
 

 

Wydział Neofilologii 

 

Al. Niepodległości 4, Collegium Novum, 61-874 Poznań 

tel. +48 61 829 36 94 

neo.amu.edu.pl 

 

Uchwała  
Rady programowej kierunków studiów filologia wschodniosłowiańska 

 

z dnia 10 czerwca 2020 r.  
 

w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń i egzaminów w okresie 
zawieszenia zajęć z powodu pandemii COVID-19  

na kierunku filologia wschodniosłowiańska oraz specjalnościach studiów 
w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej  

 
 

Na podstawie Zarządzenia JM Rektora UAM nr 442/2019/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. 
w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie 
zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym z powodu zagrożenia zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2 oraz Zarządzenia JM Rektora nr 447/2019/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. 
w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów i zaliczeń w okresie zawieszenia 
zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia COVID-19, Rada Programowa kierunku studiów 
filologia wschodniosłowiańska w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej Wydziału 
Neofilologii UAM upoważnia koordynatorów zajęć (przedmiotów) oraz prowadzących zajęcia z 
przedmiotów do: 

1) zmiany formy i trybu przeprowadzania zaliczeń i egzaminów, 
2) określenia zasad sposobu przeprowadzania zaliczeń oraz egzaminów w trybie zdalnym 

z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych zajęć (przedmiotów). 
 

Decyzję o wyborze formy i trybu przeprowadzania zaliczenia/egzaminu podejmuje 
koordynator modułu/przedmiotu i/lub egzaminator/-rzy i/lub prowadzący po konsultacji 
z koordynatorem.  

Zmiana formy/trybu przeprowadzania zaliczenia/egzaminu musi zapewniać i umożliwiać 
sprawdzenie osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się przewidzianych do osiągnięcia w trakcie 
realizacji określonych zajęć dydaktycznych.  

Zgodnie z § 1 pkt.2. Zarządzenia JM Rektora nr 455/2019/2020 z dnia 23 maja 2020 r. 
w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 od dnia 1 czerwca 2020 r., po przeprowadzeniu wszystkich zajęć 
danego kursu (przedmiotu, modułu) prowadzący te zajęcia w uzgodnieniu ze studentami mogą 
wyznaczyć termin zaliczenia lub egzaminu. Egzaminy zostaną przeprowadzone wg 
harmonogramu sesji letniej (w okresie od 17 czerwca do 08 lipca 2020 r.) oraz harmonogramu 
sesji poprawkowej (w okresie od 01 września do 25 września 2020 r.). 
 

 

 --------------------------------------------------- 
dr Łukasz Małecki 

Przewodniczący rady programowej  
kierunku studiów filologia wschodniosłowiańska 

 

Załączniki: 
 tabela zawierająca wykaz nazw zajęć (przedmiotów) zgodnie z planem studiów kierunku filologia wschodniosłowiańska 

oraz poszczególnych specjalności studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiów podyplomowych 
wraz z określoną i ustaloną na okres zawieszenia zajęć formą weryfikacji efektów uczenia się. 



Wydział Neofilologii / Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Kierunek: filologia wschodniosłowiańska
specjalność: filologia rosyjska

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Historia literatury rosyjskiej (*konwersatorium) 09-HLROS-25 stacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności - zaliczenie na 
podstawie pracy na zajęciach online w programie MS Teams, pracy i 
testów na platformie e-learningowej Moodle 

dr Antoni Bortnowski
dr Mateusz Jaworski

Historia literatury rosyjskiej (*wykład) 09-HLROS-25 stacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)
Egzamin ustny przeprowadzany w formie wideokonferencji w czasie 
rzeczywistym na platformie MS Teams

dr Antoni Bortnowski

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego 
(*konwersatorium)

09-GWJR-26 stacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się i odbywają się z wykorzystaniem 
narzędzi do pracy zdalnej. Formę zaliczenia uzgodniono ze studentami.

dr Wojciech Kamiński

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego (*wykład) 09-GWJR-26 stacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)
Egzamin pisemny z wykorzystaniem testu (pytania owarte/ zamknięte) 
utworzonego w Ms Forms 

dr Daria Słupianek-Tajnert

Wstęp do językoznawstwa 09-WDOJ-11 stacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)
Zaliczenie końcowe (test) w formie pisemnej przeprowadzane z 
wykorzystaniem MS Teams

Beata Nowicka

Filozofia 09-FIL-22 stacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)

Konwersatorium (15 godzin, z czego 13 godzin w trybie zdalnym) = 15 
(13) x 45 min x 9 grup (na zajęciach w trybie zdalnym grupa 
ujednolicona)
Google YouTube + Gmail + Skype (interaktywny) + Microsoft Office 365 

 Teams (interaktywny) + Outlook (mail) + USOS - mail
Tematy zajęć z przedmiotu 09-FIL-22 zostały zrealizowane w 13 
częściach (w formie zdalnej) + 2 części w formie tradycyjnej (przed 
przerwą). Razem 15 x 45 min.  Załączam linki/kody do zajęć 
umieszczonych na platformie Google – YouTube, na kanale 
niepublicznym, przeznaczonym jedynie dla studentów zapisanych do 
grupy Filozofia (logo: zielony liść). Studenci mają ciągły dostęp do 
nagranych zajęć oraz możliwość konsultacji bezpośredniej – na w/w 
kanałach – w dniach: wtorki- środy-czwartki, godz. 13:00 – 21:00.
Konsultacje audio-video odbyły się 3 i 13 maja. Głównymi kanałami 
komunikacji pozostaje – jak wyżej podany – zespół uzupełniających się 
narzędzi e-learningu. Studenci maja do dyspozycji, przesłane im 
uprzednio w plikach, dwie alternatywne formy zaliczenia: (i). 
Rozwiązanie haseł oraz hasła z krzyżówki (12 pytań) – związanej z 
tematyką zajęć oraz wiedzą ogólnokulturową (minimum zaliczeniowe na 
ocenę dostateczną to 8 punktów, czyli trafnych odpowiedzi) – termin 
nadsyłania indywidualnych odpowiedzi do północy 10/11 VI 2020.
(ii). Rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru (9 pytań testowych; cztery 
możliwe odpowiedzi A/B/C/D – jedna prawidłowa; minimum 
zaliczeniowe na ocenę dostateczną to 5 punktów) – termin nadsyłania 
odpowiedzi do północy 10/11 VI 2020.

prof. dr hab. Jan Wawrzyniak

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 09-PNJR-26 stacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams oraz MS Forms

dr Marina Jakowlewa-Pawlik
dr Daria Słupianek-Tajnert
dr Justyna Woszczyk
dr Edyta Fedorushkov
mgr Nadzieja Smagina
dr Konrad Rachut
mgr Hubert Patrzykąt

Technologia informacyjna 09-IT-11 stacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności - wykonanie i 
wysłanie drogą mailową zadań praktycznych dotyczących treści 
prezentowanych podczas całego semestru. 

mgr Grzegorz Straburzyński



Lektorat języka zachodnioeuropejskiego 09-LZJ-14 stacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się i odbywają się z wykorzystaniem 
narzędzi do pracy zdalnej.

lic. Leonard David

Fakultatywny przedmiot do wyboru I*
(Języki narodów Federacji Rosyjskiej)

09-FPW1-11 stacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)
zaliczenie końcowe student otrzymuje na podstawie opracowanej pracy 
pisemnej przesłanej drogą e-mailową do prowadzącego

prof. dr hab. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich

Fakultatywny przedmiot do wyboru I*
(Współczesna literatura rosyjska a kino)

09-FPW1-11 stacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)
Egzamin ustny przeprowadzany w formie wideokonferencji w czasie 
rzeczywistym na platformie MS Teams

dr Aliaksandr Raspapou

Fakultatywny przedmiot do wyboru II*
(Zarys rosyjskiej fantastyki)

09-FPW2-11 stacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)
Zaliczenie końcowe w formie testu z wykorzystaniem platformy MS 
Teams

prof. dr hab. Aleksandra Zywert

Fakultatywny przedmiot do wyboru II*
(Relacje systemowe w leksyce rosyjskiej)

09-FPW2-11 stacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)
Zaliczenie końcowe w formie testu z wykorzystaniem formularza 
(pytania owarte/ zamknięte) utworzonego w MS Forms 

prof. dr hab. Katarzyna Kuligowska

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Historia literatury rosyjskiej (*konwersatorium) 09-HLROS-45 stacjonarne f.rosyjska II rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności studentów

dr Anna Stryjakowska

Historia literatury rosyjskiej (*wykład) 09-HLROS-45 stacjonarne f.rosyjska II rok (I stopnia)
Egzamin ustny przeprowadzany w formie wideorozmowy na platformie 
MS Teams

dr Anna Stryjakowska

Komparatystyka literacko-kulturowa 09-KLK-11 stacjonarne f.rosyjska II rok (I stopnia)
Zaliczenie końcowe przeprowadzane w formie wideorozmowy na 
platformie MS Teams

dr Anna Przybysz

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego 
(*konwersatorium)

09-GWJR-46 stacjonarne f.rosyjska II rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się z wykorzystaniem narzędzi do pracy 
zdalnej. Formę zaliczenia uzgodniono ze studentami.

dr Wojciech Kamiński

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego (*wykład) 09-GWJR-46 stacjonarne f.rosyjska II rok (I stopnia)
Zaliczenie końcowe w formie testu gramatycznego z wykorzystaniem 
formularza (pytania owarte/ zamknięte) utworzonego w MS Forms 

prof. dr hab. Katarzyna Kuligowska

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 09-PNJR-46 stacjonarne f.rosyjska II rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams oraz MS Forms

dr Justyna Woszczyk
dr Małgorzata Wiatr-Kmieciak
dr Natalia Kaźmierczak
dr Natalia Królikiewicz
dr Konrad Rachut

Dzieje Prawosławia Słowian Wschodnich w tradycji 
Kijowsko-Moskiewskiej

09-DPOB-11 stacjonarne f.rosyjska II rok (I stopnia)
zaliczenie końcowe student otrzymuje na podstawie opracowanej pracy 
pisemnej przesłanej drogą e-mailową do prowadzącego

ks prof. dr hab. Jarosław Moskałyk

Lektorat języka zachodnioeuropejskiego 09-LZJ-34 stacjonarne f.rosyjska II rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się i odbywają się z wykorzystaniem 
narzędzi do pracy zdalnej.

lic. Leonard David
dr Marta Koszko

Fakultatywny przedmiot do wyboru IV*
(Literatura rosyjska w kontekście neotradycjonalizmu - 
ewolucja świadomości twórczej)

09-FPW3-11 stacjonarne f.rosyjska II rok (I stopnia)
Zaliczenie końcowe przeprowadzane w formie wideorozmowy na 
platformie MS Teams

dr Edyta Fedorushkov

Fakultatywny przedmiot do wyboru IV*
(Wstęp do lingwistyki komunikacyjnej)

09-FPW4-11 stacjonarne f.rosyjska II rok (I stopnia)
zaliczenie końcowe student otrzymuje na podstawie opracowanej pracy 
pisemnej przesłanej do prowadzącego (poprzez MS Teams lub drogą e-
mailową)

prof. zw. dr hab. Tetyana Kosmeda

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego 
(*konwersatorium)

09-GWJR-66 stacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się z wykorzystaniem narzędzi do pracy 
zdalnej.

dr Yury Fedorushkov
dr Łukasz Małecki



Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego (*wykład) 09-GWJR-66 stacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia)
Egzamin pisemny z wykorzystaniem testu (pytania owarte/ zamknięte) 
utworzonego w Ms Forms 

prof. dr hab. Andrzej Narloch

Historia języka rosyjskiego 09-HJR-22 stacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia) Zaliczenie końcowe (praca pisemna) przesłana poprzez MS Teams prof. dr hab. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 09-PNJR-66 stacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams oraz MS Forms

dr Anna Żebrowska
dr Olga Makarowska
dr Roman Szubin
dr Krzysztof Tyczko
mgr Aleksander Gazarian

Językoznawstwo konfrontatywne polsko-rosyjskie 09-JKPR-11 stacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się z wykorzystaniem narzędzi do pracy 
zdalnej.

dr Yury Fedorushkov
prof. dr hab. Katarzyna Kuligowska

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne polsko-rosyjskie 09-WTŁUM-11 stacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia) Zaliczenie końcowe (praca pisemna) przesłana poprzez MS Teams dr Konrad Rachut

Język rosyjski w biznesie 09-JRB-22 stacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia) Zaliczenie końcowe w formie ustnej na MS Teams mgr Aleksander Gazarian
Fakultatywny przedmiot do wyboru VI*
(Religijny aspekt literatury rosyjskiej XX i XXI w. 
Wybrane zagadnienia)

