
HARMONOGRAM ZDALNEJ LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ  r. akad. 2019/2020 
FILOLOGIA ROSYJSKA  

STUDIA STACJONARNE 

Filologia rosyjska, spec. język rosyjski w turystyce, I rok, SS1 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Pełna nazwa 
modułu 

Egzaminujący/ 
koordynator 
modułu 

Data i godz. 
egzaminu online 
(zapisane w 
formacie: dd-mm-
rrrr; godz. 00-00, 
ustny – U, pisemny - 
P) 

Kanał/platform
a/narzędzie do 
przeprowadzen
ia egzaminu 
(zaznaczyć 
odpowiednie, 
jeśli inne – 
wpisać jakie) 

Czy egz. 
USTNY 
przeprowadz
ony będzie w 
czasie 
rzeczywisty
m? 
 

Czy egz. PISEMNY 
przeprowadzony 
będzie w czasie 
rzeczywistym? 
Jeśli TAK proszę 
zaznaczyć,  w jaki 
sposób będą 
udostępniane 
formularze (możliwy 
więcej niż jeden 
wybór) 

Sposób 
rejestracji/dokum
entacji procesu 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(możliwy więcej 
niż jeden wybór) 
 

Czy sposób 
weryfikacji 
został 
zmieniony w 
stosunku do 
zapisu w 
sylabusie 
(dostosowany 
do zmienionej 
formy zajęć) 
 
 

Drugi termin 
egzaminu 
(data, 
godzina, sala) 

Praktyczna 
nauka języka 
rosyjskiego II: 
konwersacje i 
rozumienie ze 
słuchu 

mgr Sofiia 
Kamalova/dr 
Swietłana Biczak 
 

19-06-2020; godz. 09-
00; P 
22-06-2020; godz. 09-
00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 21-09-2020, 
godz. 09-00, s. 
1.50 

Literatura 
rosyjska od 
romantyzmu do 
realizmu 

dr hab. M. 
Michalska-
Suchanek, prof. 
UŚ 

10.06.2020;  
godz. 9.00–15.00; U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1.Skype 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 14.09.2020; 
godz. 10.00; 
gab. 3.26 

Gramatyka 
opisowa języka 
rosyjskiego I 

prof. dr hab. 
Piotr Czerwiński 

24.06.2020; godz. 
13.30; U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 17.09.2020, 
godz. 13.00, 
gab. 4.9 



HARMONOGRAM ZDALNEJ LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ  r. akad. 2019/2020 
FILOLOGIA ROSYJSKA  

STUDIA STACJONARNE 

3. - formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

Prawosławie i 
inne wyznania 
w Rosji 

dr hab. Justyna 
Tymieniecka-
Suchanek, prof. 
UŚ 

15.06.2020; godz. 
10.00; U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 14.09.2020;  
godz. 11.00; 
gab. 4.10 

Filologia, spec. język rosyjski w turystyce, II rok, SS1 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Pełna nazwa 
modułu 

Egzaminujący/ 
koordynator 
modułu 

Data i godz. 
egzaminu online 
(zapisane w 
formacie: dd-mm-
rrrr; godz. 00-00, 
ustny – U, pisemny - 
P) 

Kanał/platform
a/narzędzie do 
przeprowadzen
ia egzaminu 
(zaznaczyć 
odpowiednie, 
jeśli inne – 
wpisać jakie) 

Czy egz. 
USTNY 
przeprowadz
ony będzie w 
czasie 
rzeczywisty
m? 
 

Czy egz. PISEMNY 
przeprowadzony 
będzie w czasie 
rzeczywistym? 
Jeśli TAK proszę 
zaznaczyć,  w jaki 
sposób będą 
udostępniane 
formularze (możliwy 
więcej niż jeden 
wybór) 

Sposób 
rejestracji/dokum
entacji procesu 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(możliwy więcej 
niż jeden wybór) 
 

Czy sposób 
weryfikacji 
został 
zmieniony w 
stosunku do 
zapisu w 
sylabusie 
(dostosowany 
do zmienionej 
formy zajęć) 
 
 

Drugi termin 
egzaminu 
(data, 
godzina, sala) 

Praktyczna 
nauka języka 
rosyjskiego IV 

dr Gabriela Wilk 23-06-2020; godz. 09-
00, P 

  

26-06-2020; godz. 09-
00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 23-09-2020, 
godz. 09-00, s. 
1.50 
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STUDIA STACJONARNE 

Praktyczna 
nauka języka 
angielskiego 
IV 

mgr Ilona 
Delekta (gr. 1) 
 
 
 

 
mgr Jadwiga 
Nabielska (gr. 2) 

9-06-2020; godz.10.00 
P 
16-06-2020; godz. 
10.00 U 

10.06.2020; godz. 
18.00; P 

- MS Office 365 
Teams (gr. 1, 
2) 

- Moodle 

inne:  
1.Google 
Classroom (gr. 
1) 
2. 
3. 

TAK (gr. 
1)/NIE/ 
NIE 
DOTYCZY 
(gr. 2) 

TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google (gr. 
1) 
- formularz Microsoft 
Forms (gr. 2) 
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen (gr. 1) 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie (gr. 1, 2) 

TAK (gr. 2)/NIE 
(gr. 1) 

14-09-2020; 
godz. 10.00, s. 
3.8 (gr. 1) 
 

07.09.2020 
godz. 9.00 (gr. 
2) 

Praktyczna 
nauka języka 
niemieckiego 
IV 

mgr Anna 
Machura-
Szczerba 

09.06.2020, 
godz.9.00-10.30; P 
16.06.2020, 
godz. 9.00-13.00; U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: dostęp do 
wyników  po 
zamknięciu testu i 
manualnym 
przeliczeniu pkt. na 
platformie MS office 
(Przegląd: zadania) 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 16.09.2020; 
godz. 9.00, s. 
2.3 

Literatura 
rosyjska XX w. 
wobec 
przemian 
społeczno-
politycznych 

dr hab. Andrzej 
Polak, prof. UŚ 

30.06.2020; godz. 
11.00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 8.09.2020, 
23.09.2020, 
25.09.2020,  
od godz. 11.00, 
gab. 4.10 

Gramatyka 
opisowa 
języka 
rosyjskiego III 

dr hab. Ewa 
Straś, prof. UŚ 

29-06-2020; godz. 
9.00-13.00, U  

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 

TAK/NIE 23-09-2020, 
godz. 9.00-
13.00, gab. 4.8 



HARMONOGRAM ZDALNEJ LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ  r. akad. 2019/2020 
FILOLOGIA ROSYJSKA  

STUDIA STACJONARNE 

1. 
2. 
3. 

- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

Sztuka i 
architektura 
rosyjska 

dr hab. Justyna 
Tymieniecka-
Suchanek, prof. 
UŚ 

22.06.2020; godz. 
10.00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 16.09.2020, 
godz. 11.00, 
gab. 4.10 

Filologia, spec. język rosyjski w turystyce, III rok, SS1 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Pełna nazwa 
modułu 

Egzaminujący/ 
koordynator 
modułu 

Data i godz. 
egzaminu online 
(zapisane w 
formacie: dd-mm-
rrrr; godz. 00-00, 
ustny – U, pisemny - 
P) 

Kanał/platform
a/narzędzie do 
przeprowadzen
ia egzaminu 
(zaznaczyć 
odpowiednie, 
jeśli inne – 
wpisać jakie) 

Czy egz. 
USTNY 
przeprowadz
ony będzie w 
czasie 
rzeczywisty
m? 
 

Czy egz. PISEMNY 
przeprowadzony 
będzie w czasie 
rzeczywistym? 
Jeśli TAK proszę 
zaznaczyć,  w jaki 
sposób będą 
udostępniane 
formularze (możliwy 
więcej niż jeden 
wybór) 

Sposób 
rejestracji/dokum
entacji procesu 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(możliwy więcej 
niż jeden wybór) 
 

Czy sposób 
weryfikacji 
został 
zmieniony w 
stosunku do 
zapisu w 
sylabusie 
(dostosowany 
do zmienionej 
formy zajęć) 
 
 

Drugi termin 
egzaminu 
(data, 
godzina, sala) 

Praktyczna 
nauka języka 
rosyjskiego VI 

dr Ewa Kapela 15-06-2020; godz. 09-
00, P 
17-06-2020; godz. 09-
00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 22-09-2020, 
godz. 09-00, s. 
2.14 



HARMONOGRAM ZDALNEJ LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ  r. akad. 2019/2020 
FILOLOGIA ROSYJSKA  

STUDIA STACJONARNE 

Praktyczna 
nauka języka 
angielskiego 
VI 

mgr Katarzyna 
Banaś-Sieradzka 
(gr. 1) 
 
 

 
mgr Jadwiga 
Nabielska (gr. 2) 

05-06-2020; godz. 
9.45-11.15, P 
09-06-2020; godz. 
8.00-11.00, U 
 

 
09.06.2020 godz. 
18.00  P  
 
 
 
 
 

- MS Office 365 
Teams (gr. 1, 
2) 

- Moodle (gr. 2) 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK (gr. 
1)/NIE/NIE 
DOTYCZY 
(gr. 2) 

TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms (gr. 2) 
- inne: dostęp do 
wyników natychmiast 
po zamknięciu testu na 
platformie Moodle 
(Przegląd ocen) (gr. 1) 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen (gr. 1) 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie (gr. 1, 2) 

TAK (gr. 2)/NIE 
(gr. 1) 

15-09-2020; 
godz. 9.00, s. 
3.8 (gr. 1) 
 
 

 
08.09.2020;  
godz. 9.00 (gr. 
2) 

Praktyczna 
nauka języka 
niemieckiego 
VI 

mgr Anna 
Machura-
Szczerba 

10.06.2020; godz. 
9.00-10.30; P 
12.06.2020; godz. 
9.00-13.00; U  

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne:dostęp do 
wyników  po 
zamknięciu testu i 
manualnym 
przeliczeniu pkt. na 
platformie MS office 
(Przegląd: zadania) 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 26.06.2020; 
godz. 9.00 

Tłumaczenie 
ustne 

dr Piotr 
Michałowski 

12-06-2020; godz. 10-
00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 24-09-2020, 
godz. 13-00, s. 
4.16 

 
 



HARMONOGRAM ZDALNEJ LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ  r. akad. 2019/2020 
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Filologia rosyjska, spec. języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim, I rok, SS1 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Pełna nazwa 
modułu 

Egzaminujący/ 
koordynator 
modułu 

Data i godz. 
egzaminu online 
(zapisane w 
formacie: dd-mm-
rrrr; godz. 00-00, 
ustny – U, pisemny - 
P) 

Kanał/platform
a/narzędzie do 
przeprowadzen
ia egzaminu 
(zaznaczyć 
odpowiednie, 
jeśli inne – 
wpisać jakie) 

Czy egz. 
USTNY 
przeprowadz
ony będzie w 
czasie 
rzeczywisty
m? 
 

Czy egz. PISEMNY 
przeprowadzony 
będzie w czasie 
rzeczywistym? 
Jeśli TAK proszę 
zaznaczyć,  w jaki 
sposób będą 
udostępniane 
formularze (możliwy 
więcej niż jeden 
wybór) 

Sposób 
rejestracji/dokum
entacji procesu 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(możliwy więcej 
niż jeden wybór) 
 

Czy sposób 
weryfikacji 
został 
zmieniony w 
stosunku do 
zapisu w 
sylabusie 
(dostosowany 
do zmienionej 
formy zajęć) 
 
 

Drugi termin 
egzaminu 
(data, 
godzina, sala) 

Praktyczna 
nauka języka 
rosyjskiego II: 
konwersacje i 
rozumienie ze 
słuchu 

mgr Sofiia 
Kamalova/dr 
Swietłana Biczak 

 

19-06-2020; godz. 09-
00, P 
22-06-2020; godz. 09-
00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 21-09-2020, 
godz. 09-00, s. 
1.50 

Praktyczna 
nauka języka 
angielskiego II 

dr Katarzyna 
Strębska-
Liszewska (gr. 1) 
 

 
 
mgr Ilona 
Delekta (gr. 2) 

08-06-2020; godz. 10-
00; P 
09-06-2020; godz. 10-
00; U 

 

12-06-2020; godz. 
10.00, P 
15-06-2020; godz. 12, 
U 

- MS Office 365 
Teams (gr. 2) 

- Moodle (gr. 1) 

inne:  
1. Zoom 

(gr. 1) 
2.Google 
Classroom (gr. 
2)  
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word (gr. 1) 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google (gr. 
2) 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: Moodle (gr. 1) 

- zapis audio (gr. 1) 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie (gr. 1,2) 

TAK/NIE 14-09-2020; 
godz.11.30, s. 
3.8 (gr. 1, 2) 

Literatura 
rosyjska od 
romantyzmu do 
realizmu 

dr hab. M. 
Michalska-
Suchanek, prof. 
UŚ 

17.06.2020;  
godz. 9.00–14.00; U 
18.06.2020; godz. 
9.00–14.00; U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 

TAK/NIE 14.09.2020: 
godz. 10.00 
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1.Skype 
2. 
3. 

- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

Gramatyka 
opisowa języka 
rosyjskiego I 

prof. dr hab. 
Piotr Czerwiński 

25.06.2020; 
26.06.2020;  
godz. 13.30; U  

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 17.09.2020, 
godz. 13.00, 
gab. 4.9 

Lingwistyczne 
podstawy 
przekładu I 

dr hab. Oksana 
Małysa, prof. UŚ 

29.06.2020, godz. 
10.00; U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 15.09.2020, 
godz. 10.00, 
gab. 4.8 

Filologia, spec. języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim, II rok, SS1 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Pełna nazwa 
modułu 

Egzaminujący/ 
koordynator 
modułu 

Data i godz. 
egzaminu online 
(zapisane w 
formacie: dd-mm-
rrrr; godz. 00-00, 
ustny – U, pisemny - 
P) 

Kanał/platform
a/narzędzie do 
przeprowadzen
ia egzaminu 
(zaznaczyć 
odpowiednie, 
jeśli inne – 
wpisać jakie) 

Czy egz. 
USTNY 
przeprowadz
ony będzie w 
czasie 
rzeczywisty
m? 
 

Czy egz. PISEMNY 
przeprowadzony 
będzie w czasie 
rzeczywistym? 
Jeśli TAK proszę 
zaznaczyć,  w jaki 
sposób będą 
udostępniane 
formularze (możliwy 
więcej niż jeden 
wybór) 

Sposób 
rejestracji/dokum
entacji procesu 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(możliwy więcej 
niż jeden wybór) 
 

Czy sposób 
weryfikacji 
został 
zmieniony w 
stosunku do 
zapisu w 
sylabusie 
(dostosowany 
do zmienionej 
formy zajęć) 
 
 

Drugi termin 
egzaminu 
(data, 
godzina, sala) 



HARMONOGRAM ZDALNEJ LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ  r. akad. 2019/2020 
FILOLOGIA ROSYJSKA  

STUDIA STACJONARNE 

Praktyczna 
nauka języka 
rosyjskiego IV 

dr Gabriela Wilk 23-06-2020; godz. 09-
00, P 

  

25-06-2020; godz. 09-
00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 23-09-2020, 
godz. 09-00, s. 
1.50 

Praktyczna 
nauka języka 
angielskiego 
IV 

mgr Ilona 
Delekta (gr. 1) 
 
 
 
mgr Jadwiga 
Nabielska (gr. 2) 

09-06-2020; godz. 
10.00, P 
16-06-2020; godz. 12, 
U 
 
 
10.06.2020, godz. 
18.00; P 
 

- MS Office 365 
Teams (gr. 1, 
2) 

- Moodle (gr. 2) 

inne:  
1.Google 
Classroom (gr. 
1) 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google (gr. 
1) 
- formularz Microsoft 
Forms (gr. 2)  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  (gr. 1, 2) 

TAK (gr. 2)/NIE 
(gr. 1) 

14-09-2020, 
godz. 11.30, 
s.3.8 
 
 
07.09.2020; 
godz. 9.00 
 

Literatura 
rosyjska XX w. 
wobec 
przemian 
społeczno-
politycznych 

dr hab. Andrzej 
Polak, prof. UŚ 

17-06-2020; godz. 
10.30, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 8.09.2020;, 
23.09.2020, 
25.09.2020, od 
godz. 11.00,  
gab. 4.10 

Gramatyka 
opisowa 
języka 
rosyjskiego III 

dr hab. Ewa 
Straś, prof. UŚ 

19.06.2020; godz. 
9.00-14.00; U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 23.09.2020; 
godz. 9.00-
13.00; gab. 4.8 



HARMONOGRAM ZDALNEJ LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ  r. akad. 2019/2020 
FILOLOGIA ROSYJSKA  

STUDIA STACJONARNE 

Gramatyka 
konfrontatyw
na 

dr Agnieszka 
Gasz 

10-06-2020; godz. 
10.00, P 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE/NI
E DOTYCZY 

TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 18-09-2020, 
godz. 11.00, s. 
4.16 

Tłumaczenie 
specjalistyczn
e polsko-
angielskie 

dr Katarzyna 
Strębska-
Liszewska 

15-06-2020; godz.10-
00, P 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. Skype 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: Moodle 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE do uzgodnienia 
we wrześniu 

Filologia, spec. języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim, III rok, SS1 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Pełna nazwa 
modułu 

Egzaminujący/ 
koordynator 
modułu 

Data i godz. 
egzaminu online 
(zapisane w 
formacie: dd-mm-
rrrr; godz. 00-00, 
ustny – U, pisemny - 
P) 

Kanał/platform
a/narzędzie do 
przeprowadzen
ia egzaminu 
(zaznaczyć 
odpowiednie, 
jeśli inne – 
wpisać jakie) 

Czy egz. 
USTNY 
przeprowadz
ony będzie w 
czasie 
rzeczywisty
m? 
 

