
aktualizacja: 15 czerwca 2019 

HARMONOGRAM WRZEŚNIOWEJ SESJI POPRAWKOWEJ 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 

02 września (poniedziałek) 
 

 PNJA (Esej) 
14.00-17.00  s.25B 

 

PNJA (Esej) 
14.00-17.00  s.25B 

 

    

03 września (wtorek) 
 

 PNJA (Grammar) 
09.00-12.00 s.25B 

PNJA (Grammar) 
09.00-12.00 s.25B 

  PNJN 
(egz. pisemny) 

 

04 września (środa)       PNJN 
(egz. pisemny) 

05 września (czwartek)  PNJA (egz. ustny) 

9.00, s. 25B 

PNJA (egz. ustny) 

9.00, s. 25B 

  PNJN 
(egz. ustny) 

 

06 września (piątek) 
 

   
  

PNJN 
(egz. ustny) 

07 września (sobota)        

08 września (niedziela)        

09 września (poniedziałek) Gramatyka 
j. rosyjskiego 

Gramatyka 
j. rosyjskiego 

  Gramatyka 
j. rosyjskiego 

Gramatyka 
j. rosyjskiego 

Gramatyka 
j. rosyjskiego 

10 września (wtorek) Gramatyka 
j. rosyjskiego 

Gramatyka 
j. rosyjskiego 

   
  

11 września (środa)      PNJN 
(egz. ustny) 

 

12 września (czwartek)   Gramatyka 
j. ukraińskiego 

Gramatyka 
j. ukraińskiego 

Gramatyka 
j. ukraińskiego 

  

13 września (piątek)  Fonetyka i fonologia  
j. angielskiego 

Fonetyka i fonologia  
j. angielskiego 

    

14 września (sobota)   
   

  

15 września (niedziela)        

16 września (poniedziałek)  Historia USA 
15.00-17.00, s. 25B 

Historia USA 
15.00-17.00, s. 25B 

    

17 września (wtorek)        

18 września (środa) PNJR 
(egz. pisemny) 

PNJR 
(egz. pisemny) 

  PNJR 
(egz. pisemny) 

PNJR 
(egz. pisemny) 

PNJR 
(egz. pisemny) 

19 września (czwartek) PNJR 
(egz. ustny) 

PNJR 
(egz. ustny) 

  PNJR 
(egz. ustny) 

PNJR 
(egz. ustny) 

PNJR 
(egz. ustny) 

20 września (piątek)   PNJU 
(egz. pisemny) 

PNJU 
(egz. pisemny) 

PNJU 
(egz. pisemny) 

  

21 września (sobota)        

22 września (niedziela)        

23 września (poniedziałek) Historia  
literatury ros. 

Historia  
literatury ros. 

PNJU 
(egz. ustny) 

PNJU 
(egz. ustny) 

PNJU 
(egz. ustny) 

 Morfologia 
j. niemieckiego 

24 września (wtorek) Historia  
literatury ros. 

Historia  
literatury ros. 

  Historia  
literatury ros. 

Historia  
literatury ros. 

Historia  
literatury ros. 

25 września (środa) Historia Rosji Historia Rosji   Historia Rosji Historia Rosji Historia Rosji 
 



aktualizacja: 15 czerwca 2019 

HARMONOGRAM WRZEŚNIOWEJ SESJI POPRAWKOWEJ 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 

02 września (poniedziałek)  PNJA (Esej) 
13.30-16.30  s.23B 

 

PNJA (Esej) 
13.30-16.30  s.23B 

 

    

03 września (wtorek)  PNJA (Grammar) 
09.00-12.00 s.23B 

PNJA (Grammar) 
09.00-12.00 s.23B 

  
 

 PNJN 
(egz. pisemny) 

04 września (środa)  
 

     

05 września (czwartek)  PNJA (egz. ustny) 

9.00, s. 23B 

PNJA (egz. ustny) 