09-FPW6-11 stacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia) Zaliczenie końcowe z wykorzystaniem platformy Moodle prof. dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki

Fakultatywny przedmiot do wyboru VI*
(Ukraina: międzuEuroMajdanem a wojną)

09-FPW6-11 stacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.

prof. zw. dr hab.. Jarosław Poliszczuk

Seminarium licencjackie 09-SL-22 stacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się - warunkiem zaliczenia przedmiotu 
jest terminowe złożenie pracy dyplomowej spełniającej wymogi 
formalne

dr Anna Stryjakowska
dr Anna Przybysz
dr Aliaksandr Raspspou
dr Antoni Bortnowski
dr Yury Fedorushkov
dr Łukasz Małecki

Zajęcia specjalizacyjne 09-ZSLIC-22 stacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się - ocena aktywności studentów w 
trakcie zajęć

dr Anna Stryjakowska

Zajęcia specjalizacyjne 09-ZSLIC-22 stacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się - studenci w trakcie trwania 
semestru realizowali określone zadania, które były oceniane.

dr Anna Przybysz

Zajęcia specjalizacyjne 09-ZSLIC-22 stacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się - studenci w trakcie trwania 
semestru realizowali określone zadania, które były oceniane (MS Teams, 
MS Forms, SharePoint)

dr Yury Fedorushkov

Zajęcia specjalizacyjne 09-ZSLIC-22 stacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia) MS Teams - zaliczenie ustne dr Aliaksandr Raspapou

Zajęcia specjalizacyjne 09-ZSLIC-22 stacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła efektów uczenia się: ocena przygotowania studentów 
do zajęć, ich aktywność, przygotowanie prezentacji, systematyczna 
weryfikacja stopnia opanowania materiałów z zajęć; test końcowy z 
wykorzystaniem MS Forms).

dr Łukasz Małecki

Praktyka zawodowa 09-PAZAW-11 stacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia)
zaliczenie końcowe na podstawie przesłanych dokumentów 
(uzupełnionego dziennika praktyk zawodowych) 

dr Anna Przybysz



Wydział Neofilologii / Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Kierunek: filologia wschodniosłowiańska
specjalność: filologia rosyjska z filologią angielską

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Historia literatury rosyjskiej (*konwersatorium) 09-HLROS-25 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności - zaliczenie 
na podstawie pracy na zajęciach online w programie MS Teams, pracy i 
testów na platformie e-learningowej Moodle 

dr Antoni Bortnowski
dr Mateusz Jaworski

Historia literatury rosyjskiej (*wykład) 09-HLROS-25 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)
Egzamin ustny przeprowadzany w formie wideokonferencji w czasie 
rzeczywistym na platformie MS Teams

dr Antoni Bortnowski

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego 
(*konwersatorium)

09-GWJR-26 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się i odbywają się z wykorzystaniem 
narzędzi do pracy zdalnej. Formę zaliczenia uzgodniono ze studentami.

dr Wojciech Kamiński

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego (*wykład) 09-GWJR-26 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)
Egzamin pisemny z wykorzystaniem testu (pytania owarte/ zamknięte) 
utworzonego w Ms Forms 

dr Daria Słupianek-Tajnert

Wstęp do językoznawstwa 09-WDOJ-11 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)
Zaliczenie końcowe (test) w formie pisemnej przeprowadzane z 
wykorzystaniem MS Teams / MS Teams

Beata Nowicka

Filozofia 09-FIL-22 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)

Konwersatorium (15 godzin, z czego 13 godzin w trybie zdalnym) = 15 
(13) x 45 min x 9 grup (na zajęciach w trybie zdalnym grupa ujednolicona)
Google YouTube + Gmail + Skype (interaktywny) + Microsoft Office 365 

 Teams (interaktywny) + Outlook (mail) + USOS - mail
Tematy zajęć z przedmiotu 09-FIL-22 zostały zrealizowane w 13 częściach 
(w formie zdalnej) + 2 części w formie tradycyjnej (przed przerwą). Razem 
15 x 45 min.  Załączam linki/kody do zajęć umieszczonych na platformie 
Google – YouTube, na kanale niepublicznym, przeznaczonym jedynie dla 
studentów zapisanych do grupy Filozofia (logo: zielony liść). Studenci 
mają ciągły dostęp do nagranych zajęć oraz możliwość konsultacji 
bezpośredniej – na w/w kanałach – w dniach: wtorki- środy-czwartki, 
godz. 13:00 – 21:00.
Konsultacje audio-video odbyły się 3 i 13 maja. Głównymi kanałami 
komunikacji pozostaje – jak wyżej podany – zespół uzupełniających się 
narzędzi e-learningu. Studenci maja do dyspozycji, przesłane im 
uprzednio w plikach, dwie alternatywne formy zaliczenia: (i). Rozwiązanie 
haseł oraz hasła z krzyżówki (12 pytań) – związanej z tematyką zajęć oraz 
wiedzą ogólnokulturową (minimum zaliczeniowe na ocenę dostateczną 
to 8 punktów, czyli trafnych odpowiedzi) – termin nadsyłania 
indywidualnych odpowiedzi do północy 10/11 VI 2020.
(ii). Rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru (9 pytań testowych; cztery 
możliwe odpowiedzi A/B/C/D – jedna prawidłowa; minimum zaliczeniowe 
na ocenę dostateczną to 5 punktów) – termin nadsyłania odpowiedzi do 
północy 10/11 VI 2020.

prof. dr hab. Jan Wawrzyniak

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 09-PNJR-26 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams oraz MS Forms

dr Marina Jakowlewa-Pawlik
dr Daria Słupianek-Tajnert
dr Justyna Woszczyk
dr Edyta Fedorushkov
mgr Nadzieja Smagina
dr Konrad Rachut
mgr Hubert Patrzykąt

Technologia informacyjna 09-IT-11 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności - wykonanie i 
wysłanie drogą mailową zadań praktycznych dotyczących treści 
prezentowanych podczas całego semesetru. 

mgr Grzegorz Straburzyński

Historia USA 09-HUSA-11 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia) zaliczenie końcowe z wykorzystaniem platformy Moodle dr Tomasz Skirecki



Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAge-26 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.

dr Aleksandra Jankowska

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAgr-26 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)

Zaliczenie ma charakter ewaluacji ciągłej poprzez realizację dwóch 
średniej długości testów gramatycznych. Pierwszy odbył się przez 
zawieszeniem zajęć w formie tradycyjnej, drugi poprzez MS Forms pod 
nadzorem prowadzącego na platformie MS Teams.

prof. dr hab. Paweł Scheffler

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAA-26 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia) MS Teams (zaliczenie w formie ustnej) prof. dr hab. Małgorzata Kul

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAwr-25 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się (poprzez zdobywanie w trakcie 
semestru ocen cząstkowych na podstawie zadań pisemnych oraz zadań 
domowych)

mgr Karolina Baranowska

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAge-26 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)

Zaliczenie z przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Angielskiego General 
English odbędzie się z użyciem platformy MS Teams w formie 
zaliczenia ustnego oraz na podstawie ciągłej ewaluacji w formie testów 
i regularnego oceniania wypowiedzi studentów w ciągu semestru.

mgr Weronika Krzebietke

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAgr-26 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności - MS Teams - 
testy gramatyczne

mgr Dmytro Khanzhyn

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAph-24 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)
Zaliczenie (w formie ustnej) odbędzie się przy pomocy platformy MS 
Teams. 

dr Olha Lehka-Paul

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAph-24 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)
Zaliczenie przedmiotu na podstawie ciągłej ewaluacji (zaliczenia 
komponentów wymowy podczas zajęć oraz przez przesyłanie nagrań 
na platformie Moodle).

mgr Michał Mostowski

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAph-24 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)
zaliczenie w formie ciągłej ewaluacji, nagrania zadanego materiału 
zamieszczone przez studenta na platformie Moodle, ustne zaliczanie 
materiału poprzez MS Teams, testy online

mgr Elżbieta Czembrowska

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAge-26 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)

Końcowe oceny z ćwiczeń (General English) z Praktycznej Nauki Języka 
Angielskiego, tzw. zaliczenie, dla grupy 1BA 3, 4 zostaną wystawione 
na podstawie ocen cząstkowych (ewaluacja ciągła), które studenci 
uzyskali w trakcje zajęć odbywających się w semestrze letnim 2019/20: 
2 testy na słownictwo (platforma moodle) oraz 3-4 wypowiedzi ustne 
na zadany temat, które studenci nadsyłali w trakcie kursu w formie 
plików audio (moodle). 

mgr Mirosława Anna Domińska

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAge-26 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.

dr Aleksandra Jankowska

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAwr-25 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)
Zaliczenia  przeprowadze z wykorzystaniem  MS Teams / Ms Forms 
(zaliczenie pisemne - pisanie akapitow)

mghr Kishchak Victoria

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (egzamin) 09-PNJAA-26 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)

W roku akad. 2019/2020 dotychczasowa forma egzaminu pisemnego z 
PNJA (obejmującego test leksykalno-gramatyczny oraz esej) zostaje 
zastąpiona poprzez ciągłą ewaluację efektów uczenia się z 
przedmiotów PNJA (Grammar) i PNJA (Writing) z I i II semestru w roku 
akad 2019/2020. Egzamin ustny z PNJA pozostaje w dotychczasowej 
niezmienionej formie – odbędzie się w trybie zdalnym za 
pośrednictwem MS Teams.
Ocena końcowa z egzaminu PNJA, wpisywana do USOSweb, będzie 
stanowić średnią uzyskanych ocen z części pisemnej i ustnej, tj.:
*) część pisemna egzaminu z PNJA (średnia ocen końcowych za 
semestr zimowy i letni w roku akad. 2019/2020 z PNJA (Grammar) + 
PNJA (Writing),
*) część ustna egzaminu z PNJA (przeprowadzanego na MS Teams)

prof. dr hab. Anna Balas
mgr Elżbieta Czembrowska

Fonetyka i fonologia języka angielskiego  09-FIFJA-22 stacjonarne f. rosyjska z filologią angielską;f. ukraińska z filologią angielską;I rok (st. I stopnia)
Egzamin końcowy przeprowadzany z wykorzystaniem platformy 
Moodle

mgr Alona Kononenko-Szoszkiewicz

Fonetyka i fonologia języka angielskiego 09-FIFJA stacjonarne f. rosyjska z filologią angielską;I rok (st. I stopnia) Egzamin w postaci zadań na platformie Moodle. prof. dr hab. Jarosław Weckwerth

Przedmiot do wyboru II*
(Języki narodów Federacji Rosyjskiej)

09-PWO2-11 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)
zaliczenie końcowe student otrzymuje na podstawie opracowanej 
pracy pisemnej przesłanej drogą e-mailową do prowadzącego

prof. dr hab. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich



Przedmiot do wyboru II*
(Współczesna literatura rosyjska a kino)

09-PWO2-11 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)
Egzamin ustny przeprowadzany w formie wideokonferencji w czasie 
rzeczywistym na platformie MS Teams

dr Aliaksandr Raspapou

Psychologia II etapu kształcenia 09-PSYAII-11 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)
zaliczenie końcowe student otrzymuje na podstawie opracowanej 
pracy pisemnej przesłanej drogą e-mailową do prowadzącego

mgr Grzegorz Straburzyński

Pedagogika II etapu kształcenia 09-PEDAII-11 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.

dr J.Jakubowska-Baranek

Przedmiot do wyboru I* (dla specjalizacji pedagogicznej)
Języki narodów Federacji Rosyjskiej

09-PWP1-11 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)
zaliczenie końcowe student otrzymuje na podstawie opracowanej 
pracy pisemnej przesłanej drogą e-mailową do prowadzącego

prof. dr hab. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich

Przedmiot do wyboru I* (dla specjalizacji pedagogicznej)
Technologia informacyjna

09-PWP1-11 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności - wykonanie i 
wysłanie drogą mailową zadań praktycznych dotyczących treści 
prezentowanych podczas całego semesetru. 

mgr Grzegorz Straburzyński

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 09-PNJR-46 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską II rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams oraz MS Forms

dr Justyna Woszczyk
dr Małgorzata Wiatr-Kmieciak
dr Natalia Kaźmierczak
dr Natalia Królikiewicz
dr Konrad Rachut

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego 
(*konwersatorium)

09-GWJR-46 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską II rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się z wykorzystaniem narzędzi do pracy 
zdalnej. Formę zaliczenia uzgodniono ze studentami.

