
aktualizacja: 03 czerwca 2019 

HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ w roku akademickim 2018/2019 
_I rok (studia licencjackie)_ 

 

 
F. rosyjska 

F. rosyjska z 
f. angielską 

F. ukraińska 
z f. angielską 

F. ukraińska 
F. rosyjska 

z f. ukraińską 
F. rosyjska 

z lingwistyką st. 
F. germańska 
z f. rosyjską 

12 czerwca (środa)  
Fonetyka 

i fonologia 
Fonetyka 

i fonologia 
    

14 czerwca (piątek) Gramatyka 
języka rosyjskiego 

(wg listy zapisów) 

Gramatyka 
języka rosyjskiego 

(wg listy zapisów) 

PNJU 
(egz. pisemny) 

PNJU 
(egz. pisemny) 

PNJU 
(egz. pisemny) 

PNJN 
(egz. pisemny) 

 

15 czerwca (sobota) 
 

Historia literatury 
rosyjskiej 

(wg listy zapisów) 
     

16 czerwca (niedziela)        

17 czerwca (poniedziałek) 
 

 PNJA (Esej) 
8.30-10.30 s.25B 

PNJA (Esej) 
8.30-10.30 s.25B 

PNJU 
(egzamin ustny) 

PNJU 
(egzamin ustny) 

  

18 czerwca (wtorek) PNJR 
(egz. pisemny) 

 

PNJA (Grammar) 
15.00-17.00 s.C3 

PNJA (Grammar) 
15.00-17.00 s.C3 

 PNJR 
(egz. pisemny) 

PNJR 
(egz. pisemny) 

PNJR 
(egz. pisemny) 

19 czerwca (środa) PNJR 
(egz. pisemny) 
Grupy nr 1 i 2 

(z zaawansowaną 
znajomością j. ros) 

PNJR 
(egz. pisemny) 

 

 

 
PNJU 

(egzamin ustny) 

 

 
PNJR 

(egz. pisemny) 
PNJN 

(egz. ustny) 

PNJN 
(egz. pisemny) 

20 czerwca (czwartek) – Boże Ciało        

21 czerwca (piątek) PNJR 
(egz. ustny) 

PNJR 
(egz. ustny) 

   PNJN 
(egz. ustny) 

Morfologia 
 j. niemieckiego 

22 czerwca (sobota) PNJR 
(egz. ustny) 

 
  PNJR 

(egz. ustny) 

PNJR 
(egz. ustny) 

PNJR 
(egz. ustny) 

23 czerwca (niedziela)        

24 czerwca (poniedziałek) Gramatyka  
języka rosyjskiego 

(wg listy zapisów) 

 

PNJA (egz. ustny) 

cały dzień, s. 3B 

 

PNJA (egz. ustny) 

cały dzień, s. 3B 

 

 
Gramatyka  

języka rosyjskiego 
(wg listy zapisów) 

Gramatyka 
języka rosyjskiego 

(wg listy zapisów) 

 

PNJN 
(egz. ustny) 

25 czerwca (wtorek) Historia literatury 
rosyjskiej 

(wg listy zapisów) 

 

PNJA (egz. ustny) 

cały dzień, s. 3B 

 

PNJA (egz. ustny) 

cały dzień, s. 3B 
  

Historia literatury 
rosyjskiej 

(wg listy zapisów) 

 

PNJN 
(egz. ustny) 

26 czerwca (środa) 
 

Historia literatury 
rosyjskiej 

(wg listy zapisów) 

Historia USA 
(zaliczenie z oceną) 
9.00-10.30 s.C3 

Historia USA 
(zaliczenie z oceną) 
9.00-10.30 s.C3 

 Historia literatury 
rosyjskiej 

(wg listy zapisów) 

 

 Historia literatury 
rosyjskiej 

(wg listy zapisów) 

27 czerwca (czwartek)  Historia literatury 
rosyjskiej 

(wg listy zapisów) 

Gramatyka 
j. ukraińskiego 

Gramatyka 
j. ukraińskiego 

 

Gramatyka 
j. ukraińskiego 

  

28 czerwca (piątek)    
 

 

    

29 czerwca (sobota)        

30 czerwca (niedziela)        

01 lipca (poniedziałek)  Gramatyka 
języka rosyjskiego 

     

Poprawkowa sesja egzaminacyjna: 02 – 29 września 2019 r. 