9.00, s. 23B 

    

06 września (piątek) 
 

 
   

 

 
  

07 września (sobota)  
 

      

08 września (niedziela)        

09 września (poniedziałek)        

10 września (wtorek)  Historia literatury 
angielskiej 

9.00–11.00, s. 24B 

Historia literatury 
angielskiej 

9.00–11.00, s. 24B 

  

 
 PNJN 

(egz. pisemny) 

11 września (środa)        

12 września (czwartek)      PNJN 
(egz. pisemny) 

PNJN 
(egz. ustny) 

13 września (piątek) 
  

PNJU 
(egz. pisemny) 

PNJU 
(egz. pisemny) 

PNJU 
(egz. pisemny) 

PNJN 
(egz. ustny) 

PNJN 
(egz. ustny) 

14 września (sobota)        

15 września (niedziela) 
 

      

16 września (poniedziałek) Historia literatury 
rosyjskiej 

Historia literatury 
rosyjskiej 

PNJU 
(egz. ustny) 

PNJU 
(egz. ustny) 

PNJU 
(egz. ustny) 

Historia literatury 
rosyjskiej 

Historia literatury 
rosyjskiej 

17 września (wtorek) Historia literatury 
rosyjskiej 

Historia literatury 
rosyjskiej 

  Historia literatury 
rosyjskiej 

Historia literatury 
rosyjskiej 

Historia literatury 
rosyjskiej 

18 września (środa)        

19 września (czwartek)   
 

Gramatyka 
j. ukraińskiego 

 

Gramatyka 
j. ukraińskiego 

 

Gramatyka 
j. ukraińskiego 

  

20 września (piątek) PNJR 
(egz. pisemny) 

 

PNJR 
(egz. pisemny) 

 

  PNJR 
(egz. pisemny) 

 

PNJR 
(egz. pisemny) 

 

PNJR 
(egz. pisemny) 

 

21 września (sobota)        

22 września (niedziela)        

23 września (poniedziałek) PNJR 
(egz. ustny) 

 

PNJR 
(egz. ustny) 

 

 Lektorat języka 
rosyjskiego 

PNJR 
(egz. ustny) 

 

PNJR 
(egz. ustny) 

 

PNJR 
(egz. ustny) 

 

24 września (wtorek) Gramatyka 
 j. rosyjskiego 

Gramatyka 
 j. rosyjskiego 

  Gramatyka 
 j. rosyjskiego 

Gramatyka 
 j. rosyjskiego 

Gramatyka 
 j. rosyjskiego 

25 września (środa) Gramatyka 
 j. rosyjskiego 

Gramatyka 
 j. rosyjskiego 

  Gramatyka 
 j. rosyjskiego 

Gramatyka 
 j. rosyjskiego 

Gramatyka 
 j. rosyjskiego 

 



aktualizacja: 15 czerwca 2019 

HARMONOGRAM WRZEŚNIOWEJ SESJI POPRAWKOWEJ 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 

02 września (poniedziałek)  PNJA (Esej) 
11.00-14.00 s.24B 

 

PNJA (Esej) 
11.00-14.00 s.24B 

 

   PNJN 
(egz. pisemny) 

03 września (wtorek)  PNJA (Grammar) 
10.30-12.30 s.24B 

PNJA (Grammar) 
10.30-12.30 s.24B 

    

04 września (środa) 
 

      PNJN 
(egz. ustny) 

05 września (czwartek) Lektorat 
j.angielskiego 

  Lektorat 
j.angielskiego 

Lektorat j.angielskiego   

06 września (piątek)  PNJA (egz. ustny) 

9.00, s. 24B 

PNJA (egz. ustny) 

9.00, s. 24B 
 

   

07 września (sobota)  
 

      

08 września (niedziela)        

09 września (poniedziałek) 
 

Gramatyka języka 
rosyjskiego 

 

Gramatyka języka 
rosyjskiego 

  
 