dr Wojciech Kamiński

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego (*wykład) 09-GWJR-46 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską II rok (I stopnia)
Zaliczenie końcowe w formie testu gramatycznego z wykorzystaniem 
formularza (pytania owarte/ zamknięte) utworzonego w MS Forms 

prof. dr hab. Katarzyna Kuligowska

Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego 09-GJSCS-11 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską II rok (I stopnia) zaliczenie końcowe w formie pisemnej z wykorzystaniem MS Teams
mgr Maciej Waraczewski

Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego 09-GJSCS-11 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską II rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się - studenci w trakcie trwania 
semestru realizowali określone zadania, które były oceniane (MS 
Teams, MS Forms, SharePoint)

Yury Fedorushkov

Historia literatury rosyjskiej (*konwersatorium) 09-HLROS-45 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską II rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności studentów

dr Anna Stryjakowska

Historia literatury rosyjskiej (*wykład) 09-HLROS-45 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską II rok (I stopnia)
Egzamin ustny przeprowadzany w formie wideorozmowy na 
platformie MS Teams

dr Anna Stryjakowska

Kultura i realia rosyjskiego obszaru językowego 09-KROJ-11 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską II rok (I stopnia)
Zaliczenie końcowe przeprowadzane w formie wideorozmowy na 
platformie MS Teams

dr Natalia Królikiewicz

Historia literatury amerykańskiej 09-HLAM-11 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską II rok (I stopnia)
zaliczenie końcowe student otrzymuje na podstawie opracowanej 
pracy pisemnej przesłanej drogą e-mailową do prowadzącego

prof. dr hab. Paweł Stachura

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAwr-45 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską II rok (I stopnia)
Zaliczenie (w formie pisemnej) odbędzie się przy pomocy platform 
Moodle.

dr Olha Lehka-Paul

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAge-46 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską II rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się (zaliczenia komponentów 
wymowy podczas zajęć oraz przez przesyłanie nagrań na platformie 
Moodle).

mgr Michał Mostowski

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAph-46 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską II rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się (nagrania zadanego materiału 
zamieszczone przez studenta na platformie Moodle, ustne zaliczanie 
materiału poprzez MS Teams, testy online)

mgr Elżbieta Czembrowska



Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (egzamin) 09-PNJAA-46 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską II rok (I stopnia)

W roku akad. 2019/2020 dotychczasowa forma egzaminu pisemnego z 
PNJA (obejmującego test leksykalno-gramatyczny oraz esej) zostaje 
zastąpiona poprzez ciągłą ewaluację efektów uczenia się z 
przedmiotów PNJA (Grammar) i PNJA (Writing) z I i II semestru w roku 
akad 2019/2020. Egzamin ustny z PNJA pozostaje w dotychczasowej 
niezmienionej formie – odbędzie się w trybie zdalnym za 
pośrednictwem MS Teams.
Ocena końcowa z egzaminu PNJA, wpisywana do USOSweb, będzie 
stanowić średnią uzyskanych ocen z części pisemnej i ustnej, tj.:
*) część pisemna egzaminu z PNJA (średnia ocen końcowych za 
semestr zimowy i letni w roku akad. 2019/2020 z PNJA (Grammar) + 
PNJA (Writing),
*) część ustna egzaminu z PNJA (przeprowadzanego na MS Teams)

dr Krzysztof Sawala
mgr Elżbieta Czembrowska

Przedmiot do wyboru IV*
(Komparatystyka literacko-kulturowa)

09-PWO4-11 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską II rok (I stopnia)
Zaliczenie końcowe przeprowadzane w formie wideorozmowy na 
platformie MS Teams

dr Anna Przybysz

Przedmiot do wyboru IV*
(Dzieje Prawosławia Słowian Wschodnich w tradycji 
Kijowsko-Moskiewskiej)

09-PWO4-11 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską II rok (I stopnia)
zaliczenie końcowe student otrzymuje na podstawie opracowanej 
pracy pisemnej przesłanej drogą e-mailową do prowadzącego

ks prof. dr hab. Jarosław Moskałyk

Dydaktyka języka angielskiego 09-DYDJA-23 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską II rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.

dr Aleksandra Jankowska

Przedmiot do wyboru II* (dla specjalizacji 
pedagogicznej)
Komparatystyka literacko-kulturowa

09-PWO4-11 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską II rok (I stopnia)
Zaliczenie końcowe przeprowadzane w formie wideorozmowy na 
platformie MS Teams

dr Anna Przybysz

Przedmiot do wyboru II* (dla specjalizacji 
pedagogicznej)
Dzieje Prawosławia Słowian Wschodnich w tradycji 
Kijowsko-Moskiewskiej

09-PWO4-11 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską II rok (I stopnia)
zaliczenie końcowe student otrzymuje na podstawie opracowanej 
pracy pisemnej przesłanej drogą e-mailową do prowadzącego

ks prof. dr hab. Jarosław Moskałyk

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego 
(*konwersatorium)

09-GWJR-66 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską III rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się z wykorzystaniem narzędzi do pracy 
zdalnej.

dr Yury Fedorushkov
dr Łukasz Małecki

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego (*wykład) 09-GWJR-66 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską III rok (I stopnia)
Egzamin pisemny z wykorzystaniem testu (pytania owarte/ zamknięte) 
utworzonego w Ms Forms 

prof. dr hab. Andrzej Narloch

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 09-PNJR-66 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską III rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams oraz MS Forms

dr Anna Żebrowska
dr Olga Makarowska
dr Roman Szubin
dr Krzysztof Tyczko
mgr Aleksander Gazarian

Historia języka rosyjskiego 09-HJR-22 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską III rok (I stopnia) Zaliczenie końcowe (praca pisemna) przesłana poprzez MS Teams prof. dr hab. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich

Językoznawstwo konfrontatywne polsko-rosyjskie 09-JKPR-11 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską III rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się z wykorzystaniem narzędzi do pracy 
zdalnej.

dr Yury Fedorushkov
prof. dr hab. Katarzyna Kuligowska

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAge-66 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską III rok (I stopnia) Zaliczenie ustne na MS Teams mgr Karolina Baranowska
Praktyczna Nauka Języka Angielslskiego 09-PNJAph-66 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską III rok (I stopnia) MS Teams (zaliczenie w formie ustnej) prof. dr hab. M. Kul

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAtr-22 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską III rok (I stopnia)
Forma testu zaliczeniowego synchronicznego online, na platformie MS 
Teams pod nadzorem prowadzącej zajęcia.

dr Urszula Kizelbach

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAwr-22 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską III rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.

mgr S.Harris



Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (egzamin) 09-PNJAA-46 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską III rok (I stopnia)

W roku akad. 2019/2020 dotychczasowa forma egzaminu pisemnego z 
PNJA (obejmującego test leksykalno-gramatyczny oraz esej) zostaje 
zastąpiona poprzez ciągłą ewaluację efektów uczenia się z 
przedmiotów PNJA (Grammar) i PNJA (Writing) z I i II semestru w roku 
akad 2019/2020. Egzamin ustny z PNJA pozostaje w dotychczasowej 
niezmienionej formie – odbędzie się w trybie zdalnym za 
pośrednictwem MS Teams.
Ocena końcowa z egzaminu PNJA, wpisywana do USOSweb, będzie 
stanowić średnią uzyskanych ocen z części pisemnej i ustnej, tj.:
*) część pisemna egzaminu z PNJA (średnia ocen końcowych za 
semestr zimowy i letni w roku akad. 2019/2020 z PNJA (Grammar) + 
PNJA (Writing),
*) część ustna egzaminu z PNJA (przeprowadzanego na MS Teams)

prof. dr hab. Iwona Kokorniak
mgr Elżbieta Czembrowska

Przedmiot do wyboru V*
(Konwersacje z business English)

09-PFA-66 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską III rok (I stopnia) Zaliczenie ustne na MS Teams dr Kinga Kowalewska

Seminarium licencjackie 09-SL-22 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską III rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się - warunkiem zaliczenia 
przedmiotu jest terminowe złożenie pracy dyplomowej spełniającej 
wymogi formalne

dr Anna Stryjakowska
dr Anna Przybysz
dr Aliaksandr Raspspou
dr Antoni Bortnowski
dr Yury Fedorushkov
dr Łukasz Małecki

Zajęcia specjalizacyjne (III rok I stopnia) 09-ZSLIC-22 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską III rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się - ocena aktywności studentów w 
trakcie zajęć

dr Anna Stryjakowska

Zajęcia specjalizacyjne (III rok I stopnia) 09-ZSLIC-22 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską III rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się - studenci w trakcie trwania 
semestru realizowali określone zadania, które były oceniane.

dr Anna Przybysz

Zajęcia specjalizacyjne (III rok I stopnia) 09-ZSLIC-22 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską III rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się - studenci w trakcie trwania 
semestru realizowali określone zadania, które były oceniane (MS 
Teams, MS Forms, SharePoint)

dr Yury Fedorushkov

Zajęcia specjalizacyjne (III rok I stopnia) 09-ZSLIC-22 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską III rok (I stopnia) MS Teams - zaliczenie ustne online dr Aliaksandr Raspapou

Zajęcia specjalizacyjne (III rok I stopnia) 09-ZSLIC-22 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską III rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła efektów uczenia się: ocena przygotowania studentów 
do zajęć, ich aktywność, przygotowanie prezentacji, systematyczna 
weryfikacja stopnia opanowania materiałów z zajęć; test końcowy z 
wykorzystaniem MS Forms).

dr Łukasz Małecki

Praktyka zawodowa 09-PAZAW-11 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską III rok (I stopnia)
zaliczenie końcowe na podstawie przesłanych dokumentów 
(uzupełnionego dziennika praktyk zawodowych) 

dr Anna Przybysz



Wydział Neofilologii / Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Kierunek: filologia wschodniosłowiańska
specjalność: filologia ukraińska

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Wstęp do językoznawstwa 09-WDOJ-11 stacjonarne f. ukraińska I rok (I stopnia)
Zaliczenie końcowe (test) w formie pisemnej przeprowadzane z 
wykorzystaniem MS Teams / MS Forms

dr Beata Nowicka

Praktyczna Nauka Języka Ukraińskiego 09-PNJUA-26 stacjonarne f. ukraińska I rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem platformy MS 
Teams

dr Maria Czetyrba
dr Olena Kowalewska
mgr Dominika Janczura

Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego 
(*konwersatorium)

09-GWJUA-26 stacjonarne f. ukraińska I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
zdalne przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem MS Teams.

dr Maria Czetyrba 

Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego 
(*wykład)

09-GWJUA-26 stacjonarne f. ukraińska I rok (I stopnia)
 Egzamin odbędzie się w formie pisemnej (2 godziny na wykonanie 
zadania, tryb asynchroniczny). 

prof. zw. dr hab. Tetyana Kosmeda

Filozofia 09-FIL-22 stacjonarne f.rosyjska z f.angielską I rok (I stopnia)

Konwersatorium (15 godzin, z czego 13 godzin w trybie zdalnym) = 15 (13) x 
45 min x 9 grup (na zajęciach w trybie zdalnym grupa ujednolicona)
Google YouTube + Gmail + Skype (interaktywny) + Microsoft Office 365 

 Teams (interaktywny) + Outlook (mail) + USOS - mail
Tematy zajęć z przedmiotu 09-FIL-22 zostały zrealizowane w 13 częściach (w 
formie zdalnej) + 2 części w formie tradycyjnej (przed przerwą). Razem 15 x 
45 min.  Załączam linki/kody do zajęć umieszczonych na platformie Google – 
YouTube, na kanale niepublicznym, przeznaczonym jedynie dla studentów 
zapisanych do grupy Filozofia (logo: zielony liść). Studenci mają ciągły dostęp 
do nagranych zajęć oraz możliwość konsultacji bezpośredniej – na w/w 
kanałach – w dniach: wtorki- środy-czwartki, godz. 13:00 – 21:00.
Konsultacje audio-video odbyły się 3 i 13 maja. Głównymi kanałami 
komunikacji pozostaje – jak wyżej podany – zespół uzupełniających się 
narzędzi e-learningu. Studenci maja do dyspozycji, przesłane im uprzednio w 
plikach, dwie alternatywne formy zaliczenia: (i). Rozwiązanie haseł oraz 
hasła z krzyżówki (12 pytań) – związanej z tematyką zajęć oraz wiedzą 
ogólnokulturową (minimum zaliczeniowe na ocenę dostateczną to 8 
punktów, czyli trafnych odpowiedzi) – termin nadsyłania indywidualnych 
odpowiedzi do północy 10/11 VI 2020.
(ii). Rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru (9 pytań testowych; cztery 
możliwe odpowiedzi A/B/C/D – jedna prawidłowa; minimum zaliczeniowe 
na ocenę dostateczną to 5 punktów) – termin nadsyłania odpowiedzi do 
północy 10/11 VI 2020.

