
 

 

Przewidywany harmonogram sesji na kierunku orientalistyka - egiptologia  

realizowany w dn. 15.06-05.07. 2020  

Nazwa przedmiotu Teksty źródłowe egipskie lub koptyjskie2.2 

Prowadzący Edyta Kopp 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie na ocenę 

Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Warunki zaliczenia: obecność, 

przygotowanie do zajęć, aktywność w czasie 

zajęć. 

Zdalne zaliczenie - zaliczenie na podstawie 
przesyłanych w czasie semestru prac pisemnych 
(tłumaczenie i komentarz do tekstu egipskiego) 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina 15-19 czerwca 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu  Wiedza o języku nowoegipskim 

Prowadzący Edyta Kopp 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny 

Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Sprawdzenie znajomości zagadnień 
gramatycznych na podstawie pisemnego 
opracowania tekstu egipskiego. 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina 15-19 czerwca 

Uwagi dodatkowe  

 

 



 

 

Nazwa przedmiotu  Język nowoegipski2 

Prowadzący Edyta Kopp 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie na ocenę 

Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Warunki zaliczenia: obecność, 

przygotowanie do zajęć, aktywność w czasie 

zajęć, praca semestralna. 

Zdalne zaliczenie - zaliczenie na podstawie 
przesyłanych w czasie semestru prac pisemnych 
(tłumaczenie i komentarz do tekstu egipskiego) 

W sali (podać numer)/ zdalnie  

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina 15-19 czerwca 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu   

 Seminarium magisterskie2 

Prowadzący Edyta Kopp, Kamil Kuraszkiewicz 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie 

Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Zdalne zaliczenie - zaliczenie na podstawie 
zdalnych konsultacji nad pracą magisterską. 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina 15-19 czerwca 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Wiedza o klasycznym języku egipskim 



 

 

Prowadzący Kamil Kuraszkiewicz 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin pisemny 

Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina 15-19 czerwca 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Epigrafika 

Prowadzący Kamil Kuraszkiewicz 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zdalne zaliczenie na podstawie wykonanych w 
czasie semestru prac 

Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina 15-19 czerwca 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Dzieje starożytnego Egiptu 

Prowadzący Kamil Kuraszkiewicz 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin pisemny 

Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 



 

 

Data i godzina 15-19 czerwca 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Religia egipska 

Prowadzący Edyta Kopp/Kamil Kuraszkiewicz 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin pisemny 

Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina 15-19 czerwca 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Klasyczny język egipski – ćwiczenia 

Prowadzący Daniel Takacs 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie 

Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina 15-19 czerwca 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Proseminarium 

Prowadzący Daniel Takacs 



 

 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie 

Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina 15-19 czerwca 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Lektura tekstów egipskich 

Prowadzący Daniel Takacs 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie 

Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 
(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 
osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina 15-19 czerwca 

Uwagi dodatkowe  

 