Czy egz. PISEMNY 
przeprowadzony 
będzie w czasie 
rzeczywistym? 
Jeśli TAK proszę 
zaznaczyć,  w jaki 
sposób będą 
udostępniane 
formularze (możliwy 
więcej niż jeden 
wybór) 

Sposób 
rejestracji/dokum
entacji procesu 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(możliwy więcej 
niż jeden wybór) 
 

Czy sposób 
weryfikacji 
został 
zmieniony w 
stosunku do 
zapisu w 
sylabusie 
(dostosowany 
do zmienionej 
formy zajęć) 
 
 

Drugi termin 
egzaminu 
(data, 
godzina, sala) 

Praktyczna 
nauka języka 
rosyjskiego VI 

dr Ewa Kapela 15-06-2020; godz. 09-
00, P 

  

18-06-2020; godz. 09-
00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 22-09-2020, 
godz. 09-00, s. 
2.14 



HARMONOGRAM ZDALNEJ LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ  r. akad. 2019/2020 
FILOLOGIA ROSYJSKA  

STUDIA STACJONARNE 

Praktyczna 
nauka języka 
angielskiego 
VI 

mgr Katarzyna 
Banaś-Sieradzka 
(gr. 1) 
 
 
 
 

 
mgr Ilona 
Delekta (gr. 2) 
 
 
 
 
 

 
mgr Jadwiga 
Nabielska (gr. 3) 

05-06-2020; godz. 
9.45-11.15, P 
09-06-2020, 
godz. 8.00-11.00, U 
 
 
 

 
8-06-2020; godz. 
10.00, P 
10-06-2020; godz. 12, 
U 
 
 
 

 
09.06.2020; godz. 
18.00; P 

- MS Office 365 
Teams (gr. 1, 2, 
3) 

- Moodle (gr. 1) 

inne:  
1.Google 
Classroom (gr. 
2)  
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google (gr. 
2, 3) 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 
- inne: : dostęp do 
wyników natychmiast 
po zamknięciu testu na 
platformie Moodle 
(Przegląd ocen) (gr. 1) 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie (gr. 1, 2, 3) 

TAK (gr. 3)/NIE 
(gr. 1, 2) 

15-09-2020;  
godz. 9.00, s. 
3.8 (gr. 1) 
 
 

 

 
29-06-20, 
godz.10.00 - P 
30-06-20, 
godz.10.00 - U 
online lub s.3.8 
(gr. 2) 
 

08.09.2020 
godz. 9.00 (gr. 
3) 

Tłumaczenie 
specjalistyczn
e polsko-
rosyjskie III 

mgr Jakub Bober 24.06.2020, godz. 
10:00, P 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE/NI
E DOTYCZY 

TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 16.09.2020 

Tłumaczenie 
tekstów 
literackich 

dr hab. Beata 
Pawletko, prof. 
UŚ 

12.06.2020, godz. 
9.00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 18.09.2020, 
godz. 10.00, s. 
2.3 
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STUDIA STACJONARNE 

Tłumaczenie 
tekstów 
naukowych 

mgr Dawid 
Adamczyk 

22-06-2020, godz. 
10:00, P 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE/NI
E DOTYCZY 

TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  
 

TAK/NIE 17-09-2020, 
godz. 10:00, s. 
4.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HARMONOGRAM ZDALNEJ LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ  r. akad. 2019/2020 
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STUDIA STACJONARNE 

Filologia rosyjska, spec. tłumaczeniowa, I rok, SS1 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Pełna nazwa 
modułu 

Egzaminujący/ 
koordynator 
modułu 

Data i godz. 
egzaminu online 
(zapisane w 
formacie: dd-mm-
rrrr; godz. 00-00, 
ustny – U, pisemny - 
P) 

Kanał/platform
a/narzędzie do 
przeprowadzen
ia egzaminu 
(zaznaczyć 
odpowiednie, 
jeśli inne – 
wpisać jakie) 

Czy egz. 
USTNY 
przeprowad
zony będzie 
w czasie 
rzeczywisty
m? 
 

Czy egz. PISEMNY 
przeprowadzony 
będzie w czasie 
rzeczywistym? 
Jeśli TAK proszę 
zaznaczyć,  w jaki 
sposób będą 
udostępniane 
formularze (możliwy 
więcej niż jeden 
wybór) 

Sposób 
rejestracji/dokum
entacji procesu 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(możliwy więcej 
niż jeden wybór) 
 

Czy sposób 
weryfikacji 
został 
zmieniony w 
stosunku do 
zapisu w 
sylabusie 
(dostosowany 
do zmienionej 
formy zajęć) 
 
 

Drugi termin 
egzaminu 
(data, 
godzina, sala) 

Praktyczna 
nauka języka 
rosyjskiego II: 
konwersacje i 
rozumienie ze 
słuchu 

mgr Sofiia 
Kamalova/dr 
Swietłana Biczak 

 

19-06-2020; godz. 09-
00, P 

22-06-2020; godz. 09-
00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 21-09-2020, 
godz. 09-00, s. 
1.50 

Literatura 
rosyjska od 
romantyzmu do 
realizmu 

dr hab. M. 
Michalska-
Suchanek, prof. 
UŚ 

08.06.2020: godz. 
9.00–15.00: U 

16.06.2020; godz. 
9.00–14.00; U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1.Skype 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE  

Gramatyka 
opisowa języka 
rosyjskiego I 

dr hab. Anna 
Zych, prof. UŚ 

18.06.2020, godz. 
9.00; 19.06.2020, 
godz. 9.00; U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 17.09.2020, 
godz. 9.00 



HARMONOGRAM ZDALNEJ LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ  r. akad. 2019/2020 
FILOLOGIA ROSYJSKA  

STUDIA STACJONARNE 

3. - formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

Lingwistyczne 
podstawy 
przekładu I 

dr hab. Oksana 
Małysa, prof. UŚ 

10.06.2020, godz. 
10.00; U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 15.09.2020, 
godz. 10.00, 
gab. 4.8 

Filologia, spec. język rosyjski – program tłumaczeniowy, II rok, SS1 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Pełna nazwa 
modułu 

Egzaminujący/ 
koordynator 
modułu 

Data i godz. 
egzaminu online 
(zapisane w 
formacie: dd-mm-
rrrr; godz. 00-00, 
ustny – U, pisemny - 
P) 

Kanał/platform
a/narzędzie do 
przeprowadzen
ia egzaminu 
(zaznaczyć 
odpowiednie, 
jeśli inne – 
wpisać jakie) 

Czy egz. 
USTNY 
przeprowad
zony będzie 
w czasie 
rzeczywisty
m? 
 