prof. dr hab. Jan Wawrzyniak

Fakultatywny przedmiot do wyboru I*
(Języki narodów Federacji Rosyjskiej)

09-FPW1-11 stacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)
zaliczenie końcowe student otrzymuje na podstawie opracowanej pracy 
pisemnej przesłanej drogą e-mailową do prowadzącego

prof. dr hab. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich

Fakultatywny przedmiot do wyboru I*
(Współczesna literatura rosyjska a kino)

09-FPW1-11 stacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)
Egzamin ustny przeprowadzany w formie wideokonferencji w czasie 
rzeczywistym na platformie MS Teams

dr Aliaksandr Raspapou

Fakultatywny przedmiot do wyboru II*
(Zarys rosyjskiej fantastyki)

09-FPW2-11 stacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)
Zaliczenie końcowe w formie testu z wykorzystaniem formularza 
utworzonego w MS Forms 

prof. dr hab. Aleksandra Zywert

Fakultatywny przedmiot do wyboru II*
(Relacje systemowe w leksyce rosyjskiej)

09-FPW2-11 stacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)
Zaliczenie końcowe w formie testu z wykorzystaniem formularza (pytania 
owarte/ zamknięte) utworzonego w MS Forms 

prof. dr hab. Katarzyna Kuligowska

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Praktyczna Nauka Języka Ukraińskiego 09-PNJUA-46 stacjonarne f. ukraińska II rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams

dr Maria Czetyrba
dr Ryszard Kupidura
mgr Dominika Janczura

Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego 
(*konwersatorium)

09-GWJUA-46 stacjonarne f. ukraińska II rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się z wykorzystaniem narzędzi do pracy 
zdalnej. 

dr Łukasz Małecki



Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego 
(*wykład)

09-GWJUA-46 stacjonarne f. ukraińska II rok (I stopnia)
Egzamin końcowy w formie testu gramatycznego z wykorzystaniem 
formularza (pytania owarte/ zamknięte) utworzonego w MS Teams / MS 
Forms 

dr Łukasz Małecki 

Historia literatury ukraińskiej 09-HLUA-23 stacjonarne f. ukraińska II rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.

prof. zw. dr hab. Jarosłąw Poliszczuk

Komparatystyka literacko-kulturowa 09-KLK-11 stacjonarne f. ukraińska II rok (I stopnia)
Zaliczenie końcowe przeprowadzane w formie wideorozmowy na 
platformie MS Teams

dr Anna Przybysz

Modernizm w dziejach ukraińskiej literatury i kultury 09-MDLUA-11 stacjonarne f. ukraińska II rok (I stopnia)
Zaliczenie końcowe przeprowadzane w formie wideorozmowy na 
platformie MS Teams

prof. dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz

Dzieje Prawosławia Słowian Wschodnich w tradycji 
Kijowsko-Moskiewskiej

09-DPOB-11 stacjonarne f. ukraińska II rok (I stopnia)
zaliczenie końcowe student otrzymuje na podstawie opracowanej pracy 
pisemnej przesłanej drogą e-mailową do prowadzącego

ks prof. dr hab. Jarosław Moskałyk

Lektorat języka rosyjskiego 09-LJRUA-34 stacjonarne f. ukraińska II rok (I stopnia) Egzamin ustny i pisemny - MS Teams mgr Maria Dzienisiewicz
Zarys gramatyki współczesnego języka rosyjskiego 09-ZGJRUA-11 stacjonarne f. ukraińska II rok (I stopnia) Zaliczenie pisemne - MS Teams mgr Maria Dzienisiewicz

Lektorat języka zachodnioeuropejskiego 09-LZJ-34 stacjonarne f. ukraińska II rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się i odbywają się z wykorzystaniem 
narzędzi do pracy zdalnej. Formę zaliczenia uzgodniono ze studentami.

lic. Leonard David
dr Marta Koszko

Fakultatywny przedmiot do wyboru IV*
(Literatura rosyjska w kontekście neotradycjonalizmu - 
ewolucja świadomości twórczej)

09-FPW3-11 stacjonarne f. ukraińska II rok (I stopnia)
Zaliczenie końcowe przeprowadzane w formie wideorozmowy na 
platformie MS Teams

dr Edyta Fedorushkov

Fakultatywny przedmiot do wyboru IV*
(Wstęp do lingwistyki komunikacyjnej)

09-FPW4-11 stacjonarne f. ukraińska II rok (I stopnia)
zaliczenie końcowe student otrzymuje na podstawie opracowanej pracy 
pisemnej przesłanej drogą e-mailową do prowadzącego

prof. zw. dr hab. Tetyana Kosmeda

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Praktyczna Nauka Języka Ukraińskiego 09-PNJUA-66 stacjonarne f. ukraińska III rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams

dr Olena Gomeniuk
dr Ryszard Kupidura
mgr Dominika Janczura

Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego 
(*konwersatorium)

09-GWJUA-55 stacjonarne f. ukraińska III rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się z wykorzystaniem narzędzi do pracy 
zdalnej. 

prof. zw. dr hab. Tetyana Kosmeda

Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego 
(*wykład)

09-GWJUA-55 stacjonarne f. ukraińska III rok (I stopnia)
Egzamin końcowy w formie testu gramatycznego z wykorzystaniem 
formularza (pytania owarte/ zamknięte) utworzonego w MS Teams

prof. zw. dr hab. Tetyana Kosmeda

Język współczesnych mediów ukraińskich 09-JWMUA-11 stacjonarne f. ukraińska III rok (I stopnia) Zaliczenie końcowe (praca pisemna) przesłana poprzez MS Teams prof. zw. dr hab. Tetyana Kosmeda

Językoznawstwo konfrontatywne polsko-ukraińskie 09-JKPR-11 stacjonarne f. ukraińska III rok (I stopnia)
Zaliczenie końcowe w formie testu utworzonego w MS Teams / MS 
Forms

dr Olena Kowalewska

Warsztaty tłumaczeniowe ustne języka ukraińskiego 09-WTUJU-11 stacjonarne f. ukraińska III rok (I stopnia) Zaliczenie ustne  - MS Teams dr Olena Kowalewska

Seminarium licencjackie 09-SL-22 stacjonarne f. ukraińska III rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się - warunkiem zaliczenia przedmiotu 
jest terminowe złożenie pracy dyplomowej spełniającej wymogi formalne

prof. dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz

Zajęcia specjalizacyjne 09-ZSLIC-22 stacjonarne f. ukraińska III rok (I stopnia) Zaliczenie ustne  - MS Teams prof. dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz
Fakultatywny przedmiot do wyboru VI*
(Religijny aspekt literatury rosyjskiej XX i XXI w. Wybrane 
zagadnienia)

09-FPW6-11 stacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia) Zaliczenie końcowe z wykorzystaniem platformy Moodle prof. dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki

Fakultatywny przedmiot do wyboru VI*
(Ukraina: międzuEuroMajdanem a wojną)

09-FPW6-11 stacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.

prof. zw. dr hab.. Jarosław Poliszczuk

Praktyka zawodowa 09-PAZAW-11 stacjonarne f. ukraińska III rok (I stopnia)
zaliczenie końcowe na podstawie przesłanych dokumentów 
(uzupełnionego dziennika praktyk zawodowych) 

dr Anna Przybysz



Wydział Neofilologii / Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Kierunek: filologia wschodniosłowiańska
specjalność: filologia ukraińska z filologią angielską

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Praktyczna Nauka Języka Ukraińskiego 09-PNJUA-26 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem platformy MS 
Teams

dr Maria Czetyrba
dr Olena Kowalewska
mgr Dominika Janczura

Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego 
(*konwersatorium)

09-GWJUA-26 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
zdalne przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem MS Teams.

dr Maria Czetyrba 

Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego (*wykład) 09-GWJUA-26 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia) Egzamin odbędzie się w formie pisemnej (2 godziny na wykonanie 
zadania, tryb asynchroniczny). 

prof. zw. dr hab. Tetyana Kosmeda

Wstęp do językoznawstwa 09-WDOJ-11 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia) Zaliczenie końcowe (test) w formie pisemnej przeprowadzane z 
wykorzystaniem MS Teams

Beata Nowicka

Filozofia 09-FIL-22 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia)

Konwersatorium (15 godzin, z czego 13 godzin w trybie zdalnym) = 15 
(13) x 45 min x 9 grup (na zajęciach w trybie zdalnym grupa ujednolicona)
Google YouTube + Gmail + Skype (interaktywny) + Microsoft Office 365 

 Teams (interaktywny) + Outlook (mail) + USOS - mail
Tematy zajęć z przedmiotu 09-FIL-22 zostały zrealizowane w 13 częściach 
(w formie zdalnej) + 2 części w formie tradycyjnej (przed przerwą). 
Razem 15 x 45 min.  Załączam linki/kody do zajęć umieszczonych na 
platformie Google – YouTube, na kanale niepublicznym, przeznaczonym 
jedynie dla studentów zapisanych do grupy Filozofia (logo: zielony liść). 
Studenci mają ciągły dostęp do nagranych zajęć oraz możliwość 
konsultacji bezpośredniej – na w/w kanałach – w dniach: wtorki- środy-
czwartki, godz. 13:00 – 21:00.
Konsultacje audio-video odbyły się 3 i 13 maja. Głównymi kanałami 
komunikacji pozostaje – jak wyżej podany – zespół uzupełniających się 
narzędzi e-learningu. Studenci maja do dyspozycji, przesłane im 
uprzednio w plikach, dwie alternatywne formy zaliczenia: (i). Rozwiązanie 
haseł oraz hasła z krzyżówki (12 pytań) – związanej z tematyką zajęć oraz 
wiedzą ogólnokulturową (minimum zaliczeniowe na ocenę dostateczną to 
8 punktów, czyli trafnych odpowiedzi) – termin nadsyłania 
indywidualnych odpowiedzi do północy 10/11 VI 2020.
(ii). Rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru (9 pytań testowych; cztery 
możliwe odpowiedzi A/B/C/D – jedna prawidłowa; minimum 
zaliczeniowe na ocenę dostateczną to 5 punktów) – termin nadsyłania 
odpowiedzi do północy 10/11 VI 2020.

prof. dr hab. Jan Wawrzyniak

Technologia informacyjna 09-IT-11 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności - wykonanie i 
wysłanie drogą mailową zadań praktycznych dotyczących treści 
prezentowanych podczas całego semestru. 

mgr Grzegorz Straburzyński

Historia USA 09-HUSA-11 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia) zaliczenie końcowe z wykorzystaniem platformy Moodle dr Tomasz Skirecki

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAge-26 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. dr Aleksandra Jankowska

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAgr-26 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia)

Zaliczenie ma charakter ewaluacji ciągłej poprzez realizację dwóch 
średniej długości testów gramatycznych. Pierwszy odbył się przez 
zawieszeniem zajęć w formie tradycyjnej, drugi poprzez MS Forms pod 
nadzorem prowadzącego na platformie MS Teams. prof. dr hab. Paweł Scheffler

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAA-26 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia) MS Teams (zaliczenie w formie ustnej) prof. dr hab. Małgorzata Kul

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAwr-25 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła efektów uczenia się (poprzez zdobywanie w trakcie 
semestru ocen cząstkowych na podstawie paragrafów pisanych, oraz 
zadań domowych) mgr Karolina Baranowska



Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAge-26 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia)

Zaliczenie z przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Angielskiego General 
English odbędzie się z użyciem platformy MS Teams w formie zaliczenia 
ustnego oraz na podstawie ciągłej ewaluacji w formie testów i 
regularnego oceniania wypowiedzi studentów w ciągu semestru. mgr Weronika Krzebietke

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAgr-26 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności - MS Teams - 
testy gramatyczne mgr Dmytro Khanzhyn

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAph-24 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia)
Zaliczenie (w formie ustnej) odbędzie się przy pomocy platformy MS 
Teams. dr Olha Lehka-Paul

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAph-24 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia)

Zaliczenie przedmiotu na podstawie ciągłej ewaluacji (zaliczenia 
komponentów wymowy podczas zajęć oraz przez przesyłanie nagrań 
na platformie Moodle). mgr Michał Mostowski

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAph-24 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia)

zaliczenie w formie ciągłej ewaluacji, nagrania zadanego materiału 
zamieszczone przez studenta na platformie Moodle, ustne zaliczanie 
materiału poprzez MS Teams, testy online mgr Elżbieta Czembrowska

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAge-26 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia)

