
HARMONOGRAM SESJI LETNIEJ  w roku akademickim 2016/2017 
_I rok (studia licencjackie)_ 

 
 

 
F. rosyjska 

F. rosyjska z 
f. angielską 

F. ukraińska 
z f. angielską 

F. ukraińska 
F. rosyjska 

z f. ukraińską 
F. rosyjska 

z lingwistyką st. 
F. germańska 
z f. rosyjską 

16 czerwca (piątek) 
 

PNJR 
(egz. pisemny) 

PNJA 
(esej) 

PNJA 
(esej) 

 PNJR 
(egz. pisemny) 

PNJR 
(egz. pisemny) 

PNJR 
(egz. pisemny) 

17 czerwca (sobota)        

18 czerwca (niedziela)        

19 czerwca (poniedziałek) 
 

PNJR  
(egz. ustny) 

PNJA 
(gramatyka) 

PNJA 
(gramatyka) 

 PNJR  
(egz. ustny) 

PNJN  
(egz. pisemny) 

PNJR  
(egz. ustny) 

20 czerwca (wtorek) 
 

PNJR  
(egz. ustny) 

PNJR 
(egz. pisemny) 

   PNJN  
(egz. ustny) 

Morfologia 
j. niemieckiego 

21 czerwca (środa) 
 

 PNJR  
(egz. ustny) 

PNJU 
(egz. pisemny) 

PNJU 
(egz. pisemny) 

PNJU 
(egz. pisemny) 

PNJN  
(egz. ustny) 

PNJN 
(egzamin pisemny) 

22 czerwca (czwartek) 
 

Gramatyka j.ros. 
(cz. 1)  

wg listy zapisów na egz. 

PNJR  
(egz. ustny) 

PNJU  
(egz. ustny) 

PNJU  
(egz. ustny) 

PNJU  
(egz. ustny) 

PNJR  
(egz. ustny) 

 

23 czerwca (piątek) 
 

Gramatyka j.ros. 
(cz. 2)  

wg listy zapisów na egz. 

Fonetyka i 
fonologia 

Fonetyka i 
fonologia 

 Gramatyka 
j. rosyjskiego 

Gramatyka 
j. rosyjskiego 

 

24 czerwca (sobota)        

25 czerwca (niedziela)        

26 czerwca (poniedziałek) 
 

Historia lit. ros 
(cz. 1)  

wg listy zapisów na egz. 

PNJA 
(ustny) 

PNJA 
(ustny) 

  Gramatyka opis.  
j. niemieckiego 

Historia literatury 
rosyjskiej 

27 czerwca (wtorek) 
 

Historia lit. ros 
(cz. 2)  

wg listy zapisów na egz. 

PNJA 
(ustny) 

PNJA 
(ustny) 

 Historia literatury 
rosyjskiej 

Gramatyka opis. 
j. niemieckiego 

PNJN 
(egzamin ustny) 

28 czerwca (środa) 
 

 Historia lit. ros 
(cz. 1)  

wg listy zapisów na egz. 

Gramatyka 
j. ukraińskiego 

Gramatyka 
j. ukraińskiego 

Gramatyka 
j. ukraińskiego 

Historia literatury 
rosyjskiej 

PNJN 
(egzamin ustny) 

29 czerwca (czwartek) 
 

Historia Rosji 
(cz. 1)  

wg listy zapisów na egz. 

Historia USA Historia USA     

30 czerwca (piątek) Historia Rosji 
(cz. 2)  

wg listy zapisów na egz. 

Historia lit. ros 
(cz. 2)  

wg listy zapisów na egz. 

  Historia Rosji   

 



HARMONOGRAM SESJI LETNIEJ  w roku akademickim 2016/2017 
_II rok (studia licencjackie)_ 

 

 
F. rosyjska 

F. rosyjska z 
f. angielską 

F. ukraińska 
z f. angielską 

F. ukraińska 
F. rosyjska 

z lingwistyką st. 
F. germańska 
z f. rosyjską 

16 czerwca (piątek) 
 

 PNJA 
(esej) 

PNJA 
(esej) 

   

17 czerwca (sobota)       

18 czerwca (niedziela)       

19 czerwca (poniedziałek) 
 

 PNJA 
(gramatyka) 

PNJA 
(gramatyka) 

Lektorat 
języka rosyjskiego 

PNJN 
(egz. pisemny) 

 

20 czerwca (wtorek) 
 

    PNJN 
(egz. ustny) 

PNJN 
(egzamin pisemny) 

21 czerwca (środa) 
 

PNJR 
(egz. pisemny) 

PNJR 
(egz. pisemny) 

PNJU 
(egz. pisemny) 

PNJU 
(egz. pisemny) 

PNJR 
(egz. pisemny) 

PNJR 
(egz. pisemny) 

22 czerwca (czwartek) 
 

PNJR  
(egz. ustny) 

PNJR  
(egz. ustny) 

  PNJR  
(egz. ustny) 

PNJR  
(egz. ustny) 

23 czerwca (piątek) 
 

PNJR  
(egz. ustny) 

PNJR  
(egz. ustny) 

PNJU  
(egz. ustny) 

PNJU  
(egz. ustny) 

PNJR  
(egz. ustny) 

PNJR  
(egz. ustny) 

24 czerwca (sobota)       

25 czerwca (niedziela)       

26 czerwca (poniedziałek) 
 

Historia lit. ros 
(cz. 1)  

wg listy zapisów na egz. 