Czy egz. PISEMNY 
przeprowadzony 
będzie w czasie 
rzeczywistym? 
Jeśli TAK proszę 
zaznaczyć,  w jaki 
sposób będą 
udostępniane 
formularze (możliwy 
więcej niż jeden 
wybór) 

Sposób 
rejestracji/dokum
entacji procesu 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(możliwy więcej 
niż jeden wybór) 
 

Czy sposób 
weryfikacji 
został 
zmieniony w 
stosunku do 
zapisu w 
sylabusie 
(dostosowany 
do zmienionej 
formy zajęć) 
 
 

Drugi termin 
egzaminu 
(data, 
godzina, sala) 

Praktyczna 
nauka języka 
rosyjskiego IV 

dr Gabriela Wilk 23-06-2020; godz. 09-
00, P 

  

26-06-2020; godz. 09-
00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 23-09-2020, 
godz. 09-00, s. 
1.50 

Praktyczna 
nauka języka 

mgr Ilona 
Delekta (gr. 1) 
 
 

09-06-2020; godz. 
10.00, P 
16-06-2020; godz. 12, 

- MS Office 365 
Teams (gr. 1, 
2) 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen (gr. 1) 

TAK (gr. 2)/NIE 
(gr. 1) 

14-09-2020, 
godz.10.00, 
s.3.8 (gr. 1) 
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angielskiego 
IV 

 

 
mgr Jadwiga 
Nabielska (gr. 2) 

U 

 

10.06.2020; godz. 
8.00; P 

- Moodle 

inne:  
1.Google 
Classroom (gr. 
1) 
2. 
3. 

- formularz Google (gr. 
1) 
- formularz Microsoft 
Forms (gr. 2) 
- inne: 

- protokół / 
notatka/sprawozda
nie (gr. 1, 2) 

 
07.09.2020 
godz. 9.00 (gr. 
2) 

Praktyczna 
nauka języka 
niemieckiego 
IV 

mgr Anna 
Machura-
Szczerba 

09.06.2020, 
godz.9.00-10.30; P 
16.06.2020, 
godz. 9.00-13.00; U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: dostęp do 
wyników  po 
zamknięciu testu i 
manualnym 
przeliczeniu pkt. na 
platformie MS office 
(Przegląd: zadania) 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 16.09.2020; 
godz. 9.00; 
s. 2.3 
 

Literatura 
rosyjska XX w.  
wobec 
przemian 
społeczno-
politycznych  

dr hab. Andrzej 
Polak, prof. UŚ  

15.06.2020; godz. 
10.30, U  
 
 
 
 
 
 
 

- MS Office 365 
Teams  

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3.  

TAK/NIE  TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY  
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne:  

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 8.09.2020;, 
23.09.2020,  
25.09.2020, od 
godz. 11.00,  
gab. 4.10 

Gramatyka 
opisowa 
języka 
rosyjskiego III 

dr hab. 
Małgorzata 
Borek, prof. UŚ 

19-06-2020; godz. 
10.00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 18-09-2020, 
godz. 10.00, 
gab. 4.16 
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3. - formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

Tłumaczenie 
pisemne 

dr Tadeusz 
Borucki 

08.06.2020, godz. 
16.00, P 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. Zoom 
2. 
3. 

TAK/NIE/NI
E DOTYCZY 

TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 22.09.2020, 
godz. 11.30, s. 
4.16 

Filologia, spec. język rosyjski – program tłumaczeniowy, III rok, SS1 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Pełna nazwa 
modułu 

Egzaminujący/ 
koordynator 
modułu 

Data i godz. 
egzaminu online 
(zapisane w 
formacie: dd-mm-
rrrr; godz. 00-00, 
ustny – U, pisemny - 
P) 

Kanał/platform
a/narzędzie do 
przeprowadzen
ia egzaminu 
(zaznaczyć 
odpowiednie, 
jeśli inne – 
wpisać jakie) 

Czy egz. 
USTNY 
przeprowad
zony będzie 
w czasie 
rzeczywisty
m? 
 

Czy egz. PISEMNY 
przeprowadzony 
będzie w czasie 
rzeczywistym? 
Jeśli TAK proszę 
zaznaczyć,  w jaki 
sposób będą 
udostępniane 
formularze (możliwy 
więcej niż jeden 
wybór) 

Sposób 
rejestracji/dokum
entacji procesu 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(możliwy więcej 
niż jeden wybór) 
 

Czy sposób 
weryfikacji 
został 
zmieniony w 
stosunku do 
zapisu w 
sylabusie 
(dostosowany 
do zmienionej 
formy zajęć) 
 
 

Drugi termin 
egzaminu 
(data, 
godzina, sala) 

Praktyczna 
nauka języka 
rosyjskiego VI  

dr Ewa Kapela  

 

15-06-2020; godz. 09-
00, P 

17-06-2020; godz. 09-
00, U, grupa 1 

18-06-2020; godz. 09-
00, U, grupa 2 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle  

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan   
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen  
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 22-09-2020, 
godz. 09-00, s. 
2.14 

Praktyczna 
nauka języka 
angielskiego 
VI 

mgr Katarzyna 
Banaś-Sieradzka 
(gr. 1) 
 

 

05-06-2020; godz. 
9.45-11.15, P 09-06-
2020, godz. 8.00-
11.00, U 

 

- MS Office 365 
Teams (gr. 1, 2, 
3) 

- Moodle (gr. 1) 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen (gr. 1, 
2) 

TAK (gr. 3)/NIE 
(gr. 1, 2) 

15-09-2020; 
godz. 9.00, s. 
3.8 (gr. 1) 
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mgr Ilona 
Delekta (gr. 2) 
 
 
 
 

 
mgr Jadwiga 
Nabielska (gr. 3) 

08-06-2020; godz. 
10.00, P 
10-06-2020; godz. 12, 
U 
 
 

 
09.06.2020; godz. 
18.00;  P 

inne:  
1.Google 
Classroom (gr. 
2) 
2. 
3. 