Końcowe oceny z ćwiczeń (General English) z Praktycznej Nauki Języka 
Angielskiego, tzw. zaliczenie, dla grupy 1BA 3, 4 zostaną wystawione na 
podstawie ocen cząstkowych (ewaluacja ciągła), które studenci uzyskali 
w trakcje zajęć odbywających się w semestrze letnim 2019/20: 2 testy 
na słownictwo (platforma moodle) oraz 3-4 wypowiedzi ustne na 
zadany temat, które studenci nadsyłali w trakcie kursu w formie plików 
audio (moodle). mgr Mirosława Anna Domińska

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAge-26 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. dr Aleksandra Jankowska

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAwr-25 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia)
Zaliczenia  przeprowadze z wykorzystaniem  MS Teams / Ms Forms 
(zaliczenie pisemne - pisanie akapitow) mghr Kishchak Victoria

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (egzamin) 09-PNJAA-26 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia)

W roku akad. 2019/2020 dotychczasowa forma egzaminu pisemnego z 
PNJA (obejmującego test leksykalno-gramatyczny oraz esej) zostaje 
zastąpiona poprzez ciągłą ewaluację efektów uczenia się z 
przedmiotów PNJA (Grammar) i PNJA (Writing) z I i II semestru w roku 
akad 2019/2020. Egzamin ustny z PNJA pozostaje w dotychczasowej 
niezmienionej formie – odbędzie się w trybie zdalnym za 
pośrednictwem MS Teams.
Ocena końcowa z egzaminu PNJA, wpisywana do USOSweb, będzie 
stanowić średnią uzyskanych ocen z części pisemnej i ustnej, tj.:
*) część pisemna egzaminu z PNJA (średnia ocen końcowych za 
semestr zimowy i letni w roku akad. 2019/2020 z PNJA (Grammar) + 
PNJA (Writing),
*) część ustna egzaminu z PNJA (przeprowadzanego na MS Teams)

prof. dr hab. Anna Balas
mgr Elżbieta Czembrowska

Fonetyka i fonologia języka angielskiego  09-FIFJA-22 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (st. I stopnia)
Egzamin końcowy przeprowadzany z wykorzystaniem platformy 
Moodle mgr Alona Kononenko-Szoszkiewicz

Fonetyka i fonologia języka angielskiego 09-FIFJA stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (st. I stopnia) Egzamin w postaci zadań na platformie Moodle. dr Jarosław Weckwerth

Przedmiot do wyboru II*
(Języki narodów Federacji Rosyjskiej) 09-PWO2-11 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia)

zaliczenie końcowe student otrzymuje na podstawie opracowanej 
pracy pisemnej przesłanej drogą e-mailową do prowadzącego prof. dr hab. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich

Przedmiot do wyboru II*
(Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego) 09-PWO2-11 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską I rok (I stopnia)

Egzamin ustny przeprowadzany w formie wideokonferencji w czasie 
rzeczywistym na platformie MS Teams dr Aliaksandr Raspapou

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Praktyczna Nauka Języka Ukraińskiego 09-PNJUA-46 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską II rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams

dr Maria Czetyrba
dr Ryszard Kupidura
mgr Dominika Janczura



Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego 
(*konwersatorium)

09-GWJUA-46 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską II rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się z wykorzystaniem narzędzi do pracy 
zdalnej. 

dr Łukasz Małecki

Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego (*wykład) 09-GWJUA-46 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską II rok (I stopnia)
Egzamin końcowy w formie testu gramatycznego z wykorzystaniem 
formularza (pytania owarte/ zamknięte) utworzonego w MS Teams / 
MS Forms 

dr Łukasz Małecki 

Historia literatury ukraińskiej 09-HLUA-23 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską II rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.

prof. zw. dr hab. Jarosłąw Poliszczuk

Modernizm w dziejach ukraińskiej literatury i kultury 09-MDLUA-11 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską II rok (I stopnia) Zaliczenie końcowe przeprowadzane w formie wideorozmowy na 
platformie MS Teams

prof. dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz

Historia literatury amerykańskiej 09-HLAM-11 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską II rok (I stopnia) zaliczenie końcowe student otrzymuje na podstawie opracowanej 
pracy pisemnej przesłanej drogą e-mailową do prowadzącego

prof. dr hab. Paweł Stachura

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAwr-45 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską II rok (I stopnia) Zaliczenie (w formie pisemnej) odbędzie się przy pomocy platform 
Moodle.

dr Olha Lehka-Paul

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAge-46 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską II rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się (zaliczenia komponentów 
wymowy podczas zajęć oraz przez przesyłanie nagrań na platformie 
Moodle).

mgr Michał Mostowski

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAph-46 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską II rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się (nagrania zadanego materiału 
zamieszczone przez studenta na platformie Moodle, ustne zaliczanie 
materiału poprzez MS Teams, testy online)

mgr Elżbieta Czembrowska

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (egzamin) 09-PNJAA-46 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską II rok (I stopnia)

W roku akad. 2019/2020 dotychczasowa forma egzaminu pisemnego z 
PNJA (obejmującego test leksykalno-gramatyczny oraz esej) zostaje 
zastąpiona poprzez ciągłą ewaluację efektów uczenia się z 
przedmiotów PNJA (Grammar) i PNJA (Writing) z I i II semestru w roku 
akad 2019/2020. Egzamin ustny z PNJA pozostaje w dotychczasowej 
niezmienionej formie – odbędzie się w trybie zdalnym za 
pośrednictwem MS Teams.
Ocena końcowa z egzaminu PNJA, wpisywana do USOSweb, będzie 
stanowić średnią uzyskanych ocen z części pisemnej i ustnej, tj.:
*) część pisemna egzaminu z PNJA (średnia ocen końcowych za 
semestr zimowy i letni w roku akad. 2019/2020 z PNJA (Grammar) + 
PNJA (Writing),
*) część ustna egzaminu z PNJA (przeprowadzanego na MS Teams)

dr Krzysztof Sawala
mgr Elżbieta Czembrowska

Przedmiot do wyboru IV*
(Komparatystyka literacko-kulturowa)

09-PWO4-11 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską II rok (I stopnia) Zaliczenie końcowe przeprowadzane w formie wideorozmowy na 
platformie MS Teams

dr Anna Przybysz

Przedmiot do wyboru IV*
(Wstęp do lingwistyki komunikacyjnej)

09-FPW4-11 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską II rok (I stopnia) zaliczenie końcowe student otrzymuje na podstawie opracowanej 
pracy pisemnej przesłanej drogą e-mailową do prowadzącego

prof. zw. dr hab. Tetyana Kosmeda

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Praktyczna Nauka Języka Ukraińskiego 09-PNJUA-66 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską III rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem platformy MS 
Teams

dr Olena Gomeniuk
dr Ryszard Kupidura
mgr Dominika Janczura

Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego 
(*konwersatorium)

09-GWJUA-55 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską III rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się z wykorzystaniem narzędzi do pracy 
zdalnej. 

prof. zw. dr hab. Tetyana Kosmeda

Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego (*wykład) 09-GWJUA-55 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską III rok (I stopnia) Egzamin końcowy w formie testu gramatycznego z wykorzystaniem 
formularza (pytania owarte/ zamknięte) utworzonego w MS Forms 

prof. zw. dr hab. Tetyana Kosmeda



Język współczesnych mediów ukraińskich 09-JWMUA-11 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską III rok (I stopnia) Zaliczenie końcowe (praca pisemna) przesłana poprzez MS Teams prof. zw. dr hab. Tetyana Kosmeda

Językoznawstwo konfrontatywne polsko-ukraińskie 09-JKPR-11 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską III rok (I stopnia) Zaliczenie końcowe w formie testu utworzonego w MS Forms dr Olena Kowalewska

Warsztaty tłumaczeniowe ustne języka ukraińskiego 09-WTUJU-11 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską III rok (I stopnia) Zaliczenie ustne  - MS Teams dr Olena Kowalewska

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAge-66 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską III rok (I stopnia) Zaliczenie ustne na MS Teams mgr Karolina Baranowska
Praktyczna Nauka Języka Angielslskiego 09-PNJAph-66 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską III rok (I stopnia) MS Teams (zaliczenie w formie ustnej) prof. dr hab. M. Kul

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAtr-22 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską III rok (I stopnia) Forma testu zaliczeniowego synchronicznego online, na platformie MS 
Teams pod nadzorem prowadzącej zajęcia.

dr Urszula Kizelbach

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 09-PNJAwr-22 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską III rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.

mgr S.Harris

Praktyczna Nauka Języka Angielskiego (egzamin) 09-PNJAA-46 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską III rok (I stopnia)

W roku akad. 2019/2020 dotychczasowa forma egzaminu pisemnego z 
PNJA (obejmującego test leksykalno-gramatyczny oraz esej) zostaje 
zastąpiona poprzez ciągłą ewaluację efektów uczenia się z 
przedmiotów PNJA (Grammar) i PNJA (Writing) z I i II semestru w roku 
akad 2019/2020. Egzamin ustny z PNJA pozostaje w dotychczasowej 
niezmienionej formie – odbędzie się w trybie zdalnym za 
pośrednictwem MS Teams.
Ocena końcowa z egzaminu PNJA, wpisywana do USOSweb, będzie 
stanowić średnią uzyskanych ocen z części pisemnej i ustnej, tj.:
*) część pisemna egzaminu z PNJA (średnia ocen końcowych za 
semestr zimowy i letni w roku akad. 2019/2020 z PNJA (Grammar) + 
PNJA (Writing),
*) część ustna egzaminu z PNJA (przeprowadzanego na MS Teams)

prof. dr hab. Iwona Kokorniak
mgr Elżbieta Czembrowska

Przedmiot do wyboru V*
(Konwersacje z business English)

09-PFA-66 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską III rok (I stopnia) Zaliczenie ustne na MS Teams dr Kinga Kowalewska

Seminarium licencjackie 09-SL-22 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską III rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się - warunkiem zaliczenia 
przedmiotu jest terminowe złożenie pracy dyplomowej spełniającej 
wymogi formalne

prof. dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz

Zajęcia specjalizacyjne 09-ZSLIC-22 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską III rok (I stopnia) Zaliczenie ustne  - MS Teams prof. dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz

Praktyka zawodowa 09-PAZAW-11 stacjonarne f.ukraińska z f.angielską III rok (I stopnia) zaliczenie końcowe na podstawie przesłanych dokumentów 
(uzupełnionego dziennika praktyk zawodowych) 

dr Anna Przybysz



Wydział Neofilologii / Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Kierunek: filologia wschodniosłowiańska
specjalność: filologia rosyjska z filologią ukraińską

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 09-PNJR-26 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską I rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams oraz MS Forms

dr Marina Jakowlewa-Pawlik
dr Daria Słupianek-Tajnert
dr Justyna Woszczyk
dr Edyta Fedorushkov
mgr Nadzieja Smagina
dr Konrad Rachut
mgr Hubert Patrzykąt

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego 
(*konwersatorium)

09-GWJR-26 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się i odbywają się z wykorzystaniem 
narzędzi do pracy zdalnej. Formę zaliczenia uzgodniono ze studentami.

dr Wojciech Kamiński

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego (*wykład) 09-GWJR-26 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską I rok (I stopnia) Egzamin pisemny z wykorzystaniem testu (pytania owarte/ zamknięte) 
utworzonego w Ms Forms 

dr Daria Słupianek-Tajnert

Historia literatury rosyjskiej (*konwersatorium) 09-HLROS-25 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności - zaliczenie 
na podstawie pracy na zajęciach online w programie MS Teams, pracy i 
testów na platformie e-learningowej Moodle 

dr Antoni Bortnowski
dr Mateusz Jaworski

Historia literatury rosyjskiej (*wykład) 09-HLROS-25 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską I rok (I stopnia) Egzamin ustny przeprowadzany w formie wideokonferencji w czasie 
rzeczywistym na platformie MS Teams

dr Antoni Bortnowski

Wstęp do językoznawstwa 09-WDOJ-11 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską I rok (I stopnia) Zaliczenie końcowe (test) w formie pisemnej przeprowadzane z 
wykorzystaniem MS Teams

Beata Nowicka

Filozofia 09-FIL-22 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską I rok (I stopnia)

Konwersatorium (15 godzin, z czego 13 godzin w trybie zdalnym) = 15 
(13) x 45 min x 9 grup (na zajęciach w trybie zdalnym grupa ujednolicona)
Google YouTube + Gmail + Skype (interaktywny) + Microsoft Office 365 

