
Przewidywany harmonogram sesji na kierunku Japonistyka  

realizowany w dniach 15 czerwca – 5 lipca 2020r. 

 

Przewidywany harmonogram sesji na kierunku Japonistyka  

 

 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka japońskiego  
I rok dzienny 

Prowadzący Mgr Tsuneo Okazaki 

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 

20 osób 

Data i godzina 16 czerwca godz. 11.00-16.00 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka japońskiego I rok 
wieczorowy 

Prowadzący Mgr Tsuneo Okazaki 

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 

 40 osób 

Data i godzina 17 czerwca godz. 10.00-17.00 

Uwagi dodatkowe  

 

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu Zagadnienia społeczno-kulturowe Japonii 

Prowadzący Dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, prof. ucz. 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny  



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

Z egzaminu pisemnego na ustny  

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 

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

 

Data i godzina 3 lipca 2020 godz. 10.00-16.00 

Uwagi dodatkowe I ROK STUDIA STACJONARNE 
Zawartość egzaminu bez zmian  - materiał z II 
semestru 

 

 

Nazwa przedmiotu Zagadnienia społeczno-kulturowe Japonii 

Prowadzący Dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, prof. ucz. 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny  

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

Z egzaminu pisemnego na ustny  

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 

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

 

Data i godzina 29 czerwca 2020 godz. 14.00-20.00 

Uwagi dodatkowe I ROK STUDIA NIESTACJONARNE 
Zawartość egzaminu bez zmian  - materiał z II 
semestru 

 

 

Nazwa przedmiotu Klasyczny język japoński  

Prowadzący Dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, prof. ucz. 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie ustne  

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

Z zaliczenia pisemnego na ustne  

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

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

 

Data i godzina 19 czerwca 2020 godz. 10.00-14.30 

Uwagi dodatkowe III ROK STUDIA STACJONARNE 
Zawartość tematyczna  zaliczenie bez zmian   

 

 

 

Nazwa przedmiotu Klasyczny język japoński  

Prowadzący Dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, prof. ucz. 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie ustne   

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

Z zaliczenia pisemnego na ustne  

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 



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

 

Data i godzina 26 czerwca 2020 godz. 11.00-15.00 

Uwagi dodatkowe III ROK STUDIA NIESTACJONARNE 
Zawartość tematyczna zaliczenia bez zmian 

 

 

 

Nazwa przedmiotu Konwersacje z języka japońskiego  

Prowadzący Dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, prof. ucz. 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie ustne  

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

Nie została zmieniona  

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 

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

 

Data i godzina I grupa poniedziałkowa - 22 czerwca 2020 godz. 
12.00-16.00 
II grupa  piątkowa – 19 czerwca 2020 godz. 
15.30-20.00 

Uwagi dodatkowe II ROK STUDIA NIESTACJONARNE 
Zawartość tematyczna zaliczenia bez zmian 

 

Nazwa przedmiotu Translatoryka języka japońskiego  

Prowadzący Dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, prof. ucz. 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie na podstawie prezentacji i pracy 
samodzielnej studentów  

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

Nie została zmieniona  

W sali (podać numer)/ zdalnie  

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

 

Data i godzina  

Uwagi dodatkowe III ROK STUDIA NIESTACJONARNE 
 

 

Nazwa przedmiotu Gramatyka języka japońskiego I rok lic. (w) 

Prowadzący mgr Urszula Mach-Bryson 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie – ustnie 

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

Forma zmieniona z testu pisemnego na 

zaliczenie ustne 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

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

 

Data i godzina 18 czerwca 2020, g. 9.00-11.30 

Uwagi dodatkowe  
 



Nazwa przedmiotu Język i kultura japońska (Konwersacje) I rok lic. 

(dz) 

Prowadzący mrg Urszula Mach-Bryson 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie – ustnie 

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

 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

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

 

Data i godzina 18 czerwca 2020, g. 13.00-15.30 

Uwagi dodatkowe  
 

Nazwa przedmiotu Język i kultura japońska (Konwersacje) I rok lic. 