- formularz Google (gr. 
2) 
- formularz Microsoft 
Forms (gr. 3) 
- inne: dostęp do 
wyników natychmiast 
po zamknięciu testu na 
platformie Moodle 
(Przegląd ocen) (gr. 1) 

- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  (gr. 1, 2, 3) 

29-06-20, 
godz.10.00 - P 
30-06-20, 
godz.10.00 - U 
online lub s.3.8 
(gr. 2) 

 
08.09.2020; 
godz. 9.00 (gr. 
3) 

Praktyczna 
nauka języka 
niemieckiego
VI 

mgr Anna 
Machura-
Szczerba 

10.06.2020; 
godz.9.00-10.30; P 
12.06.2020, godz. 
9.00-13.00; U  

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms   
- inne: dostęp do 
wyników  po 
zamknięciu testu i 
manualnym 
przeliczeniu pkt. na 
platformie MS office 
(Przegląd: zadania) 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 26.06.2020;  
godz. 9.00  

Tłumaczenie 
specjalistyczn
e II 

mgr Łukasz 
Gęborek 

22-06-2020; godz. 09-
00, P 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE/NI
E DOTYCZY 

TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 04-09-2020; 
godz. 09-00, s. 
3.8 

Filologia rosyjska, spec. tłumaczeniowa, I rok, SS2 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Pełna nazwa 
modułu 

Egzaminujący/ 
koordynator 
modułu 

Data i godz. 
egzaminu online 
(zapisane w 
formacie: dd-mm-

Kanał/platform
a/narzędzie do 
przeprowadzen
ia egzaminu 

Czy egz. 
USTNY 
przeprowad
zony będzie 

Czy egz. PISEMNY 
przeprowadzony 
będzie w czasie 
rzeczywistym? 

Sposób 
rejestracji/dokum
entacji procesu 
weryfikacji 

Czy sposób 
weryfikacji 
został 
zmieniony w 

Drugi termin 
egzaminu 
(data, 
godzina, sala) 
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rrrr; godz. 00-00, 
ustny – U, pisemny - 
P) 

(zaznaczyć 
odpowiednie, 
jeśli inne – 
wpisać jakie) 

w czasie 
rzeczywisty
m? 
 

Jeśli TAK proszę 
zaznaczyć,  w jaki 
sposób będą 
udostępniane 
formularze (możliwy 
więcej niż jeden 
wybór) 

efektów uczenia 
się 
(możliwy więcej 
niż jeden wybór) 
 

stosunku do 
zapisu w 
sylabusie 
(dostosowany 
do zmienionej 
formy zajęć) 
 
 

Praktyczna 
nauka języka 
rosyjskiego II 

dr Jaśmina 
Śmiech 
(koordynator), 
dr Tomasz Bugaj 

16.06.2020; godz. 9-
00, P 
17.06.2020; godz. 9-
00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 22.09.2020; 
godz. 9-00, s. 
1.50 

 

Praktyczna 
nauka języka 
angielskiego II 

mgr Katarzyna 
Banaś-Sieradzka 

10-06-2020; godz. 
9.00-11.00, P 
12-06-2020; godz. 
9.00-13.00, U 

- MS Office 365 
Teams (U) 

- Moodle (P) 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: dostęp do 
wyników natychmiast 
po zamknięciu testu na 
platformie Moodle 
(Przegląd ocen) 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 22-09-2020; 
godz. 9.00, s. 
3.8 
 

Praktyczna 
nauka języka 
czeskiego II 

  - MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE  
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Tłumaczenie 
specjalistyczn
e II 

mgr Dżulietta 
Markusik 

22-06-2020; godz. 10-
00; P 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1.Skype 
2. 
3. 

TAK/NIE/NI
E DOTYCZY 

TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 21.09.2020; 
godz. 10.00 

Lingwistyka 
korpusowa II  

dr hab. Andrzej 
Charciarek, prof. 
UŚ 

19.06.2020, godz. 
11.30, P 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE/NI
E DOTYCZY 

TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 23.09.2020, 
godz. 12.00, g. 
4.9 

Teoria 
literatury II  

dr hab. Justyna-
Tymienie cka, 
prof. UŚ (gr. 1) 

 
dr hab. Beata 
Pawletko, prof. 
UŚ (gr. 2)  

19.06.2020, godz. 
10.00, U  
 

09.06.2020, godz. 
10.00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle  
inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word  
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen (gr. 2)  
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie (gr. 1, 2) 

TAK/NIE 14.09.2020, 
godz. 14.00, 
gab. 4.10 (gr. 1)  

18.09.2020, 
godz. 13.00, s. 
2.3 (gr. 2) 

Gramatyka 
komunikacyjn
a II 

dr hab. 
Małgorzata 
Borek, prof. UŚ 

23-06-2020; godz. 
11.00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 21-09-2020, 
godz. 11.00, 
gab. 4.16 

Współczesne 
życie 
literackie II 

dr hab. Andrzej 
Polak, prof. UŚ 

29.06.2020, godz. 
11.00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 

TAK/NIE 23.09.2020, od 
godz. 11.00, 
gab. 4.10 
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1. 
2. 
3. 

- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

Filologia, spec. język rosyjski - program tłumaczeniowy, II rok, SS2 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Pełna nazwa 
modułu 

Egzaminujący/ 
koordynator 
modułu 

Data i godz. 
egzaminu online 
(zapisane w 
formacie: dd-mm-
rrrr; godz. 00-00, 
ustny – U, pisemny - 
P) 

Kanał/platform
a/narzędzie do 
przeprowadzen
ia egzaminu 
(zaznaczyć 
odpowiednie, 
jeśli inne – 
wpisać jakie) 

Czy egz. 
USTNY 
przeprowad
zony będzie 
w czasie 
rzeczywisty
m? 
 

