
HARMONOGRAM 

egzaminacyjnej sesji zimowej oraz egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru zimowego 2022/23 w Instytucie Germanistyki UW 

 

 

   
egzaminacyjna sesja zimowa 

(30.01.2023 r. – 12.02.2023 r.) 
egzaminacyjna sesja poprawkowa 

(24.02.2023 r. – 05.03.2023 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       

II rok 
Analiza składni języka 

niemieckiego 

prof. dr hab. Józef 

Wiktorowicz 

1.02. 2023  

godz. 11.30 - 12.00 

Platforma 

kampus 

1.03. 2023  

godz. 11.30 - 12.00 

Platforma 

kampus 



   
egzaminacyjna sesja zimowa 

(30.01.2023 r. – 12.02.2023 r.) 
egzaminacyjna sesja poprawkowa 

(24.02.2023 r. – 05.03.2023 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 
Komparatystyka 

kulturowa 

dr hab. Małgorzata 

Filipowicz 

 

dr hab. Robert Małecki, 

prof. ucz. 

09.02.23 

godz.11.30-13.00 

 

09.02.23 

godz.11.30-13.00 

3.018 

 

3.016 

27.02. (poniedziałek) 

13.30-15.00 
 

III rok PNJN 

dr Przemysław Jóskowiak 

dr Maria Kaleta 

dr Norbert Karczmarczyk 

dr Grażyna Strzelecka 

dr Michał Jamiołkowski 

Praca pisemna 

2.02.23 (czwartek), 

godz.10.00-11:30 

 

3.018 

3.021 

Praca pisemna 

27.02.23 (poniedziałek), 

godz. 11.30-13.00 

1.020 

III rok 
PNJN 

gramatyka 
dr Piotr Tokarski 

03.02.23 

godz.12.30-14.30 

 

1.012 
06.03.23 (poniedziałek) 

godz. 11.30-13.00 
 



   
egzaminacyjna sesja zimowa 

(30.01.2023 r. – 12.02.2023 r.) 
egzaminacyjna sesja poprawkowa 

(24.02.2023 r. – 05.03.2023 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 

dr Agnieszka Jezierska- 

Wiśniewska 

 

 

dr hab. Bożenna Chołuj 

prof. ucz. 

 

 

dr hab. Kamilla Najdek 

 

 

dr hab. Paweł Piszczatowski 

prof. ucz. 

6.02.23  

godz. 13.15-14.45  

 

 

6.02.23  

godz. 13.00-15.00 

 

 

1.02.23  

godz. 11.00-14.00 

 

 

01.02.23 

godz. 15.00-17.00 

3.018 

 

 

 

 

1.026 

 

 

 

3.318 

 

 

2.051 

 

24.02.23  

od godz. 15.00 

 

 

27.02.23  

godz. 13.00-15.00 

 

 

25.02.23  

godz. 11.00-13.00 

 

 

24.02.23 

godz. 11.00-13.00 

3.318 

 

 

1.026 

 

 

 

 

3.318 

 

 

 

2.051 

STUDIA II STOPNIA 



   
egzaminacyjna sesja zimowa 

(30.01.2023 r. – 12.02.2023 r.) 
egzaminacyjna sesja poprawkowa 

(24.02.2023 r. – 05.03.2023 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    

 

 

 

  

II rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych: 

30.01.2023 – 31.01.2023 r. – pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych 

(30.01.2023 r. – pisemny egzamin certyfikacyjny z języka angielskiego) 