PNJA 
(ustny) 

PNJA 
(ustny) 

  PNJN 
(egzamin ustny) 

27 czerwca (wtorek) 
 

 Historia  
literatury rosyjskiej 

Gramatyka 
j. ukraińskiego 

Gramatyka 
j. ukraińskiego 

Historia  
literatury rosyjskiej 

PNJN 
(egzamin ustny) 

28 czerwca (środa) 
 

Historia lit. ros 
(cz. 2)  

wg listy zapisów na egz. 

Historia  
literatury angielskiej 

(godz. 9.00) 

Historia  
literatury angielskiej 

(godz. 9.00) 

  Historia 
literatury rosyjskiej 

29 czerwca (czwartek) 
 

Gramatyka j.ros. 
(cz. 1)  

wg listy zapisów na egz. 

 Historia  
literatury ukraińskiej 

Historia  
literatury ukraińskiej 

Gramatyka  
j. rosyjskiego  

Gramatyka 
j. rosyjskiego 

30 czerwca (piątek) Gramatyka j.ros. 
(cz. 2)  

wg listy zapisów na egz. 

Gramatyka 
j. rosyjskiego 

    

 



 

HARMONOGRAM SESJI LETNIEJ  w roku akademickim 2016/2017 
_III rok (studia licencjackie)_ 

 

 F. rosyjska F. rosyjska z f. angielską F. rosyjska z f. ukraińską F. rosyjska z lingwistyką stosowaną 

16 czerwca (piątek) 
 

 PNJA 
(esej) 

Gramatyka 
j. ukraińskiego 

PNJN 
(egz. pisemny) 

17 czerwca (sobota)     

18 czerwca (niedziela)     

19 czerwca (poniedziałek) 
 

Gramatyka j.ros. 
(cz. 1)  

wg listy zapisów na egz. 

PNJA 
   (gramatyka) 

 PNJN 
(egz. ustny) 

20 czerwca (wtorek) 
 

Gramatyka j.ros. 
(cz. 2)  

wg listy zapisów na egz. 

  PNJN 
(egz. ustny) 

21 czerwca (środa) 
 

 Gramatyka 
j. rosyjskiego 

Gramatyka 
j. rosyjskiego 

Gramatyka 
j. rosyjskiego 

22 czerwca (czwartek) 
 

Historia języka rosyjskiego 
  Lingwistyczne podstawy przekładu 

23 czerwca (piątek) 
 

PNJR 
(egz. pisemny) 

PNJR 
(egz. pisemny) 

PNJR 
(egz. pisemny) 

PNJR 
(egz. pisemny) 

24 czerwca (sobota)     

25 czerwca (niedziela)     

26 czerwca (poniedziałek) 
 

PNJR  
(egz. ustny) 

PNJR  
(egz. ustny) 

PNJR  
(egz. ustny) 

PNJR  
(egz. ustny) 

27 czerwca (wtorek) 
 

PNJR  
(egz. ustny) 

PNJA 
(ustny) 

PNJR  
(egz. ustny) 

PNJR  
(egz. ustny) 

28 czerwca (środa) 
 

 PNJR  
(egz. ustny) 

  

29 czerwca (czwartek) 
 

 
Historia języka rosyjskiego 

PNJU  
(egz. pisemny) 

 

30 czerwca (piątek)   
 

PNJU  
(egz. ustny) 

 

 
 
 



 

HARMONOGRAM SESJI LETNIEJ  w roku akademickim 2016/2017 
_I i II rok (studia magisterskie)_ 

 

 Filologia rosyjska (I rok) Filologia rosyjska (II rok) Filologia ukraińska (I rok) 

16 czerwca (piątek) 
 

   

17 czerwca (sobota)    

18 czerwca (niedziela)    

19 czerwca (poniedziałek) 
 

PNJR (pisemny)  Tendencje rozwoju  
współczesnego j. ukraińskiego. 

 

20 czerwca (wtorek) 
 

   

21 czerwca (środa) 
 

   

22 czerwca (czwartek) 
 

PNJR 
(ustny) 

 Literatura niepodległej Ukrainy 

23 czerwca (piątek) 
 

   

24 czerwca (sobota)    

25 czerwca (niedziela)    

26 czerwca (poniedziałek) 
 

Historia rosyjskiego j. literackiego  PNJU 
(egz. pisemny) 

27 czerwca (wtorek) 
 

  PNJU 
(egz. ustny) 

28 czerwca (środa) 
 

Współczesna literatura rosyjska   

29 czerwca (czwartek) 
 

Przekład pisemny  Lektorat j. zachodnioeuropejskiego 

30 czerwca (piątek)  
 

  

 
 
 