Czy egz. PISEMNY 
przeprowadzony 
będzie w czasie 
rzeczywistym? 
Jeśli TAK proszę 
zaznaczyć,  w jaki 
sposób będą 
udostępniane 
formularze (możliwy 
więcej niż jeden 
wybór) 

Sposób 
rejestracji/dokum
entacji procesu 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(możliwy więcej 
niż jeden wybór) 
 

Czy sposób 
weryfikacji 
został 
zmieniony w 
stosunku do 
zapisu w 
sylabusie 
(dostosowany 
do zmienionej 
formy zajęć) 
 
 

Drugi termin 
egzaminu 
(data, godzina, 
sala) 

Praktyczna 
nauka języka 
rosyjskiego IV 

dr Tadeusz 
Borucki, dr Ewa 
Kapela 

9-06-2020; godz. 09-
30, P 

  

10-06-2020; godz. 15-
00, U 

 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 18-09-2020, 
godz. 09-30, s. 
2.14 

Praktyczna 
nauka języka 
angielskiego 
IV 

mgr Katarzyna 
Banaś-Sieradzka 
(gr. 1) 
 
 
 

 
mgr Jadwiga 
Nabielska (gr. 2) 

 

01-06-2020; godz. 
11.30-13.00, P 
08-06-2020; godz. 
8.00-11.00, U 
 
 

 
10.06.2020; godz. 
18.00 P 

- MS Office 365 
Teams (gr. 1, 
2) 

- Moodle (gr. 1) 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms (gr. 2) 
- inne: dostęp do 
wyników natychmiast 
po zamknięciu  testu na 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen (gr. 1) 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  (gr. 1, 2) 

TAK (gr. 2)/NIE 
(gr. 1 

15-09-2020; 
godz. 9.30, s. 
3.8 (gr. 1) 
 
 
 

 
07.09.2020; 
godz. 9.00 (gr. 
2) 
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platformie Moodle 
(Przegląd ocen) (gr. 1) 

Praktyczna 
nauka języka 
czeskiego IV 

dr hab. Andrzej 
Charciarek, prof. 
UŚ 

15. 06.2020; godz. 
12.00; P 

18.06.2020; godz. 
12.00; U 

 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 29.06.2020; MS 
Teams, godz. 
12.00 

Tłumaczenie 
prawne i 
prawnicze II 

dr hab. Jolanta 
Lubocha-Kruglik, 
prof. UŚ 

17-06-2020; godz. 
10.00; P 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1.Google 
Classroom  
2. 
3. 

TAK/NIE/NI
E DOTYCZY 

TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 01.07.2020 
godz. 10 (online 
lub gab. 4.27) 

Tłumaczenie 
ustne II  

dr Gabriela Wilk 12-06-2020; godz. 08-
00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 21-09-2020; 
godz. 10-00, 
lab. 1.47 
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Filologia rosyjska, spec. język biznesu, I rok, SS1 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Pełna nazwa 
modułu 

Egzaminujący/ 
koordynator 
modułu 

Data i godz. 
egzaminu online 
(zapisane w 
formacie: dd-mm-
rrrr; godz. 00-00, 
ustny – U, pisemny - 
P) 

Kanał/platform
a/narzędzie do 
przeprowadzen
ia egzaminu 
(zaznaczyć 
odpowiednie, 
jeśli inne – 
wpisać jakie) 

Czy egz. 
USTNY 
przeprowadz
ony będzie w 
czasie 
rzeczywisty
m? 
 

Czy egz. PISEMNY 
przeprowadzony 
będzie w czasie 
rzeczywistym? 
Jeśli TAK proszę 
zaznaczyć,  w jaki 
sposób będą 
udostępniane 
formularze (możliwy 
więcej niż jeden 
wybór) 

Sposób 
rejestracji/dokum
entacji procesu 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(możliwy więcej 
niż jeden wybór) 
 

Czy sposób 
weryfikacji 
został 
zmieniony w 
stosunku do 
zapisu w 
sylabusie 
(dostosowany 
do zmienionej 
formy zajęć) 
 
 

Drugi termin 
egzaminu 
(data, 
godzina, sala) 

Praktyczna 
nauka języka 
rosyjskiego II: 
konwersacje i 
rozumienie ze 
słuchu 

mgr Sofiia 
Kamalova/dr 
Swietłana Biczak 

 

19-06-2020; godz. 09-
00, P 

  

22-06-2020; godz. 13-
00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 21-09-2020, 
godz. 09-00, s. 
1.50 

Literatura 
rosyjska od 
romantyzmu do 
realizmu 

dr hab. M. 
Michalska-
Suchanek, prof. 
UŚ 

12.06.2020; godz. 
9.00–14.00; U 
 
15.06.2020; godz. 
9.00–14.00; U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. Skype 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 14.09.2020; 
godz. 10.00 

Gramatyka 
opisowa języka 
rosyjskiego I 

dr hab. Anna 
Zych, prof. UŚ 

9.06.2020, godz. 9.00 

10.06.2020, godz. 
9.00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 

TAK/NIE 18.09.2020, 
godz. 9.00 
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inne:  
1. 
2. 
3. 

- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

Rosyjski język 
biznesu I 

mgr Dżulietta 
Markusik 

17-06-2020; godz. 
10.00 (P) 
18-06-2020; godz. 
10.00 (U) 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1.Skype 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 23.09.2020; 
godz. 10.00 

Filologia, spec. język biznesu, II rok, SS1 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Pełna nazwa 
modułu 

Egzaminujący/ 
koordynator 
modułu 

Data i godz. 
egzaminu online 
(zapisane w 
formacie: dd-mm-
rrrr; godz. 00-00, 
ustny – U, pisemny - 
P) 

Kanał/platform
a/narzędzie do 
przeprowadzen
ia egzaminu 
(zaznaczyć 
odpowiednie, 
jeśli inne – 
wpisać jakie) 

Czy egz. 
USTNY 
przeprowadz
ony będzie w 
czasie 
rzeczywisty
m? 
 

Czy egz. PISEMNY 
przeprowadzony 
będzie w czasie 
rzeczywistym? 
Jeśli TAK proszę 
zaznaczyć,  w jaki 
sposób będą 
udostępniane 
formularze (możliwy 
więcej niż jeden 
wybór) 

Sposób 
rejestracji/dokum
entacji procesu 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(możliwy więcej 
niż jeden wybór) 
 

Czy sposób 
weryfikacji 
został 
zmieniony w 
stosunku do 
zapisu w 
sylabusie 
(dostosowany 
do zmienionej 
formy zajęć) 
 
 

Drugi termin 
egzaminu 
(data, 
godzina, sala) 

Praktyczna 
nauka języka 
rosyjskiego IV 

dr Gabriela Wilk 23-06-2020; godz. 09-
00, P 

  

25-06-2020; godz. 09-
00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 23-09-2020, 
godz. 09-00, s. 
1.50 

Praktyczna 
nauka języka 

mgr Ilona 
Delekta 
(gr. 1) 

09-06-2020; godz. 
10.00, P 
16-06-2020; godz. 12, 

- MS Office 365 
Teams (gr. 1, 
2) 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen (gr. 1) 

TAK (gr. 2)/NIE 
(gr. 1) 

14-09-2020, 
godz. 10.00, 
s.3.8 (gr. 1) 
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angielskiego 
IV 

 

 
mgr Jadwiga 
Nabielska (gr. 2) 

U 

10.06.2020; godz. 
18.00; P 

- Moodle 

inne:  
1.Google 
Classroom (gr. 
1) 
2. 
3. 

