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KIERUNEK: FILOLOGIA ANGIELSKA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE - STACJONARNE 
Sesja letnia, rok akademicki 2020/2021 

 

I ROK 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

 
Egzamin - I termin 

23.06.2021 r. – 06.07.2021 r. 
 

 
Egzamin - II termin 

01.09.2021 r. – 15.09.2021 r. 
 

 
data i godzina egzaminu 

 

 
data i godzina egzaminu 

 

Historia angielskiego 
obszaru językowego 

dr hab. Grażyna 
Branny 

                                 28.06.2021 r. 
                   Egzamin pisemny godz. 14.00 

14.09.2021 r.  
godz. 14.00 on-line 

Historia kultury i literatury 
angielskiej 

dr Dominika 
Ruszkiewicz 

11.06.2021 r. 
test zaliczeniowy 

22.06.2021 r. 
godz. 10.00 test poprawkowy 

02.07.2021 r. 
godz. 11.00 egzamin pisemny 

 

8.09.2021 r. 
godz. 15.00 - test poprawkowy, dopuszczający do 

egzaminu 

10.09.2021 r. 
godz. 10.00 - egzamin 

 

Komunikacja społeczna 
dr Magdalena 

 Urlińska-Berens 

 

30.06.2021 r. 
I termin: 30.06.2021, wpis oceny projektu z USOS  

 
 

6.09.2021 r.  
II termin: godz. 9:00 – 12:00, forma ustna (MS Teams) 
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Konwersatorium 
monograficzne 

mgr Anna Łozińska 
Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 
w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 

końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 
 

dr John McCumiskey 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 
w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 
końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 

 

 

PNJA – Czytanie i pisanie 

 

mgr Magdalena              

Panz-Sochacka 

21.06.2021 r. 
8.00-9.30 oraz 9.45-11.15 na platformie moodle 

 

mgr Anna Łozińska 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 

w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 

końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 
 

mgr Anna Białkowska 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 

w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 
końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 

 

PNJA – Fonetyka i 
fonologia 

mgr Magdalena 

Kłoczowska 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 
w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 

końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 
 

mgr Marcin Zydroń 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 
w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 
końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 

 

PNJA - Gramatyka 

praktyczna 
mgr Dominika Skórska 

Zgodnie z sylabusem ocena testów przeprowadzonych w 
semestrze i ocena z pracy na platformie online, wpis oceny 

końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 
 

PNJA - Słuchanie i 

mówienie 
mgr Giulia Cirillo 

Zgodnie z sylabusem ocena testów przeprowadzonych w 
semestrze i ocena z pracy na platformie online, wpis oceny 
końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 
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dr Mariusz Trawiński 
17.06.2021 r. 

pisemny 
 

Stylistyka języka polskiego 
mgr Małgorzata 

Ochmanek 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 
w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 
końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 

 

Wstęp do językoznawstwa 
dr Agnieszka            

Cierpich-Kozieł 

23.06 - 25.06.2021 – egzamin ustny 
 
23.06 ŚRODA 
Grupa 1 – 10:00-10:20 
Grupa 2 – 10:20-10:40 
Grupa 3 – 10:40-11:00 
Grupa 4 – 11:00-11:20 
Grupa 5 – 11:20–11:40 
Grupa 6 – 13:00-13:20 
Grupa 7 – 13:20-13-40 
Grupa 8 – 13:40-14:00 
Grupa 9 – 14:00-14:20 
 
24.06 CZWARTEK 
Grupa 10 – 10:00-10:20 
Grupa 11 – 10:20-10:40 
Grupa 12 – 10:40-11:00 
Grupa 13 – 11:00-11:20 
Grupa 14 – 11:20-11:40 
Grupa 15 – 13:00-13:20 
Grupa 16 – 13:20-13-40 
Grupa 17 – 13:40-14:00 
Grupa 18 – 14:00-14:20 
 
25.06 PIĄTEK 
Grupa 18 – 10:00-10:20 
Grupa 19 – 10:20-10:40 
Grupa 20 – 10:40-11:00 
Grupa 21 – 11:00-11:20 
Grupa 22 – 11:20-11:40 
Grupa 23 – 13:00-13:20 

8.09.2021 r.  
ustny w trzyosobowych grupach 

godz. 10.00-13.30 
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Grupa 24 – 13:20-13-40 
Grupa 25 – 13:40-14:00 
Grupa 26 – 14:00-14:20 

 
 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia –pierwszy termin - wpis oceny końcowej do Wirtualnej Uczelni musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.  