 
 
 
 
 

 EGZAMIN PISEMNY Z PNJR  
I ROK 

EGZAMIN USTNY Z PNJR  
I ROK 

18 czerwca (wtorek) 21 czerwca (piątek) 
godz.8.00 fil.rosyjska (grupy z nauką od podstaw)  

sala 25 
grupa 3, grupa 5 godz. 9.00 

sala 2 

Grupa 1 i grupa 2  

(grupy z zaawansowaną znajomością j.ros.) 
dr J. Woszczyk, dr E. Fedorushkov dr D.Słupianek-Tajner dr P.Bortnowska,  

sala 3 
grupa 10, grupa 4    

dr M.Jakowlewa-Pawlik, dr D.Lukianov 
godz. 8.00-10.30 

sala 3 

Grupa  5, grupa 6, grupa 4 

dr M. Jakowlewa-Pawlik, mgr D. Lukianow,  
dr P. Bortnowska 

sala 2 
grupa 7, grupa 8, grupa 9 

fil.rosyjsko-ukraińska gr.7 (grupa z nauką od podstaw)   

fil.rosyjska z lingwistyką stosowaną (grupa z nauką od 
podstaw) 

godz. 10.30-13.00 
sala 3 

Grupy 10, grupa 3 
dr M. Jakowlewa-Pawlik, mgr D. Lukianow,  
dr D. Słupianek-Tajnert fil.germańska z rosyjską (grupa z nauką od podstaw)  

dr N.Kaźmierczak, mgr H.Patrzykąt    

   

 19 czerwca (środa) 22 czerwca (sobota) 

godz. 11.30 
grupa 1, grupa 2  

(grupy z zaawansowaną znajomością j.ros.) 
godz.9.00 

sala 8 

Grupy 7, grupa 8, grupa 9 
dr N. Kaźmierczyk 
mgr H. Patrzykąt sala 25 fil.rosyjska 

 fil.rosyjsko-ukraińska    
 fil.rosyjsko-angielska   
 dr J.Woszczyk, dr E.Fedorushkov   

    

godz. 8.00 fil.rosyjsko-angielska (grupy z nauką od podstaw)   

sala 2 grupa 3, grupa 4   

 
dr D.Słupianek-Tajnert, dr P.Bortnowska,  
dr M.Jakowlewa-Pawlik 

  

godz. 8.00    

sala 3 grupa 5, grupa 6   

 mgr H.Patrzykąt, mgr D.Lukianov   

 
 
 



 

aktualizacja: 15 czerwca 2019 

HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ w roku akademickim 2018/2019 
_II rok (studia licencjackie)_ 

 

 

 

 
F. rosyjska 

F. rosyjska z 
f. angielską 

F. ukraińska 
z f. angielską 

F. ukraińska 
F. rosyjska 

z f. ukraińską 
F. rosyjska 

z lingwistyką st. 
F. germańska 
z f. rosyjską 

12 czerwca (środa)  
 

Historia 
literatury ukraińskiej 

Historia 
literatury ukraińskiej 

Historia 
literatury ukraińskiej 

 
 

17 czerwca (poniedziałek) Gramatyka  
języka rosyjskiego 

(wg listy zapisów) 

PNJA (Esej) 
8.30-11.00 s.2B 

PNJA (Esej) 
8.30-11.00 s.2B 

 Gramatyka  
języka rosyjskiego 

(wg listy zapisów) 

Gramatyka  
języka rosyjskiego 

(wg listy zapisów) 

Gramatyka  
języka rosyjskiego 

(wg listy zapisów) 

18 czerwca (wtorek) Gramatyka  
języka rosyjskiego 

(wg listy zapisów) 

Egzamin do godz. 11.30 

PNJA (Grammar) 
8.00-10.00 s.23B 

PNJA (Grammar) 
8.00-10.00 s.23B 

 Gramatyka  
języka rosyjskiego 

(wg listy zapisów) 