 Teams (interaktywny) + Outlook (mail) + USOS - mail
Tematy zajęć z przedmiotu 09-FIL-22 zostały zrealizowane w 13 częściach 
(w formie zdalnej) + 2 części w formie tradycyjnej (przed przerwą). 
Razem 15 x 45 min.  Załączam linki/kody do zajęć umieszczonych na 
platformie Google – YouTube, na kanale niepublicznym, przeznaczonym 
jedynie dla studentów zapisanych do grupy Filozofia (logo: zielony liść). 
Studenci mają ciągły dostęp do nagranych zajęć oraz możliwość 
konsultacji bezpośredniej – na w/w kanałach – w dniach: wtorki- środy-
czwartki, godz. 13:00 – 21:00.
Konsultacje audio-video odbyły się 3 i 13 maja. Głównymi kanałami 
komunikacji pozostaje – jak wyżej podany – zespół uzupełniających się 
narzędzi e-learningu. Studenci maja do dyspozycji, przesłane im 
uprzednio w plikach, dwie alternatywne formy zaliczenia: (i). Rozwiązanie 
haseł oraz hasła z krzyżówki (12 pytań) – związanej z tematyką zajęć oraz 
wiedzą ogólnokulturową (minimum zaliczeniowe na ocenę dostateczną to 
8 punktów, czyli trafnych odpowiedzi) – termin nadsyłania 
indywidualnych odpowiedzi do północy 10/11 VI 2020.
(ii). Rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru (9 pytań testowych; cztery 
możliwe odpowiedzi A/B/C/D – jedna prawidłowa; minimum 
zaliczeniowe na ocenę dostateczną to 5 punktów) – termin nadsyłania 
odpowiedzi do północy 10/11 VI 2020.

prof. dr hab. Jan Wawrzyniak

Praktyczna Nauka Języka Ukraińskiego 09-PNJUA-26 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską I rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams

dr Maria Czetyrba
dr Olena Kowalewska
mgr Dominika Janczura



Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego 
(*konwersatorium)

09-GWJUA-26 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
zdalne przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem MS Teams.

dr Maria Czetyrba 

Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego 
(*wykład)

09-GWJUA-26 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską I rok (I stopnia) Egzamin odbędzie się w formie pisemnej (2 godziny na wykonanie 
zadania, tryb asynchroniczny). 

prof. zw. dr hab. Tetyana Kosmeda

Lektorat języka zachodnioeuropejskiego 09-LZJ-14 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się i odbywają się z wykorzystaniem 
narzędzi do pracy zdalnej. Formę zaliczenia uzgodniono ze studentami.

lic. Leonard David

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 09-PNJR-46 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską II rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams oraz MS Forms

dr Justyna Woszczyk
dr Małgorzata Wiatr-Kmieciak
dr Natalia Kaźmierczak
dr Natalia Królikiewicz
dr Konrad Rachut

Historia literatury rosyjskiej (*konwersatorium) 09-HLROS-45 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską II rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności studentów

dr Anna Stryjakowska

Historia literatury rosyjskiej (*wykład) 09-HLROS-45 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską II rok (I stopnia) Egzamin ustny przeprowadzany w formie wideorozmowy na platformie 
MS Teams

dr Anna Stryjakowska

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego 
(*konwersatorium)

09-GWJR-46 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską II rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się z wykorzystaniem narzędzi do pracy 
zdalnej. Formę zaliczenia uzgodniono ze studentami.

dr Wojciech Kamiński

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego (*wykład) 09-GWJR-46 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską II rok (I stopnia) Zaliczenie końcowe w formie testu gramatycznego z wykorzystaniem 
formularza (pytania owarte/ zamknięte) utworzonego w MS Forms 

prof. dr hab. Katarzyna Kuligowska

Lektorat języka zachodnioeuropejskiego 09-LZJ-34 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską II rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się i odbywają się z wykorzystaniem 
narzędzi do pracy zdalnej.

lic. Leonard David
dr Marta Koszko

Praktyczna Nauka Języka Ukraińskiego 09-PNJUA-46 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską II rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams

dr Maria Czetyrba
dr Ryszard Kupidura
mgr Dominika Janczura

Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego 
(*konwersatorium)

09-GWJUA-46 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską II rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się z wykorzystaniem narzędzi do pracy 
zdalnej. 

dr Łukasz Małecki

Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego 
(*wykład)

09-GWJUA-46 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską II rok (I stopnia)
Egzamin końcowy w formie testu gramatycznego z wykorzystaniem 
formularza (pytania owarte/ zamknięte) utworzonego w MS Teams / 
MS Forms 

dr Łukasz Małecki 

Historia literatury ukraińskiej 09-HLUA-23 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską II rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.

prof. zw. dr hab. Jarosław Poliszczuk



Przedmiot do wyboru III* 
(Dzieje Prawosławia Słowian Wschodnich w tradycji 
Kijowsko-Moskiewskiej)

09-FPUA3-11 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską II rok (I stopnia) zaliczenie końcowe student otrzymuje na podstawie opracowanej 
pracy pisemnej przesłanej drogą e-mailową do prowadzącego

ks prof. dr hab. Jarosław Moskałyk

Przedmiot do wyboru III*
(Modernizm w dziejach ukraińskiej literatury i kultury)

09-FPUA3-11 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską II rok (I stopnia) Zaliczenie końcowe przeprowadzane w formie wideorozmowy na 
platformie MS Teams

prof. dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 09-PNJR-66 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską III rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams oraz MS Forms

dr Anna Żebrowska
dr Olga Makarowska
dr Roman Szubin
dr Krzysztof Tyczko
mgr Aleksander Gazarian

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego 
(*konwersatorium)

09-GWJR-66 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską III rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się z wykorzystaniem narzędzi do pracy 
zdalnej.

dr Yury Fedorushkov
dr Łukasz Małecki

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego (*wykład) 09-GWJR-66 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską III rok (I stopnia) Egzamin pisemny z wykorzystaniem testu (pytania owarte/ zamknięte) 
utworzonego w Ms Forms 

prof. dr hab. Andrzej Narloch

Historia języka rosyjskiego 09-HJR-22 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską III rok (I stopnia) Zaliczenie końcowe (praca pisemna) przesłana poprzez MS Teams prof. dr hab. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich

Językoznawstwo konfrontatywne polsko-rosyjskie 09-JKPR-11 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską III rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się z wykorzystaniem narzędzi do pracy 
zdalnej.

dr Yury Fedorushkov
prof. dr hab. Katarzyna Kuligowska

Praktyczna Nauka Języka Ukraińskiego 09-PNJUA-66 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską III rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams

dr Olena Gomeniuk
dr Ryszard Kupidura
mgr Dominika Janczura

Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego 
(*konwersatorium)

09-GWJUA-55 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską III rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się z wykorzystaniem narzędzi do pracy 
zdalnej. 

prof. zw. dr hab. Tetyana Kosmeda

Gramatyka współczesnego języka ukraińskiego 
(*wykład)

09-GWJUA-55 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską III rok (I stopnia) Egzamin końcowy w formie testu gramatycznego z wykorzystaniem 
formularza (pytania owarte/ zamknięte) utworzonego w MS Forms 

prof. zw. dr hab. Tetyana Kosmeda

Seminarium licencjackie 09-SL-22 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską III rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się - warunkiem zaliczenia 
przedmiotu jest terminowe złożenie pracy dyplomowej spełniającej 
wymogi formalne

prof. dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz

Zajęcia specjalizacyjne 09-ZSLIC-22 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską III rok (I stopnia) Zaliczenie ustne  - MS Teams prof. dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz

Praktyka zawodowa 09-PAZAW-11 stacjonarne f.rosyjska z f.ukraińską III rok (I stopnia) zaliczenie końcowe na podstawie przesłanych dokumentów 
(uzupełnionego dziennika praktyk zawodowych) 

dr Anna Przybysz



Wydział Neofilologii / Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Kierunek: filologia wschodniosłowiańska
specjalność: filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 09-PNJR-26 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

I rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams oraz MS Forms

dr Marina Jakowlewa-Pawlik
dr Daria Słupianek-Tajnert
dr Justyna Woszczyk
dr Edyta Fedorushkov
mgr Nadzieja Smagina
dr Konrad Rachut
mgr Hubert Patrzykąt

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego 
(*konwersatorium)

09-GWJR-26 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się i odbywają się z wykorzystaniem 
narzędzi do pracy zdalnej. Formę zaliczenia uzgodniono ze studentami.

dr Wojciech Kamiński

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego (*wykład) 09-GWJR-26 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

I rok (I stopnia)
Egzamin pisemny z wykorzystaniem testu (pytania owarte/ zamknięte) 
utworzonego w Ms Forms 

dr Daria Słupianek-Tajnert

Historia literatury rosyjskiej (*konwersatorium) 09-HLROS-25 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności - zaliczenie na 
podstawie pracy na zajęciach online w programie MS Teams, pracy i 
testów na platformie e-learningowej Moodle 

dr Antoni Bortnowski
dr Mateusz Jaworski

Historia literatury rosyjskiej (*wykład) 09-HLROS-25 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

I rok (I stopnia)
Egzamin ustny przeprowadzany w formie wideokonferencji w czasie 
rzeczywistym na platformie MS Teams

dr Antoni Bortnowski

Wstęp do językoznawstwa 09-WDOJ-11 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

I rok (I stopnia)
Zaliczenie końcowe (test) w formie pisemnej przeprowadzane z 
wykorzystaniem MS Teams

Beata Nowicka

Filozofia 09-FIL-22 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

I rok (I stopnia)

Konwersatorium (15 godzin, z czego 13 godzin w trybie zdalnym) = 15 (13) 
x 45 min x 9 grup (na zajęciach w trybie zdalnym grupa ujednolicona)
Google YouTube + Gmail + Skype (interaktywny) + Microsoft Office 365 

 Teams (interaktywny) + Outlook (mail) + USOS - mail
Tematy zajęć z przedmiotu 09-FIL-22 zostały zrealizowane w 13 częściach 
(w formie zdalnej) + 2 części w formie tradycyjnej (przed przerwą). Razem 
15 x 45 min.  Załączam linki/kody do zajęć umieszczonych na platformie 
Google – YouTube, na kanale niepublicznym, przeznaczonym jedynie dla 
studentów zapisanych do grupy Filozofia (logo: zielony liść). Studenci mają 
ciągły dostęp do nagranych zajęć oraz możliwość konsultacji bezpośredniej 
– na w/w kanałach – w dniach: wtorki- środy-czwartki, godz. 13:00 – 
21:00.
Konsultacje audio-video odbyły się 3 i 13 maja. Głównymi kanałami 
komunikacji pozostaje – jak wyżej podany – zespół uzupełniających się 
narzędzi e-learningu. Studenci maja do dyspozycji, przesłane im uprzednio 
w plikach, dwie alternatywne formy zaliczenia: (i). Rozwiązanie haseł oraz 
hasła z krzyżówki (12 pytań) – związanej z tematyką zajęć oraz wiedzą 
ogólnokulturową (minimum zaliczeniowe na ocenę dostateczną to 8 
punktów, czyli trafnych odpowiedzi) – termin nadsyłania indywidualnych 
odpowiedzi do północy 10/11 VI 2020.
(ii). Rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru (9 pytań testowych; cztery 
możliwe odpowiedzi A/B/C/D – jedna prawidłowa; minimum zaliczeniowe 
na ocenę dostateczną to 5 punktów) – termin nadsyłania odpowiedzi do 
północy 10/11 VI 2020.

prof. dr hab. Jan Wawrzyniak

Przedmiot do wyboru II*
(Technologia informacyjna)

09-PDWL2-11 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności - wykonanie i 
wysłanie drogą mailową zadań praktycznych dotyczących treści 
prezentowanych podczas całego semestru. 

mgr Grzegorz Straburzyński



Przedmiot do wyboru II*
(Języki narodów Federacji Rosyjskiej)

09-PDWL2-11 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

I rok (I stopnia)
zaliczenie końcowe student otrzymuje na podstawie opracowanej pracy 
pisemnej przesłanej drogą e-mailową do prowadzącego

prof. dr hab. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - sprawności 
zintegrowane

09-PNJNsz-26 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła efektów uczenia się:
- MS Teams (test pisemny, zadania domowe, sprawdzian ustny jako 
jedna z form zaliczenia semestru)
- e-mail (pisemne zadania domowe, kilka osób przesłało test pisemny z 
powodu kłopotów z MS Teams)

dr Pawel Kubiak

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - sprawności 
zintegrowane

09-PNJNsz-26 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła efektów uczenia się:
- MS Teams (test pisemny, zadania domowe, sprawdzian ustny jako 
jedna z form zaliczenia semestru)
- e-mail (pisemne zadania domowe, kilka osób przesłało test pisemny z 
powodu kłopotów z MS Teams)

dr Pawel Kubiak

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - sprawności 
zintegrowane

09-PNJNsz-26 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

I rok (st. I stopnia)
zaliczenie: Moodle (test gramatyczno-leksykalny)
egzamin: MS Teams (egzamin ustny)

dr Monika Kowalonek-Janczarek

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - sprawności 
zintegrowane

09-PNJNsz-26 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

I rok (st. I stopnia)
Przynajmniej 4 testy leksykalno-gramatyczne prowadzone przez MS 
Forms, obecność na zajęciach online i aktywne w nich uczestnictwo, 
wykonywanie zadań domowych 

mgr Kwiryna Kuźmar

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - sprawności 
zintegrowane

09-PNJNegz-13 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

I rok (st. I stopnia)

Egzamin obejmował część pisemną i część ustną. Część pisemna 
stanowiła test gramatyczno-leksykalny, a część ustna obejmowała 
odpowiedzi na omawiana w czasie zajęć zagadnienia tematyczne. Oba 
komponenty egzaminu miały równą wagę w ocenie końcowej. 