Gramatyka języka 
rosyjskiego 

 

Gramatyka języka 
rosyjskiego 

 

10 września (wtorek) 
 

Gramatyka języka 
rosyjskiego 

 

Gramatyka języka 
rosyjskiego 

  
 

Gramatyka języka 
rosyjskiego 

 

Gramatyka języka 
rosyjskiego 

 

11 września (środa)      PNJN 
(egz. pisemny) 

 

12 września (czwartek)  
 Gramatyka 

j. ukraińskiego 
Gramatyka 

j. ukraińskiego 
Gramatyka 

j. ukraińskiego 
PNJN 

(egz. ustny) 
 

13 września (piątek)   PNJU 
(egz. pisemny) 

PNJU 
(egz. pisemny) 

PNJU 
(egz. pisemny) 

  

14 września (sobota)        

15 września (niedziela)        

16 września (poniedziałek)   PNJU 
(egz. ustny) 

PNJU 
(egz. ustny) 

PNJU 
(egz. ustny) 

  

17 września (wtorek)        

18 września (środa) PNJR 
(egz. pisemny) 

 

PNJR 
(egz. pisemny) 

  PNJR 
(egz. pisemny) 

PNJR 
(egz. pisemny) 

PNJR 
(egz. pisemny) 

19 września (czwartek)        

20 września (piątek) PNJR 
(egz. ustny) 

PNJR 
(egz. ustny) 

  PNJR 
(egz. ustny) 

PNJR 
(egz. ustny) 

PNJR 
(egz. ustny) 

21 września (sobota)        

22 września (niedziela)        

23 września (poniedziałek) Historia literatury 
rosyjskiej 

Historia literatury 
rosyjskiej 

  Historia literatury 
rosyjskiej 

Historia literatury 
rosyjskiej 

Historia literatury 
rosyjskiej 

24 września (wtorek) Historia literatury 
rosyjskiej 

Historia literatury 
rosyjskiej 

  Historia literatury 
rosyjskiej 

Historia literatury 
rosyjskiej 

Historia literatury 
rosyjskiej 

25 września (środa)        



aktualizacja: 15 czerwca 2019 

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

 

 Filologia rosyjska (I rok) Filologia rosyjska (II rok) Filologia ukraińska (II rok) 
02 września (poniedziałek)    

03 września (wtorek) Współczesna  
literatura rosyjska 

egzamin dla studentów,  
realizujących seminarium mgr  

z zakresu  

literaturoznawstwa 

Przekład pisemny 
 

egzamin dla studentów,  
realizujących seminarium mgr  

z zakresu  

przekładoznawstwa 

 

 
 

04 września (środa)    

05 września (czwartek) Teoria i praktyka przekładu  
 

06 września (piątek)    

07 września (sobota)    

08 września (niedziela)    

09 września (poniedziałek) Wstęp do ekonomii 
(egzamin dla studentów, którzy z uzasadnionych względów  
nie mogli przystąpić do egzaminu w dniu 15 marca 2019 r.  

(m. in. dla studentów z IOS). 

 

 

10 września (wtorek)    

11 września (środa)    

12 września (czwartek)    

13 września (piątek) 
 

   

14 września (sobota) 
 

  

15 września (niedziela)    

16 września (poniedziałek) PNJR 
(egzamin pisemny) 

 PNJU 
(egzamin pisemny) 

17 września (wtorek)  
PNJR 

(egzamin pisemny) 
PNJU 

(egzamin ustny) 
18 września (środa) PNJR 

(egzamin ustny) 

  

19 września (czwartek) 
 

PNJR 
(egzamin ustny) 

Najmłodsza generacja  
literatury ukraińskiej 

20 września (piątek)    

21 września (sobota) 
 

  

22 września (niedziela)    

23 września (poniedziałek) Wstęp do ekonomii 
(egzamin poprawkowy) 

  

 