Egzamin do godz. 11.30 

Gramatyka  
języka rosyjskiego 

(wg listy zapisów) 

Egzamin do godz. 11.30 

PNJN  
(egz. pisemny) 

19 czerwca (środa) 
 

     
 

PNJN 
(egz. pisemny) 

 

20 czerwca (czwartek) – 

(Boże Ciało) 
       

21 czerwca (piątek)   Gramatyka 
j. ukraińskiego 

Gramatyka 
j. ukraińskiego 

Gramatyka 
j. ukraińskiego 

PNJN 
(egz. ustny) 

 

22 czerwca (sobota) PNJR 
(egz. pisemny) 

 

PNJR 
(egz. pisemny) 

  
 

PNJR 
(egz. pisemny) 

PNJR 
(egz. pisemny) 

PNJR 
(egz. pisemny) 

23 czerwca (niedziela)        

24 czerwca (poniedziałek)  
 

PNJA (egz. ustny) 

cały dzień, s. 23B 

 

PNJA (egz. ustny) 

cały dzień, s. 23B 

Lektorat języka 
rosyjskiego 

 PNJN 
(egz. ustny) 

PNJN 
(egz. ustny) 

25 czerwca (wtorek) PNJR 
(egz. ustny) 

   PNJR 
(egz. ustny) 

 PNJN 
(egz. ustny) 

26 czerwca (środa) PNJR 
(egz. ustny) 

PNJR 
(egz. ustny) 

PNJU 
(egz. pisemny) 

PNJU 
(egz. pisemny) 

PNJU 
(egz. pisemny) 

PNJR 
(egz. ustny) 

PNJR 
(egz. ustny) 

27 czerwca (czwartek) Historia literatury 
rosyjskiej 

(wg listy zapisów) 

Historia  
literatury angielskiej 
godz. 9.00, sala 25 B 

Historia  
literatury angielskiej 
godz. 9.00, sala 25 B 

  
Historia literatury 

rosyjskiej 
(wg listy zapisów) 

  

28 czerwca (piątek) Historia literatury 
rosyjskiej 

(wg listy zapisów) 

Historia literatury 
rosyjskiej 

(wg listy zapisów) 

 

PNJU 
(egz. ustny) 

 

PNJU 
(egz. ustny) 

 

PNJU 
(egz. ustny) 

Historia literatury 
rosyjskiej 

(wg listy zapisów) 

Historia literatury 
rosyjskiej 

(wg listy zapisów) 

29 czerwca (sobota)  Historia literatury 
rosyjskiej 

(wg listy zapisów) 

  Historia literatury 
rosyjskiej 

(wg listy zapisów) 

Historia literatury 
rosyjskiej 

(wg listy zapisów) 

Historia literatury 
rosyjskiej 

(wg listy zapisów) 

30 czerwca (niedziela) 
 

      

01 lipca (poniedziałek) Gramatyka języka 
rosyjskiego 

(wg listy zapisów) 

Gramatyka języka 
rosyjskiego 

(wg listy zapisów) 

  Gramatyka języka 
rosyjskiego 

(wg listy zapisów) 

Gramatyka języka 
rosyjskiego 

(wg listy zapisów) 

Gramatyka języka 
rosyjskiego 

(wg listy zapisów) 
 

Poprawkowa sesja egzaminacyjna: 02 – 29 września 2019 r. 
 

 
 



 
 
 
 
 

aktualizacja: 03 czerwca 2019 

HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ w roku akademickim 2018/2019 
_III rok (studia licencjackie)_ 

 

 
 

 
F. rosyjska 

F. rosyjska z 
f. angielską 

F. ukraińska 
z f. angielską 

F. ukraińska 
F. rosyjska 

z f. ukraińską 
F. rosyjska 

z lingwistyką st. 
F. germańska 
z f. rosyjską 

14 czerwca (piątek)   
Gramatyka 

j. ukraińskiego 
Gramatyka 

j. ukraińskiego 
Gramatyka 

j. ukraińskiego 
PNJN 

(egz. pisemny) 
 