(w) 

Prowadzący mrg Urszula Mach-Bryson 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie – ustnie 

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

 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

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

 

Data i godzina 19 czerwca 2020, g. 10.00-16.00 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Język i kultura japońska (LL) II rok lic. (w) 

Prowadzący mrg Urszula Mach-Bryson 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie – ustnie 

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

Zaliczenie pisemne zamienione na ustne 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

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

 

Data i godzina 25 czerwca 2020, g. 17.00-19.30 

Uwagi dodatkowe  

Nazwa przedmiotu Konwersatorium chanoyu 

Prowadzący mrg Urszula Mach-Bryson 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie – ustnie 

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

 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

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

 

Data i godzina 4 lipca 2020, g. 10.00-12.00 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Historia Japonii – japonistyka dzienna i wiecz.; 
przedmiot do wyboru WO  



Prowadzący Prof. Ewa Pałasz-Rutkowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny 

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

Tak, zgodnie z zarządzeniem nr 84 rektora UW 
(minimalizacja zagrożenia niesamodzielnego 
zdawania egzaminu lub korzystania z 
niedozwolonych pomocy) egzamin testowy, test 
jednokrotnego wyboru, został zastąpiony 
egzaminem ustnym – prezentacja na wybrany 
temat + odpowiedzi na pytania z zakresu 

wykładu (=weryfikacja efektów uczenia się)  

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie – Google Meet 

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

 

Data i godzina 25 maja, g. 10-19 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Stosunki polsko-japońskie w XX i XXI w. – 
wykład monograficzny i przedmiot 
specjalizacyjny 

Prowadzący Prof. Ewa Pałasz-Rutkowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny 

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

nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie – Google Meet 

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

 

Data i godzina 23 maja, g. 10-16 

Uwagi dodatkowe  

 

 

 

Nazwa przedmiotu Konwersatorium orientalistyczne 
Pracownia Dziejów 

Prowadzący Prof. Ewa Pałasz-Rutkowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie ustne 

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

nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie – Google Meet 

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

 

Data i godzina Środa, 10 VI, g. 10-15 

Uwagi dodatkowe  

 

 

 



Nazwa przedmiotu Pismo japońskie 3 rok lic. dzienny 

Prowadzący dr Jędrzej Greń 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne 

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

Tak (ze względu na zdalną formę zaliczenia 
nacisk zostanie położony przede wszystkim na 
umiejętność odczytu znaków) 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 

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

- 

Data i godzina 29.06.2020, godz. 13:00-13:45 

Uwagi dodatkowe Zaliczenie na Google Classroom (kod zajęć:  
eebe6kf) 

 

Nazwa przedmiotu Pismo japońskie 3 rok lic. wieczorowy 

Prowadzący dr Jędrzej Greń 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne 

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

Tak (ze względu na zdalną formę zaliczenia 
nacisk zostanie położony przede wszystkim na 
umiejętność odczytu znaków) 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 

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

- 

Data i godzina 29.06.2020, godz. 13:00-13:45 

Uwagi dodatkowe Zaliczenie na Google Classroom (kod zajęć: 
w6t5rhu) 

 

 

Nazwa przedmiotu Pismo japońskie 2 rok lic. dzienny 

Prowadzący dr Jędrzej Greń 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne 

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

Tak (ze względu na zdalną formę zaliczenia 
nacisk zostanie położony przede wszystkim na 
umiejętność odczytu znaków) 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 

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

- 

Data i godzina 02.07.2020, godz. 15:00-15:45 

Uwagi dodatkowe Zaliczenie na Google Classroom (kod zajęć: 
vfnz7fa) 

 

Nazwa przedmiotu Pismo japońskie 2 rok lic. wieczorowy 

Prowadzący dr Jędrzej Greń 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne 

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

Tak (ze względu na zdalną formę zaliczenia 
nacisk zostanie położony przede wszystkim na 
umiejętność odczytu znaków) 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 



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

- 

Data i godzina 02.07.2020, godz. 15:00-15:45 

Uwagi dodatkowe Zaliczenie na Google Classroom (kod zajęć: 
cgzg4wu) 

 

 

Nazwa przedmiotu Wiedza o języku, II rok lic dzienny 

Prowadzący Anna Zalewska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny 

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

Przewidywany był egzamin pisemny, zmieniony 
na ustny 

W sali (podać numer)/ zdalnie  

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

 

Data i godzina 19.060.2020, g. 10:00-14:00 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Wiedza o języku, II rok lic wieczorowy 

Prowadzący Anna Zalewska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny 

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

Przewidywany był egzamin pisemny, zmieniony 
na ustny 

W sali (podać numer)/ zdalnie  

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

 

Data i godzina 29.06.2020, g. 10:00-16:00 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Wiedza o języku, I rok lic dzienny 

Prowadzący Anna Zalewska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny 

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

Przewidywany był egzamin pisemny, zmieniony 
na ustny 

W sali (podać numer)/ zdalnie  

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

 