Studia stacjonarne pierwszego stopnia –drugi termin -  wpis oceny końcowej do Wirtualnej Uczelni musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. 

 

 

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY 

Instytut Neofilologii 

KIERUNEK: FILOLOGIA ANGIELSKA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE - STACJONARNE 
Sesja letnia, rok akademicki 2020/2021 

 

II ROK 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

 
Egzamin - I termin 

23.06.2021 r. – 06.07.2021 r. 
 

 
Egzamin - II termin 

01.09.2021 r. – 15.09.2021 r. 
 

 
data i godzina egzaminu 

 

 
data i godzina egzaminu 

 

Gramatyka kontrastywna 

angielsko - polska 
dr Ewa Borowiec 

 
Kolokwium na ostatnich zajęciach zgodnie z planem (21.06)   

Gramatyka opisowa języka 
angielskiego 

dr Ewa Borowiec 

 
28.06.2021 r. 

godz. 9:00 MS TEAMS 
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Historia kultury i literatury 
amerykańskiej 

dr hab. Grażyna 
Branny 

25.06.2021 r. 
Egzamin pisemny godz. 14.00 

14.09.2021 r.  
godz. 14.00 on-line 

Metodyka nauczania 

języka angielskiego 
dr Katarzyna Papaja 

23.06.2021 r.  
 godz. 10.00 MS Teams 

 

Pedagogika szkolna dr Aneta Kamińska 
22.06.2021 r. 

 godz. 10:00, pisemny na platformie Teams. 
15.09.2021 r. 
 godz. 11:00. 

 
PNJA – Czytanie i pisanie 

 

 

mgr Magdalena   

Panz-Sochacka 

Zgodnie z sylabusem, wpis oceny końcowej do systemu do 
9.07.2021 r. 

 

mgr Katarzyna Biela 

10.06.2021 r. 
 

grupa 1 godz. 8:00 - 9:30, Teams 
  grupa 5 godz. 9:45 - 11:15, Teams 

 

 

dr John McCumiskey 
Zgodnie z sylabusem, wpis oceny końcowej do systemu do 
9.07.2021 r. 

 

 

 
PNJA - Gramatyka 

praktyczna 

mgr Anna Kosek wpis oceny końcowej do systemu do 9.07.2021 r.  

dr Ewa Borowiec 
14.06.2021 r. 
Test pisemny 

 

mgr Giulia Cirillo wpis oceny końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 
13.09.2021 r. 

godz. 14.30 dla wszystkich grup 
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PNJA - Słuchanie i 
mówienie 

 

 

mgr Anna 
Mrzygłodzka 

2.06.2021 r. 
 

Egzamin pisemny ze słuchanie 
 

9.06.2021r. i 17.06.2021r. 
 

Egzamin ustny z mówienia 
 

6.09.2021 r. 
godz. 12.00 dla wszystkich grup 

 
mgr Karolina Pasiut 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 
w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 
końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 

 

Podstawy dydaktyki 

ogólnej z elementami 
dydaktyki specjalnej 

 
dr Maria Szymańska 

23.06.2021 r. 
forma pisemna - portfolio 

 

6.09.2021 r.  
 forma pisemna - portfolio 

Redakcja i korekta tekstu 
angielskojęzycznego 

 
mgr Aleksandra 

Kamińska 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 
w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 
końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 

3.09.2021 r. zdalny 
 09.00-10.30 

Redakcja tekstów 

specjalistycznych 

 
mgr Aleksandra

 Kamińska 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 
w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 
końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 

3.09.2021 r. zdalny 
 11.00-13.30 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia –pierwszy termin - wpis oceny końcowej do Wirtualnej Uczelni musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.  