15 czerwca (sobota)        

16 czerwca (niedziela)        

17 czerwca (poniedziałek) 
 

 PNJA (Esej) 
11.30-14.30 s.3B 

PNJA (Esej) 
11.30-14.30 s.3B 

    

18 czerwca (wtorek) Gramatyka  
języka rosyjskiego 

(wg listy zapisów) 

PNJA (Grammar) 
11.30-14.00 s.23B 

PNJA (Grammar) 
11.30-14.00 s.23B 

 Gramatyka  
języka rosyjskiego 

(wg listy zapisów) 

Gramatyka  
języka rosyjskiego 

(wg listy zapisów) 

 

 

19 czerwca (środa) 
 

Gramatyka  
języka rosyjskiego 

(wg listy zapisów) 

 

Gramatyka  
języka rosyjskiego 

(wg listy zapisów) 

 

PNJU 
(egz. pisemny) 

 

PNJU 
(egz. pisemny) 

 

PNJU 
(egz. pisemny) 

 

PNJN 
(egz. ustny) 

 

PNJN  
(egz. pisemny) 

20 czerwca (czwartek) 
(Boże Ciało) 

       

21 czerwca (piątek)  
 

 PNJU 
(egz. ustny) 

PNJU 
(egz. ustny) 

 

PNJU 
(egz. ustny) 

  

22 czerwca (sobota) 
 

 

      

23 czerwca (niedziela)        

24 czerwca (poniedziałek)  
 

PNJA (egz. ustny) 

cały dzień, s. 24B 

 

PNJA (egz. ustny) 

cały dzień, s. 24B 

  
 

 
 

PNJN  
(egz. ustny) 

25 czerwca (wtorek)     
 

 
 

 
 

PNJN  
(egz. ustny) 

26 czerwca (środa) PNJR 
(egz. pisemny) 

 

PNJR 
(egz. pisemny) 

  PNJR 
(egz. pisemny) 

PNJR 
(egz. pisemny) 

PNJR 
(egz. pisemny) 

27 czerwca (czwartek) Historia 
języka rosyjskiego 

Historia 
języka rosyjskiego 

  Historia 
języka rosyjskiego 

Historia 
języka rosyjskiego 

 

28 czerwca (piątek) PNJR 
(egz. ustny) 

PNJR 
(egz. ustny) 

 

 
 

 PNJR 
(egz. ustny) 

PNJR 
(egz. ustny) 

PNJR 
(egz. ustny) 

29 czerwca (sobota)     
 

   

30 czerwca (niedziela) 
 

      
 

Poprawkowa sesja egzaminacyjna: 02 – 29 września 2019 r. 
 
 



 
 

aktualizacja: 03 czerwca 2019 

HARMONOGRAM LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ w roku akademickim 2018/2019 
_I i II rok (studia magisterskie)_ 

 

  

Filologia rosyjska (I rok) 
 

 

Filologia rosyjska (II rok) 
 

Filologia ukraińska (II rok) 

17 czerwca (poniedziałek) 
 

Współczesna  
literatura rosyjska 

 

egzamin dla studentów,  
realizujących seminarium mgr  

z zakresu  

literaturoznawstwa 
 

 
Przekład pisemny 

 

egzamin dla studentów,  
realizujących seminarium mgr  

z zakresu  

przekładu pl-ros 
 

 

 

18 czerwca (wtorek)   
 

19 czerwca (środa) PNJR 
(egzamin pisemny) 

 
 

20 czerwca (czwartek) 
 (Boże Ciało) 

 

  
 

21 czerwca (piątek) 
 

  
 

22 czerwca (sobota)    

23 czerwca (niedziela)    

24 czerwca (poniedziałek) PNJR 
(egzamin ustny) 

  

25 czerwca (wtorek) 
 

 
  

26 czerwca (środa) 
 

 
  

27 czerwca (czwartek) 
 

   

28 czerwca (piątek) 
 

 
 

  

29 czerwca (sobota) 
 

  

30 czerwca (niedziela)    

Poprawkowa sesja egzaminacyjna: 02 – 29 września 2019 r. 


