
Przewidywany harmonogram sesji na kierunku hebraistyka 

 

 

Nazwa przedmiotu Zagadnienia społeczno-kulturowe Izraela 

Prowadzący Angelika Adamczyk  

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 22.06.2020. 11:00-13:00 

Uwagi dodatkowe -  

 

 

Nazwa przedmiotu Literatura izraelska 

Prowadzący Angelika Adamczyk 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne 

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 04.07. – ostateczny termin nadsyłania prac 
rocznych 

Uwagi dodatkowe Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest 
przysłanie pracy rocznej 

 

 

Nazwa przedmiotu Język hebrajski (I rok II stopnia) 

Prowadzący Angelika Adamczyk 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne 

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 - 

Uwagi dodatkowe Zaliczenie przedmiotu na podstawie testów 
cząstkowych 

 

 

 



Nazwa przedmiotu Język hebrajski (II rok I stopnia) 

Prowadzący Roman Marcinkowski 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie na ocenę/ pisemnie 

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 08.06.2020. 11:30 

Uwagi dodatkowe -  

 

 

Nazwa przedmiotu Tradycja spisana i ustna judaizmu 

Prowadzący Roman Marcinkowski 

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 09.06.2020 13:00 

Uwagi dodatkowe OGUN 

 

 

Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie 

Prowadzący Roman Marcinkowski 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie ustne 

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 08.06.2020 10:00 

Uwagi dodatkowe  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nazwa przedmiotu Język hebrajski 4.5 (II rok I stopnia) 
3600-5-HE2-JH4.5 

Prowadzący Marta Dudzik-Rudkowska 

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 - 

Uwagi dodatkowe Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych 

 
 
 

Nazwa przedmiotu Język hebrajski  2.3 (III rok I stopnia) 

3600-5-HE3-JH2.3 

Prowadzący Marta Dudzik-Rudkowska 

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 - 

Uwagi dodatkowe Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych 

 
 
 

Nazwa przedmiotu Język i kultura hebrajska 2.1 (I rok II stopnia) 

3600-7-HE4-JKH2.1 

Prowadzący Marta Dudzik-Rudkowska 

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 - 

Uwagi dodatkowe Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nazwa przedmiotu Lektura tekstów hebrajskich (III rok I stopnia) 

3600-5-HE3-LTHE2 

Prowadzący Marta Dudzik-Rudkowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zaliczenie pisemne 

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 15.06.2020 godz. 10:00 

Uwagi dodatkowe Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych oraz 
pracy pisemnej 

 
 
 

Nazwa przedmiotu Zajęcia specjalizacyjne (I rok II stopnia) 
3600-7-HE4-PS2.2 

Prowadzący Marta Dudzik-Rudkowska 

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 - 

Uwagi dodatkowe Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych 

 
 

Nazwa przedmiotu Język hebrajski – egzamin (II rok I stopnia) 
3600-5-HE2-JHE 

Prowadzący Marta Dudzik-Rudkowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie egzamin pisemny i ustny 

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 17.06.2020 godz. 10:00 egzamin pisemny 
18.06.2020 godz. 11:00 egzamin ustny 

Uwagi dodatkowe Egzaminator na egzaminie pisemnym: Marta 
Dudzik-Rudkowska; 
Skład komisji na egzaminie ustnym: Dr A. 
Adamczyk, mgr A. Piątek 

 



Nazwa przedmiotu Język hebrajski E (III rok I stopnia) 
3600-5-HE3-JHE 

Prowadzący Marta Dudzik-Rudkowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie egzamin pisemny i ustny 

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 17.06.2020 godz. 10:00 pisemny 
18.06.2020 godz. 10:00 ustny 

Uwagi dodatkowe Egzaminator na egzaminie pisemnym: mgr Anna 
Piątek; 
Skład komisji na egzaminie ustnym: Dr A. 
Adamczyk, mgr M. Dudzik-Rudkowska 

 

Nazwa przedmiotu Język i kultura hebrajska E 
3600-7-HE4-JKHE 

Prowadzący Marta Dudzik-Rudkowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie egzamin pisemny i ustny 

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 Pisemny:  17.06.2020 godz. 10:00 
Ustny: 19.06.2020 godz. 10:00 

Uwagi dodatkowe Egzaminator na egzaminie pisemnym: Dr 
Angelika Adamczyk; 
Skład komisji na egzaminie ustnym: mgr A. 
Piątek, mgr M. Dudzik-Rudkowska 

 

 

Nazwa przedmiotu Język hebrajski 4.5 (II rok I stopnia) 
3600-5-HE2-JH4.5 

Prowadzący Marta Dudzik-Rudkowska 

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 - 

Uwagi dodatkowe Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych 



 
 
 

Nazwa przedmiotu Język hebrajski  2.3 (III rok I stopnia) 

3600-5-HE3-JH2.3 

Prowadzący Marta Dudzik-Rudkowska 

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 - 

Uwagi dodatkowe Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych 

 
 
 

Nazwa przedmiotu Język i kultura hebrajska 2.1 (I rok II stopnia) 

3600-7-HE4-JKH2.1 

Prowadzący Marta Dudzik-Rudkowska 

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 - 

Uwagi dodatkowe Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych 

 
 
 
 

 

Nazwa przedmiotu Lektura tekstów hebrajskich (III rok I stopnia) 

3600-5-HE3-LTHE2 

Prowadzący Marta Dudzik-Rudkowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zaliczenie pisemne 

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 15.06.2020 godz. 10:00 

Uwagi dodatkowe Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych oraz 
pracy pisemnej 

 



 
 