- scan  
- formularz Google (gr. 
1) 
- formularz Microsoft 
Forms (gr. 2) 
- inne: 

- protokół / 
notatka/sprawozda
nie (gr. 1, 2) 

 

 
07.09.2020; 
godz. 9.00 (gr. 
2) 

Praktyczna 
nauka języka 
niemieckiego 
IV 

mgr Anna 
Machura-
Szczerba 

09.06.2020, 
godz.9.00-10.30; P 
16.06.2020, 
godz. 9.00-13.00; U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: dostęp do 
wyników  po 
zamknięciu testu i 
manualnym 
przeliczeniu pkt. na 
platformie MS office 
(Przegląd: zadania) 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 16.09.2020; 
godz. 9.00; 
s.2.3              

Literatura 
rosyjska XX w. 
wobec 
przemian 
społeczno-
politycznych 

dr hab. Andrzej 
Polak, prof. UŚ 

26.06.2020; godz. 
11.00; U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 23.09.2020, 
25.09.2020, od 
godz. 11.00, 
gab. 4.10 

Gramatyka 
opisowa 
języka 
rosyjskiego III 

dr hab. Ewa 
Straś, prof. UŚ 

17.06.2020, godz. 
9.00-14.00; U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 23.09.2020; 
godz. 9.00-
13.00, gab. 4.8 
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- inne: 

Tłumaczenie 
pisemne 

mgr Jakub Bober 12.06.2020; godz. 
10:00; P 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE/NI
E DOTYCZY 

TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 15.09.2020 

Filologia, spec. język biznesu, III rok, SS1 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Pełna nazwa 
modułu 

Egzaminujący/ 
koordynator 
modułu 

Data i godz. 
egzaminu online 
(zapisane w 
formacie: dd-mm-
rrrr; godz. 00-00, 
ustny – U, pisemny - 
P) 

Kanał/platform
a/narzędzie do 
przeprowadzen
ia egzaminu 
(zaznaczyć 
odpowiednie, 
jeśli inne – 
wpisać jakie) 

Czy egz. 
USTNY 
przeprowadz
ony będzie w 
czasie 
rzeczywisty
m? 
 

Czy egz. PISEMNY 
przeprowadzony 
będzie w czasie 
rzeczywistym? 
Jeśli TAK proszę 
zaznaczyć,  w jaki 
sposób będą 
udostępniane 
formularze (możliwy 
więcej niż jeden 
wybór) 

Sposób 
rejestracji/dokum
entacji procesu 
weryfikacji 
efektów uczenia 
się 
(możliwy więcej 
niż jeden wybór) 
 

Czy sposób 
weryfikacji 
został 
zmieniony w 
stosunku do 
zapisu w 
sylabusie 
(dostosowany 
do zmienionej 
formy zajęć) 
 
 

Drugi termin 
egzaminu 
(data, 
godzina, sala) 

Praktyczna 
nauka języka 
rosyjskiego VI 

dr Ewa Kapela 15-06-2020; godz. 09-
00, P 

17-06-2020; godz. 09-
00, U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 22-09-2020, 
godz. 09-00, s. 
2.14 

Praktyczna 
nauka języka 
angielskiego 
VI 

mgr Katarzyna 
Banaś-Sieradzka 
(gr. 1) 
 

 
mgr Ilona 
Delekta (gr. 2) 

05-06-2020; godz. 
9.45-11.00, P 
09-06-2020; godz. 
8.00-11.00, P 

 
08-06-2020; godz. 
10.00, P 

- MS Office 365 
Teams (gr. 1, 2, 
3) 

- Moodle (gr. 1) 

inne:  

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google (gr. 
2) 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen (gr. 1, 
2) 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie (gr. 1, 2, 3) 

TAK (gr. 3)/NIE 
(gr. 1, 2) 

15-09-2020; 
godz. 9.00. s. 
3.8 (gr. 1) 
 

 
29-06-20, 
godz.10.00 - P 
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mgr Jadwiga 
Nabielska (gr. 3) 

10-06-2020; godz. 12, 
U 
 
 

 
09.06.2020; godz. 
18.00; P 

1.Google 
Classroom (gr. 
2) 
2. 
3. 

- formularz Microsoft 
Forms (gr. 3) 
- inne: dostęp do 
wyników natychmiast 
po zamknięciu testu na 
platformie Moodle 
(Przegląd ocen) (gr. 1) 

30-06-20, 
godz.10.00 - U 
online lub s. 3.8 
(gr. 2) 

 
08.09.2020; 
godz. 9.00 (gr. 
3) 
 

Praktyczna 
nauka języka 
niemieckiego
VI 

mgr Anna 
Machura-
Szczerba 

10.06.2020; 
godz.9.00-10.30; P  
12.06.2020; godz. 
9.00-13.00; U 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 
inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: dostęp do 
wyników  po 
zamknięciu testu i 
manualnym 
przeliczeniu pkt. na 
platformie MS office 
(Przegląd: zadania) 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 26.06.2020; 
godz. 9.00     

Tłumaczenie 
specjalistyczn
e III 

mgr Jakub Bober 16.06.2020, godz. 
9:00, P 

- MS Office 365 
Teams 

- Moodle 

inne:  
1. 
2. 
3. 

TAK/NIE/NI
E DOTYCZY 

TAK/NIE 
- plik Word 
- plik pdf 
- scan  
- formularz Google 
- formularz Microsoft 
Forms  
- inne: 

- zapis audio 
- zapis audio-wideo 
- print screen 
- protokół / 
notatka/sprawozda
nie  

TAK/NIE 10.09.2020, 
godz. 10:00 

 
 