Zamiast testu gramatyczno-leksykalnego będzie brana pod uwagę 
średnia ocen ze wszystkich prowadzonych PNJNów w semestrze 
zimowym i letnim, natomiast część ustna dalej będzie obejmowała 
odpowiedzi na omawiane w czasie zajęć zagadnienia tematyczne. 
Na ocenę końcową z egzaminu składa się: 
1. średnia z ocen z zajęć z Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego (50%)
2. ocena z egzaminu ustnego przeprowadzonego przez platformę MS 
Teams (50%).
Aby uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu, student musi uzyskać 
pozytywny wynik z części ustnej.

dr Elżbieta Dziurewicz (koordynator PNJN)

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Historia literatury rosyjskiej (*konwersatorium) 09-HLROS-45 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

II rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności studentów

dr Anna Stryjakowska

Historia literatury rosyjskiej (*wykład) 09-HLROS-45 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

II rok (I stopnia)
Egzamin ustny przeprowadzany w formie wideorozmowy na platformie 
MS Teams

dr Anna Stryjakowska

Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego 09-GJSCS-11 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

II rok (I stopnia) zaliczenie końcowe w formie pisemnej z wykorzystaniem MS Teams mgr Maciej Waraczewski

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego 
(*konwersatorium)

09-GWJR-46 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

II rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się z wykorzystaniem narzędzi do pracy 
zdalnej. Formę zaliczenia uzgodniono ze studentami.

dr Wojciech Kamiński

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego (*wykład) 09-GWJR-46 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

II rok (I stopnia)
Zaliczenie końcowe w formie testu gramatycznego z wykorzystaniem 
formularza (pytania owarte/ zamknięte) utworzonego w MS Forms 

prof. dr hab. Katarzyna Kuligowska



Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 09-PNJR-46 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

II rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams oraz MS Forms

dr Justyna Woszczyk
dr Małgorzata Wiatr-Kmieciak
dr Natalia Kaźmierczak
dr Natalia Królikiewicz
dr Konrad Rachut

Komparatystyka literacko-kulturowa 09-KLK-11 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

II rok (I stopnia)
Zaliczenie końcowe przeprowadzane w formie wideorozmowy na 
platformie MS Teams

dr Anna Przybysz

Dzieje Prawosławia Słowian Wschodnich w tradycji 
Kijowsko-Moskiewskiej

09-DPOB-11 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

II rok (I stopnia)
zaliczenie końcowe student otrzymuje na podstawie opracowanej pracy 
pisemnej przesłanej drogą e-mailową do prowadzącego

ks prof. dr hab. Jarosław Moskałyk

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - sprawności 
zintegrowane

09-PNJNsz-46 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

I rok (I stopnia)

Zaliczenie przedmiotu:

1. Narzędzia: MS Teams
2. Forma: ustna, pisemna, synchroniczna i asynchroniczna

dr Marta Bąkiewicz

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - gramatyka 09-PNJNgr-46 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

I rok (I stopnia) Ewaluacja ciągła efektów uczenia się (2 kolokwia na Moodle) mgr Kamil Długosz

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - sprawności 
zintegrowane

kod: 09-PNJNL-46 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

I rok (I stopnia)

Egzamin obejmował część pisemną i część ustną. Część pisemna 
stanowiła test gramatyczno-leksykalny, a część ustna obejmowała 
odpowiedzi na omawiana w czasie zajęć zagadnienia tematyczne. Oba 
komponenty egzaminu miały równą wagę w ocenie końcowej. 

Zamiast testu gramatyczno-leksykalnego będzie brana pod uwagę 
średnia ocen ze wszystkich prowadzonych PNJNów w semestrze 
zimowym i letnim, natomiast część ustna dalej będzie obejmowała 
odpowiedzi na omawiane w czasie zajęć zagadnienia tematyczne. 
Na ocenę końcową z egzaminu składa się: 
1. średnia z ocen z zajęć z Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego (50%)
2. ocena z egzaminu ustnego przeprowadzonego przez platformę MS 
Teams (50%).
Aby uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu, student musi uzyskać 
pozytywny wynik z części ustnej.

dr Elżbieta Dziurewicz (koordynator PNJN)

Podstawy tłumaczenia pisemnego niemiecko-polskiego 09-PTPNPL-11 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

I rok (I stopnia)
MS Teams (np. egzaminy i zaliczenia w formie ustnej)  /  MS Forms (np. 
testy gramatyczne, leksykalne),

dr Magdalena Jurewicz

Trening kompetencji międzykulturowej 09-TKMBaj-ILS-11 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

I rok (I stopnia) Ewaluacja ciągła efektów uczenia się, prace pisemny (essays) prof. dr hab. Stephan Wolting

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego 
(*konwersatorium)

09-GWJR-66 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

III rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się z wykorzystaniem narzędzi do pracy 
zdalnej.

dr Yury Fedorushkov
dr Łukasz Małecki

Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego (*wykład) 09-GWJR-66 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

III rok (I stopnia)
Egzamin pisemny z wykorzystaniem testu (pytania owarte/ zamknięte) 
utworzonego w Ms Forms 

prof. dr hab. Andrzej Narloch

Historia języka rosyjskiego 09-HJR-22 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

III rok (I stopnia) Zaliczenie końcowe (praca pisemna) przesłana poprzez MS Teams prof. dr hab. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 09-PNJR-66 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

III rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams oraz MS Forms

dr Anna Żebrowska
dr Olga Makarowska
dr Roman Szubin
dr Krzysztof Tyczko
mgr Aleksander Gazarian



Językoznawstwo konfrontatywne polsko-rosyjskie 09-JKPR-11 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

III rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie 
przedmiotu student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów 
cząstkowych, które odbywały się z wykorzystaniem narzędzi do pracy 
zdalnej.

dr Yury Fedorushkov
prof. dr hab. Katarzyna Kuligowska

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne polsko-rosyjskie 09-WTŁUM-11 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

III rok (I stopnia) Zaliczenie końcowe (praca pisemna) przesłana poprzez MS Teams dr Konrad Rachut

Seminarium licencjackie 09-SL-22 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

III rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się - warunkiem zaliczenia przedmiotu 
jest terminowe złożenie pracy dyplomowej spełniającej wymogi 
formalne

dr Anna Stryjakowska
dr Anna Przybysz
dr Aliaksandr Raspspou
dr Antoni Bortnowski
dr Yury Fedorushkov
dr Łukasz Małecki

Zajęcia specjalizacyjne 09-ZSLIC-22 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

III rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się - ocena aktywności studentów w 
trakcie zajęć

dr Anna Stryjakowska

Zajęcia specjalizacyjne 09-ZSLIC-22 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

III rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się - studenci w trakcie trwania 
semestru realizowali określone zadania, które były oceniane.

dr Anna Przybysz

Zajęcia specjalizacyjne 09-ZSLIC-22 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

III rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się - studenci w trakcie trwania 
semestru realizowali określone zadania, które były oceniane (MS Teams, 
MS Forms, SharePoint)

dr Yury Fedorushkov

Zajęcia specjalizacyjne 09-ZSLIC-22 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

III rok (I stopnia) MS Teams - zaliczenie ustne online dr Aliaksandr Raspapou

Zajęcia specjalizacyjne 09-ZSLIC-22 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

III rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła efektów uczenia się: ocena przygotowania studentów 
do zajęć, ich aktywność, przygotowanie prezentacji, systematyczna 
weryfikacja stopnia opanowania materiałów z zajęć; test końcowy z 
wykorzystaniem MS Forms).

dr Łukasz Małecki

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - sprawności 
zintegrowane

09-PNJNL-66 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

III rok (I stopnia)
Zaliczenie przedmiotu: 
1. Narzędzia: MS Teams
2. Forma: pisemna, ustna, synchroniczna i asynchroniczna

dr Marta Bąkiewicz

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - konwersacje 09-PWL2-11 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

III rok (I stopnia) Rozmowa zaliczeniowa w języku niemieckim w aplikacji MS Teams. mgr Andrzej Danielak

Tłumaczenie pisemne tekstów użytkowych niemiecko-polskie09-TPTUNPaj-ILS-22 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

III rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się: wysłanie tłumaczenia na adres 
mailowy prowadzącego zajęcia. 

mgr Johann Görzen

Praktyka zawodowa 09-PAZAW-11 stacjonarne
f.rosyjska 
z lingwistyką 
stosowaną

III rok (I stopnia)
zaliczenie końcowe na podstawie przesłanych dokumentów 
(uzupełnionego dziennika praktyk zawodowych) 

dr Anna Przybysz



Wydział Neofilologii / Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Kierunek: filologia wschodniosłowiańska
specjalność: filologia rosyjska (II st.)

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 09-MPNJR-23 stacjonarne f.rosyjska I rok (II stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams

dr Roman Szubin

Lektorat języka angielskiego 09-MLJZ-22 stacjonarne f.rosyjska I rok (II stopnia)  MS TEAMS zaliczenia ustne (konwersacje) onlineMS TEAMS testy gramatyczne onlineKinga Kowalewska

Seminarium magisterskie 09-MSM-24 stacjonarne f.rosyjska I rok (II stopnia)

Warunkiem zaliczenia semestru letniego jest napisanie pierwszego 
rozdziału pracy magisterskiej i przesłanie go do oceny w formie 
elektronicznej. Omówienie pracy nastąpi w formie korespondencji 
elektronicznej i w formie ustnej (MS Teams)

prof. zw dr hab. Tetyana Kosmeda
prof. dr hab. Bartosz Osiewicz
prof. dr hab. Andrzej Sitarski
prof. dr hab. Andrzej Narloch
prof. dr hab. Jarosław Poliszczuk

Zajęcia specjalizacyjne 09-MZS-12 stacjonarne f.rosyjska I rok (II stopnia)
Zaliczenie w formie ciągłej ewaluacji edektów uczenia się: opracowanie 
materiału i wykonanie zadań przez studentów. 
Zaliczenie w formie ustnej.

prof. zw dr hab. Tetyana Kosmeda
prof. dr hab. Bartosz Osiewicz
prof. dr hab. Andrzej Sitarski
prof. dr hab. Andrzej Narloch
prof. dr hab. Jarosław Poliszczuk

Technologie informatyczne - PNJR (*Trados) 09-TI-PNJRtr-13 stacjonarne f.rosyjska I rok (II stopnia) MS Teams (ewaluacja ciągła, zaliczenie ustne) dr Antoni Bortnowski

Wstęp do ekonomii 09-WE-22 stacjonarne f.rosyjska I rok (II stopnia) MS Forms: test sprawdzający przyswojoną wiedzę z przedmiotu. dr Olena Kowalewska

Współczesna literatura rosyjska 09-MWLR-22 stacjonarne f.rosyjska I rok (II stopnia)
ciągła ewaluacja efektów uczenia się (ocena aktywności studentów / 
platforma Moodle)
Egzamin końcowy w formie ustnej MS Teams

prof. dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki

Proseminarium z literatury XIX i XX w. 09-MPROL-22 stacjonarne f.rosyjska I rok (II stopnia) MS Teams (zaliczenie ustne) dr Antoni Bortnowski

Lektorat języka ukraińskiego 09-MLJB-23 stacjonarne f.rosyjska I rok (II stopnia)
Zaliczenie zdalne przeprowadzone zostanie z wykorzystaniem Skype 
oraz poczty mailowej, gdyż jest one składową semestralnych 
sprawdzianów cząstkowych.

dr Maria Czetyrba

Socjolingwistyka 09-MPW1jez-11 stacjonarne f.rosyjska I rok (II stopnia) MS Teams, MS Forms, SharePoint dr Yury Fedorushkov
Historia rosyjskiego języka literackiego 09-MPW1jez-11 stacjonarne f.rosyjska I rok (II stopnia) MS Teams prof. dr hab. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich

Psychologia 09-MPSY-22 stacjonarne f.rosyjska I rok (II stopnia)
Przygotowanie pracy pisemnej dotyczącej wiedzy i rozumienia treści 
prezentowanych w trakcie semestru. Prace będą przysyłane mailowo do 
końca czerwca.

mgr Grzegorz Straburzyński

Pedagogika 09-MPED-22 stacjonarne f.rosyjska I rok (II stopnia)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.

dr J.Jakubowska-Baranek

Dydaktyka języka rosyjskiego 09-MDYD-23 stacjonarne f.rosyjska I rok (II stopnia)
Zaliczenie będzie mieć formę ciągłej ewaluacji (w sposób ciągły w 
trakcie trwania konwersatoriów poprzez realizację wielu krótkich form 
weryfikacji wiedzy). 

dr Olga Makarowska 

Przekład pisemny 09-MPP-22 stacjonarne f.rosyjska I rok (II stopnia)

MSTeams, ewaluacja ciągła – realizacja dużego projektu 
tłumaczeniowego, który w całości będzie stanowić jednocześnie pracę 
egzaminacyjną (studenci stosują zdobytą w sem. zim. wiedzę, którą 
weryfykuję na bieżąco) 

dr Krzysztof Tyczko

Przekład symultaniczny  09-MPS-12 stacjonarne f.rosyjska I rok (II stopnia) MS Teams - zaliczenie online dr Aliaksandr Raspapou

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Seminarium magisterskie 09-MSM-44 stacjonarne f.rosyjska I rok (II stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się - warunkiem zaliczenia przedmiotu 
jest terminowe złożenie pracy dyplomowej spełniającej wymogi 
formalne

prof. dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki
prof. dr hab. Katarzyna Kuligowska
prof. dr hab. Beata Waligórska-Olejniczak
prof. dr hab.. Andrzej Sitarski

Technologie informatyczne - PNJR (*Alchemy Catalyst) 09-TI-PNJRac-33 stacjonarne f.rosyjska I rok (II stopnia) zaliczenie końcowe przeprowadzane na MS Teams dr Roman Szubin
Technologie informatyczne - PNJR (*Trados)  09-TI-PNJRtr-33 stacjonarne f.rosyjska I rok (II stopnia) zaliczenie końcowe przeprowadzane na MS Teams dr Aliaksandr Raspapou

Przekład artystyczny 09-MPA-11 stacjonarne f.rosyjska I rok (II stopnia)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.

dr Krzysztof Tyczko

Teoria komunikacji międzykulturowej 09-MTKM-11 stacjonarne f.rosyjska I rok (II stopnia)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.

prof. zw. dr hab. Yaroslav Polishchuk



Wydział Neofilologii / Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Kierunek: filologia wschodniosłowiańska
specjalność: filologia rosyjska (I st. niestacjonarne)

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 09-PNJR-ZL-26 niestacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się poprzez 
zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach różnych 
aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams oraz MS Forms

mgr Hubert Patrzykąt

Historia literatury rosyjskiej 09-HLR-ZL-25 niestacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się poprzez 
zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach różnych 
aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności - zaliczenie na podstawie 
pracy na platformie Moodle. 

dr Grażyna Jatczak

Gramatyka języka rosyjskiego 09-GWJKR-ZL-25 niestacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)
Zaliczenie przedmiotu Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego 
odbywa się na podstawie ocen cząstkowych z kolokwiów, natomiast 
egzamin odbędzie się w formie ustnej - wideokonferencja MS TEAMS

dr Wojciech Kamiński

Filozofia 09-FROS-ZL-11 niestacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się poprzez 
zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach różnych 
aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie przedmiotu 
student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów cząstkowych, które 
odbywały się i odbywają się z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej. 
Formę zaliczenia uzgodniono ze studentami.

dr Krzysztof Tyczko

Technologia informacyjna 09-TI-ZL-11 niestacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się poprzez 
zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach różnych 
aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności - wykonanie i wysłanie 
drogą mailową zadań praktycznych dotyczących treści prezentowanych 
podczas całego semestru. 

mgr Grzegorz Straburzyński

Wstęp do literaturoznawstwa 09-WDL-ZL-11 niestacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się poprzez 
zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach różnych 
aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności - zaliczenie na podstawie 
pracy na platformie Moodle. 

dr Grażyna Jatczak

Lektorat języka zachodnioeuropejskiego 09-LZJA-ZL-26 niestacjonarne f.rosyjska I rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się poprzez 
zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach różnych 
aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie przedmiotu 
student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów cząstkowych, które 
odbywały się i odbywają się z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej. 
Formę zaliczenia uzgodniono ze studentami.

mgr Anna Grodzka

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 09-PNJR-ZL-46 niestacjonarne f.rosyjska II rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się poprzez 
zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach różnych 
aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny przeprowadzany jest z 
wykorzystaniem plarformy MS Teams

dr Wojciech Kamiński
dr Mateusz Jaworski

Historia literatury rosyjskiej (*konwersatorium) 09-HLROS-45 niestacjonarne f.rosyjska II rok (I stopnia)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się poprzez 
zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach różnych 
aktywności studentów

dr Anna Stryjakowska

Gramatyka języka rosyjskiego (*konwersatorium) 09-GWJR-ZL-45 niestacjonarne f.rosyjska II rok (I stopnia)
Zaliczenie przedmiotu Gramatyka współczesnego języka rosyjskiego 
odbywa się na podstawie ocen cząstkowych z kolokwiów, natomiast 
egzamin ustny odbędzie się w formie wideokonferencji MS TEAMS

dr Wojciech Kamiński

Lektorat języka zachodnioeuropejskiego 09-LZJA-ZL-46 niestacjonarne f.rosyjska II rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się poprzez 
zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach różnych 
aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie przedmiotu 
student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów cząstkowych, które 
odbywały się i odbywają się z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej. 
Formę zaliczenia uzgodniono ze studentami.

mgr Anna Grodzka



Historia Rosji 09-HR-ZL-22 niestacjonarne f.rosyjska II rok (I stopnia) Zaliczenie końcowe przeprowadzane w formie wideorozmowy na 
platformie MS Teams

dr Bartłomiej Garczyk

Historia języka rosyjskiego 09-HJR-ZL-11 niestacjonarne f.rosyjska II rok (I stopnia) Zaliczenie przeprowadzane poprzez platrofmę MS Teams mgr Maciej Waraczewski

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 09-PNJR-ZL-66 niestacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się poprzez 
zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach różnych 
aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams oraz MS Forms

dr Justyna Woszczyk
dr Łukasz Małecki
mgr Aleksander Gazarian

Kultura i realia rosyjskiego obszaru językowego 09-KROJ-11 niestacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia) Zaliczenie końcowe przeprowadzane w formie wideorozmowy na 
platformie MS Teams

dr Alicja Brus

Gramatyka konfrontatywna polsko-rosyjska 09-GKPR-ZL-11 niestacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się poprzez 
zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach różnych 
aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie przedmiotu 
student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów cząstkowych, które 
odbywały się z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej.

dr Łukasz Małecki

Lektorat języka zachodnioeuropejskiego 09-LZJA-ZL-66 niestacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się poprzez 
zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach różnych 
aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności. Zaliczenie przedmiotu 
student uzyskuje na podstawie ocen z kolokwiów cząstkowych, które 
odbywały się i odbywają się z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej.

mgr A.Kuc

Seminarium licencjackie 09-SD-ZL-22 niestacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia) Ewaluacja ciągła efektów uczenia się - warunkiem zaliczenia przedmiotu 
jest terminowe złożenie pracy dyplomowej spełniającej wymogi formalne

dr Aliaksandr Raspspou
dr Łukasz Małecki

Zajęcia specjalizacyjne 09-WM-ZL-22 niestacjonarne f.rosyjska III rok (I stopnia) MS Teams - zaliczenie ustne online dr Aliaksandr Raspapou



Wydział Neofilologii / Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Kierunek: filologia wschodniosłowiańska
specjalność: filologia rosyjska (II st. niestacjonarne)

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 09-PNJR-ZU-24 niestacjonarne f. rosyjska I rok (II stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się poprzez 
zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach różnych 
aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS Teams.

dr Antoni Bortnowski

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne pl-rosyjskie 09-WTP-ZU-22 niestacjonarne f. rosyjska I rok (II stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się poprzez 
zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach różnych 
aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.

dr Krzysztof Tyczko

Współczesna literatura rosyjska (studia II st.) 09-WLR-ZU-22 niestacjonarne f. rosyjska I rok (II stopnia) Egzamin ustny - MS Teams prof. dr hab. Aleksandra Zywert
Seminarium magisterskie (I rok)  09-ZSM-ZU-24 niestacjonarne f. rosyjska I rok (II stopnia) Zaliczenie ustne - MS Teams prof. dr hab. Aleksandra Zywert

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Praktyczna Nauka Języka Rosyjskiego 09-PNJR-ZU-44 niestacjonarne f. rosyjska II rok (II stopnia)

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się poprzez 
zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach różnych 
aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams.

dr Yury Fedorushkov

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne pl-rosyjskie 09-WTU-ZU-22 niestacjonarne f. rosyjska II rok (II stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się poprzez 
zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach różnych 
aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności (wykorzystwyane 
narzędzia: MS Teams, MS Forms, SharePoint)

dr Yury Fedorushkov

Redagowanie tekstu naukowego 09-RTN-ZU-22 niestacjonarne f. rosyjska II rok (II stopnia)

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się poprzez 
zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach różnych 
aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności.
Egzamin pisemny oraz egzamin ustny z wykorzystaniem plarformy MS 
Teams / MS Forms.

mgr Dmitrii Lukianov

Seminarium licencjackie 09-SEM-ZU-44 niestacjonarne f. rosyjska II rok (II stopnia)
Ewaluacja ciągła efektów uczenia się - warunkiem zaliczenia przedmiotu 
jest terminowe złożenie pracy dyplomowej spełniającej wymogi formalne

prof. dr hab. Aleksandra Zywert
prof. dr hab. Andrzej Sitarski

Zajęcia specjalizacyjne 09-ZSM-ZU-44 niestacjonarne f. rosyjska II rok (II stopnia) MS Teams - zaliczenie ustne
prof. dr hab. Aleksandra Zywert
prof. dr hab. Andrzej Sitarski



Wydział Neofilologii / Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
Studia podyplomowe kształcenia tłumaczy języka rosyjskiego 

Nazwa przedmiotu Kod USOS Tryb studiów specjalność Rok studiów Forma przeprowadzania zaliczenia końcowego / egzaminu Koordynator przedmiotu / prowadzący

Przekład tekstów technicznych 09-PRTI-11 podyplomowe
studia podyplomowe 
kształcenia tłumaczy 
j.rosyjskiego

II semestr (letni) 
studiów 
podyplomowych

Ocena końcowa z zajęć (semestr letni)
Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności (np. kartkówek na każdych zajęciach on-line) 
weryfikujących wiedzę i umiejętności.

prof. dr hab. Andrzej Narloch

Przekład dokumentów policyjnych 09-PDP-11 podyplomowe
studia podyplomowe 
kształcenia tłumaczy 
j.rosyjskiego

II semestr (letni) 
studiów 
podyplomowych

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności 
(wykorzystwyane narzędzia: MS Teams, MS Forms)

dr Marina Jakowlewa-Pawlik

Przekład prawniczy ogólny 09-PPO-11 podyplomowe
studia podyplomowe 
kształcenia tłumaczy 
j.rosyjskiego

II semestr (letni) 
studiów 
podyplomowych

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności 
(wykorzystwyane narzędzia: MS Teams, MS Forms)

mgr Tatiana Polowczyk

Technika tłumaczenia konsekutywnego 09-TTK-22 podyplomowe
studia podyplomowe 
kształcenia tłumaczy 
j.rosyjskiego

II semestr (letni) 
studiów 
podyplomowych

Ewaluacja ciągła osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się 
poprzez zdobywanie w trakcie semestru ocen cząstkowych w ramach 
różnych aktywności weryfikujących wiedzę i umiejętności 
(wykorzystwyane narzędzia: MS Teams)

Krzysztof Tyczko

Technika tłumaczenia synchronicznego 09-TTS-22 podyplomowe
studia podyplomowe 
kształcenia tłumaczy 
j.rosyjskiego

II semestr (letni) 
studiów 
podyplomowych

Tradycyjna forma zaliczenia i egzaminu (w trybie stacjonarnym w 
budynku Wydziału Neofilologii)

mgr Aleksander Gazarian 