Studia stacjonarne pierwszego stopnia –drugi termin -  wpis oceny końcowej do Wirtualnej Uczelni musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. 
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WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY 

Instytut Neofilologii 

KIERUNEK: FILOLOGIA ANGIELSKA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA LICENCJACKIE - STACJONARNE 
Sesja letnia, rok akademicki 2020/2021 

 

III ROK 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

 
Egzamin - I termin 

23.06.2021 r. – 06.07.2021 r. 
 

 
Egzamin - II termin 

01.09.2021 r. – 15.09.2021 r. 
 

 
data i godzina egzaminu 

 

 
data i godzina egzaminu 

 

Emisja głosu 
dr Małgorzata 

Lubieniecka 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest 
przeprowadzona w trakcie semestru lub na ostatnich 
zajęciach, wpis oceny końcowej do systemu do 9.07.2021 
r. 

 

Konwersatorium z zakresu 
treści specjalizacyjnych: 

Przekład.Teoria i praktyka 

mgr Anna Mrzygłodzka

  

2.06.2021 r 
 

Test końcowy pisemny 
 

 

Konwersatorium z zakresu 
treści specjalizacyjnych: 

Transformacja 
modernistyczna w historii, 

kulturze i literaturze 

dr Sylwia 
Wojciechowska 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest 
przeprowadzona w trakcie semestru lub na ostatnich 
zajęciach, wpis oceny końcowej do systemu do 9.07.2021 
r. 

7.09.2021 r  
godz. 8.00-09.30 on-line ( zespół Dyżury) 

Marketing wydawniczy dr Michalina Rittner 
 18.06.2021 r.  

o godz. 11.00    MS Teams 
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Media społeczne w 

organizacji 

dr Monika Różalska

  

17.06.2021 r. 
godz. 8.00-9.30 w formie prezentacji studentów 

 

Metodyka nauczania języka 
angielskiego 

mgr Agnieszka Kotarba 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest 
przeprowadzona w trakcie semestru lub na ostatnich 
zajęciach, wpis oceny końcowej do systemu do 9.07.2021 
r. 

 

PNJA - Umiejętności 

zaawansowane 

mgr Agnieszka Kotarba

  
21.06.2021 r  

mgr Michael Doherty

  

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest 
przeprowadzona w trakcie semestru lub na ostatnich 
zajęciach, wpis oceny końcowej do systemu do 9.07.2021 
r. 

 

dr John McCumiskey
  

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest 
przeprowadzona w trakcie semestru lub na ostatnich 
zajęciach, wpis oceny końcowej do systemu do 9.07.2021 
r. 

 

 

Praktyka działania 

społecznego z elementami 
zarządzania projektami 

 

dr Monika Różalska

  

17.06.2021 r. 
godz. 9.45-11.25 w formie prezentacji studentów  

 

Projektowanie informacji 

(Technical Writing) 

 

dr Andrzej Kurtyka
  

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest 
przeprowadzona w trakcie semestru lub na ostatnich 

zajęciach, wpis oceny końcowej do systemu do 9.07.2021 

r. 

 

Redakcja tekstów 

specjalistycznych 

 
mgr Aleksandra 

Kamińska 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest 
przeprowadzona w trakcie semestru lub na ostatnich 
zajęciach, wpis oceny końcowej do systemu do 9.07.2021 
r. 

3.09.2021 r. zdalny 
 11.00-13.30 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia – pierwszy termin - wpis oceny końcowej do Wirtualnej Uczelni musi zostać uzupełniony najpóźniej do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.  

Studia stacjonarne pierwszego stopnia – drugi termin -  wpis oceny końcowej do Wirtualnej Uczelni musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. 


