
Przewidywany harmonogram sesji na kierunku orientalistyka - 

indologia 

realizowany w dn. 15.06-05-07. 2020 

 

Nazwa przedmiotu Przedmiot metodologiczny Pracowni 

Literatur i Kultur (Wybrane problemy 

nauki o literaturze) 

Prowadzący Prof. dr hab. D. Stasik 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie  egzamin ustny 

Czy forma weryfikacji wiedzy została 

zmieniona (jeśli tak proszę opisać 

zmianę) 

 zamiast pisemnego testu – egzamin 

ustny (online)  

W sali (podać numer)/ zdalnie  zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać 

przewidywaną liczbę osób, które wezmą 

udział 

  

Data i godzina  17.06.2020., od godz. 10.00 

Uwagi dodatkowe - 

 

  



 

Nazwa przedmiotu Sztuka i estetyka Indii 

Prowadzący Dr hab. D. Kamińska-Jones 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin 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 egz. 30 06.2020, godz. 13.00 

Uwagi dodatkowe - 

 

  



 

Nazwa przedmiotu Postkolonializm: perspektywy z Azji 

Południowej 

Prowadzący Dr J. Wilanowski-Hilchen 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny (online). 

Czy forma weryfikacji wiedzy została 

zmieniona (jeśli tak proszę opisać 

zmianę) 

Tak, egzamin pisemny zamieniono na 

egzamin ustny (online). 

W sali (podać numer)/ zdalnie  zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać 

przewidywaną liczbę osób, które wezmą 

udział 

 nie dotyczy 

Data i godzina  25, 26 i 29.06.2020, godz. 10:00-13:00 

Uwagi dodatkowe - 

  

  

  



 

Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do kultury Indii 

Południowych 

Prowadzący Dr hab. J. Woźniak 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie  egz. 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 

 nie dotyczy 

Data i godzina  23, 24, 25.06, godz. 10.00-13.00 

Uwagi dodatkowe - 

  

  

  



 

Nazwa przedmiotu Filozofia Indii 

Prowadzący Prof. dr hab. J. Jurewicz 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie egz. 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 

nie dotyczy 

Data i godzina 29.06.2020, godz. 15.00, 30.06, godz. 
14.00  

Uwagi dodatkowe - 

 

  



 

Nazwa przedmiotu Historia Indii 

Prowadzący Dr J. Wiśniewska-Singh 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zaliczenie pisemne 

Czy forma weryfikacji wiedzy została 

zmieniona (jeśli tak proszę opisać 

zmianę) 

tak, częściowo zmieniona: oprócz 

końcowego zaliczenia pisemnego 

studenci mają do wykonania zadanie 

pisemne dotyczące przesłanego filmu i 

tekstu, zadanie to stanowi 15% oceny 

końcowej 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać 

przewidywaną liczbę osób, które wezmą 

udział 

nie dotyczy 

Data i godzina 4.06.2020 11.30-13.00 

Uwagi dodatkowe zadanie i zaliczenie udostępnione online 

w określonym i nieprzekraczalnym 

przedziale czasowym; 

zaliczenie odbędzie się na ostatnich 

zajęciach w tym semestrze;  

  

  

  



 

Nazwa przedmiotu Zagadnienia społeczno-kulturowe Indii 

Prowadzący Dr A. Turek 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie  egzamin 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 

 nie dotyczy 

Data i godzina  01.07.2020, godz. 10-15 

Uwagi dodatkowe Egzamin ustny przeprowadzony z 

każdym studentem indywidualnie za 

pośrednictwem Google Meets  

 

  



 

Nazwa przedmiotu Wiedza o I języku indyjskim 

Prowadzący Dr M. Nowakowska 

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 

 nie dotyczy 

Data i godzina  23.06, godz. 9.45-11.15 

Uwagi dodatkowe - 

  

  



 

Nazwa przedmiotu Wiedza o I języku indyjskim 

Prowadzący Dr K. Kłoszewska 

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 

nie dotyczy 

Data i godzina 12.06.2020, g. 10:30 

Uwagi dodatkowe - 

  

  



 

Nazwa przedmiotu Literatura Indii 

Prowadzący Dr hab. J. Woźniak 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie  egzamin 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 

 nie dotyczy 

Data i godzina  26.06, godz. 10.00 

Uwagi dodatkowe - 

  

  

  



 

Nazwa przedmiotu Wiedza o I języku indyjskim 

Prowadzący Dr A. Trynkowska 

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 

 nie dotyczy 

Data i godzina  18.06, godz. 11.30 

Uwagi dodatkowe - 

  

  



 

Nazwa przedmiotu Wiedza o I języku indyjskim 

Prowadzący Dr A. Turek 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie  egzamin 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 

 nie dotyczy 

Data i godzina  02.07.2020, godz. 10.30-13.30 

Uwagi dodatkowe  Egzamin ustny przeprowadzony z 

każdym studentem indywidualnie za 

pośrednictwem Google Meets 

  

  

  



 

Nazwa przedmiotu Literatura Indii 

Prowadzący Prof. dr hab. D. Stasik 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie  egzamin ustny 

Czy forma weryfikacji wiedzy została 

zmieniona (jeśli tak proszę opisać 

zmianę) 

tylko egzamin ustny, bez pisemnego 

testu  

W sali (podać numer)/ zdalnie  zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną 

liczbę osób, które wezmą udział 

  

Data i godzina  18.06.2020, od godz. 10.00 

Uwagi dodatkowe - 

  

  

  



 

Nazwa przedmiotu Literatura i kultura Indii  

Prowadzący Prof. dr hab. D. Stasik 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie  egzamin ustny 

Czy forma weryfikacji wiedzy została 

zmieniona (jeśli tak proszę opisać 

zmianę) 

tylko egzamin ustny, bez pisemnego 

testu  

W sali (podać numer)/ zdalnie  zdalnie 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną 

liczbę osób, które wezmą udział 

  

Data i godzina  18.06.2020, od godz. 10.00 

Uwagi dodatkowe - 

  

  



 

Nazwa przedmiotu Literatura Indii 

Prowadzący Dr M. Panasiuk 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie  pisemnie (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  30.06.2020, godz. 10:00 

Uwagi dodatkowe  test przeprowadzony zostanie za 

pomocą dostępnych aplikacji online w 

nieprzekraczalnym przedziale 

czasowym 

 


