prof. ucz. 

9.02.2022 

godz. 14:00–15:30 

1.009 / 

zoom 

2.03.2022 

godz. 14:00–15:30 

1.009 / 

zoom 

III rok 
Teoria i metodologia 

badań literackich 

dr hab. Anna Wołkowicz, 

prof. ucz. 

2.02.2022, godz. 9.00-

13.00 

(dla osób, które chcą 

zdawać przed sesją I 

termin: 28.01.2022 

godz. 10-14) 

2.023 / 

zoom 

3.03.2022 

godz. 12-13 

2.023 /  

zoom 



   
egzaminacyjna sesja zimowa 

(31.01.2022 r. – 13.02.2022 r.) 

egzaminacyjna sesja poprawkowa 

(25.02.2022 r. – 06.03.2022 r.) 

Rok 

studiów 

 

Przedmiot 
Tytuł, imię i nazwisko 

egzaminującego 

data i godz. egzaminu  

(od – do) 

tryb 

stacjonarny 

(sala)/tryb 

zdalny 

(narzędzie) 

data i godz. egzaminu 

(od – do) 

tryb 

stacjonarny/

tryb zdalny 

III rok PNJN 

dr Anna Jorroch  

dr Przemysław Jóskowiak 

dr Norbert Karczmarczyk 

dr Małgorzata Kosacka 

dr Ewa Majewska 

mgr Zdzisław Owczarek 

dr Peter Tokarski 

dr Johann Wendel 

01.02.2022  

godz. 9.00-13.00 

1.009 

1.011 

1.012 

1.013 

1.014 / 

platforma 

Kampus 

01.03.2022 

godz. 15.00-19.00 
1.012 

STUDIA II STOPNIA 

I rok 
Artyści k.n.o.j. i ich 

związki z Polską 

Prof. dr hab. Katarzyna 

Grzywka-Kolago 

3.02.2021,  

godz. 13.15-13.45 

 

1.019 /  

Google 

Classroo

m 

 

 

3.03.2021,  

godz. 10-10.30 

sala, 

zostanie 

podana 

później/ 

Google 

Classroom 



   
egzaminacyjna sesja zimowa 

(31.01.2022 r. – 13.02.2022 r.) 

egzaminacyjna sesja poprawkowa 

(25.02.2022 r. – 06.03.2022 r.) 

Rok 

studiów 

 

Przedmiot 
Tytuł, imię i nazwisko 

egzaminującego 

data i godz. egzaminu  

(od – do) 

tryb 

stacjonarny 

(sala)/tryb 

zdalny 

(narzędzie) 

data i godz. egzaminu 

(od – do) 

tryb 

stacjonarny/

tryb zdalny 

II rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

UWAGA: 

- 31.01.2022 – 01.02.2022 r. – pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych 

- 26.02.2022 r. – pisemny egzamin certyfikacyjny z języka angielskiego na poziomie B2 
 