Nazwa przedmiotu Zajęcia specjalizacyjne (I rok II stopnia) 
3600-7-HE4-PS2.2 

Prowadzący Marta Dudzik-Rudkowska 

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 - 

Uwagi dodatkowe Zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych 

 
 

Nazwa przedmiotu Język hebrajski – egzamin (II rok I stopnia) 
3600-5-HE2-JHE 

Prowadzący Marta Dudzik-Rudkowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie egzamin pisemny i ustny 

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 17.06.2020 godz. 10:00 egzamin pisemny 
18.06.2020 godz. 11:00 egzamin ustny 

Uwagi dodatkowe Egzaminator na egzaminie pisemnym: Marta 
Dudzik-Rudkowska; 
Skład komisji na egzaminie ustnym: Dr A. 
Adamczyk, mgr A. Piątek 

 

Nazwa przedmiotu Język hebrajski E (III rok I stopnia) 
3600-5-HE3-JHE 

Prowadzący Marta Dudzik-Rudkowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie egzamin pisemny i ustny 

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 17.06.2020 godz. 10:00 pisemny 
18.06.2020 godz. 10:00 ustny 

Uwagi dodatkowe Egzaminator na egzaminie pisemnym: mgr Anna 
Piątek; 



Skład komisji na egzaminie ustnym: Dr A. 
Adamczyk, mgr M. Dudzik-Rudkowska 

 

Nazwa przedmiotu Język i kultura hebrajska E 
3600-7-HE4-JKHE 

Prowadzący Marta Dudzik-Rudkowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie egzamin pisemny i ustny 

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 Pisemny:  17.06.2020 godz. 10:00 
Ustny: 19.06.2020 godz. 10:00 

Uwagi dodatkowe Egzaminator na egzaminie pisemnym: Dr 
Angelika Adamczyk; 
Skład komisji na egzaminie ustnym: mgr A. 
Piątek, mgr M. Dudzik-Rudkowska 

 

 

Nazwa przedmiotu Literatura hebrajska 

Prowadzący Anna Piątek 

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 24.06.2020 10.00-12:00 

Uwagi dodatkowe - 

 

Nazwa przedmiotu Język hebrajski (III rok I stopnia) 

Prowadzący Anna Piątek 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne 

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 - 

Uwagi dodatkowe Zaliczenie przedmiotu na podstawie ocen 
cząstkowych 

 

 



Nazwa przedmiotu Język hebrajski (II rok I stopnia) 

Prowadzący Anna Piątek 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne 

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 - 

Uwagi dodatkowe Zaliczenie przedmiotu na podstawie ocen 
cząstkowych 

 

 

Nazwa przedmiotu Wiedza o języku hebrajskim 

Prowadzący Lidia Tuwalska-Napiórkowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin pisemny 

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

Tak, z egzaminu ustnego na pisemny. 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 

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

- 

Data i godzina 24.06.2020, godz. 10 

Uwagi dodatkowe 

Egzamin z wykorzystaniem platformy Kampus. 
Ocena końcowa jest wypadkową ocen 

cząstkowych oraz oceny z egzaminu (niestety, 
frekwencja i aktywność nie mogą stanowić teraz 

ocen cząstkowych, co też jest zmianą w 
stosunku do założeń) 

 

 

Nazwa przedmiotu Proseminarium hebraistyczne 

Prowadzący Lidia Tuwalska-Napiórkowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie na ocenę 

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 Termin składania prac – 08.06.2020 

Uwagi dodatkowe 
Zaliczenie na ocenę uzyskaną na podstawie 
obecności, aktywności oraz pracy rocznej 

 

 

 

 



Nazwa przedmiotu Literatura hebrajska (3600-5-HE2-LH)   

Prowadzący Marek Baraniak  

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie egzamin pisemny (test) 

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 24.06.2020 r.,  godz. 10:00-12:00 

Uwagi dodatkowe Do oceny końcowej będą brane pod uwagę: 
obecność/aktywność, praca pisemna (esej) oraz 
test końcowy  

 

 

Nazwa przedmiotu Teksty źródłowe2 (3600-7-HE4-TZ2) 

Prowadzący Marek Baraniak 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne 

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 25.06.2020 r.,  godz. 10:00-12:00 

Uwagi dodatkowe Do oceny końcowej będą brane pod uwagę: 
obecność/aktywność, praca pisemna oraz test 
końcowy 

 

 

Nazwa przedmiotu Seminarium licencjackie (3600-5-HE3-SL2)  

Prowadzący Marek Baraniak 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne 

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 - 

Uwagi dodatkowe Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest 
przysłanie pracy licencjackiej 

 

 

 

 



 

Nazwa przedmiotu Lektura tekstów hebrajskich  

Prowadzący Shoshana Ronen 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie / pisemnie 

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 10.6.2020 15:00-17:30 

Uwagi dodatkowe Do oceny końcowej będą brane pod uwagę: 
obecność/aktywność, zadania pisemne i praca 
pisemna po zakończeniu semestru 

 

 

Nazwa przedmiotu Lektura tekstów współczesnych  

Prowadzący Shoshana Ronen 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie / pisemnie 

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

Tak, zamiast jedna prezentacja i jedna praca 

pisemna, studenci dostali 3 prace pisemne. 

 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

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

 

Data i godzina - 

Uwagi dodatkowe Do oceny końcowej będą brane pod uwagę: 
obecność/aktywność i prac pisemnych 
napisanych w domu, ostatnia mają wysłać do 28 
czerwca. 

 

 

 

Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie 

Prowadzący Shoshana Ronen 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie / pisemnie 

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 - 

Uwagi dodatkowe Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest 
przysłanie rozdziału pracy magisterskiej 

 