Data i godzina 30.06.2020, g. 10:00-14:00 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Wiedza o języku, I rok lic wieczorowy 

Prowadzący Anna Zalewska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny 

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

Przewidywany był egzamin pisemny, zmieniony 
na ustny 

W sali (podać numer)/ zdalnie  



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

 

Data i godzina 01.07.2020, g. 10:00-16:00 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Gramatyka j. japońskiego, II rok lic dzienny 

Prowadzący Anna Zalewska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny 

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

Przewidywany był egzamin pisemny, zmieniony 
na ustny 

W sali (podać numer)/ zdalnie  

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

 

Data i godzina 22.06.2020, g. 10:00-14:00 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Gramatyka j. japońskiego, I rok lic wieczorowy, 
grupa I 

Prowadzący Anna Zalewska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny 

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

Przewidywany był egzamin pisemny, zmieniony 
na ustny 

W sali (podać numer)/ zdalnie  

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

 

Data i godzina 26.06.2020, g. 10:00-14:00 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Pismo japońskie, I rok lic wieczorowy, grupa I 

Prowadzący Anna Zalewska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny 

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

Przewidywany był egzamin pisemny, zmieniony 
na ustny 

W sali (podać numer)/ zdalnie  

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

 

Data i godzina 03.07.2020, g. 10:00-14:00 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Estetyka i sztuka japońska, II rok stacj. i niestacj. 

Prowadzący Dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny 

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

Nie zmieniła się forma ustna egzaminu, 
natomiast studenci nie odpowiadają na pytania 
egzaminującego, a przygotowują prezentację - 
jej temat obejmuje swoim zakresem wiedzę 
zdobytą podczas wykładów. 



W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 

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

- 

Data i godzina 18.06.2020, g. 09.00-14.00, g. 15.00-18.00 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Literatura japońska, I rok stacj. i niestacj. 

Prowadzący Dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny 

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

Nie zmieniła się forma ustna egzaminu, 
natomiast studenci nie odpowiadają na pytania 
egzaminującego, a przygotowują prezentację, 
którą przedstawiają - jej temat obejmuje swoim 
zakresem wiedzę zdobytą podczas wykładów. 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 

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

- 

Data i godzina 23.06.2020, g. 10.00-14.00, g. 15.00-18.00 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Pismo japońskie 

Prowadzący mgr Monika Nawrocka 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zaliczenie ustne 

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

Zaliczenie zostanie przeprowadzone ustnie, 
zamiast pisemnego, które zawsze odbywało się 
w sali.  

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

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

 

Data i godzina 03.07.2020r., w godz. 10.00-14.00 

Uwagi dodatkowe Grupa 2, pierwszy rok wieczorowy studiów 
licencjackich  

 

  



Nazwa przedmiotu Proseminarium japonistyczne 3600-5-JA2-PJ2; 

II r. lic. dzienny 
Prowadzący dr Katarzyna Starecka 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zaliczenie pisemne 

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

nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie (Kampus) 

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

- 

Data i godzina termin do 5.07 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Proseminarium japonistyczne 2 3600-5-JAW2-

PJ2; II r. lic. wieczorowy 
Prowadzący dr Katarzyna Starecka 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zaliczenie pisemne 

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

nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie (Kampus) 

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

- 

Data i godzina termin do 5.07 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Język i kultura japońska (L)2grA  3600-7-JA1-

JKJL2; I r. lic. dzienny 
Prowadzący dr Katarzyna Starecka 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zaliczenie pisemne  

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

forma zmodyfikowana (zadanie do wykonania w 
postaci opracowania wybranego materiału 
audio) 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie (Google Classroom) 

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

- 

Data i godzina 1.07, 15.00-16.00 

Uwagi dodatkowe  

 

  

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-5-JA2-PJ2
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-5-JAW2-PJ2
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-7-JA1-JKJL2


Nazwa przedmiotu Język japoński - laboratorium 43600-5-JA2-

JJL4; II r. lic. dzienny  
Prowadzący dr Katarzyna Starecka 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zaliczenie - pisemnie 

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

forma zmodyfikowana (zadanie do wykonania w 
postaci opracowania wybranego materiału 
audio) 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie (Google Classroom) 

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

- 

Data i godzina 3.07, 13.30-14.30  

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Język i kultura japońska, laboratorium (L)  

3600-19-JAW1-PNJL(L); I r. lic. wieczorowy 
Prowadzący dr Katarzyna Starecka 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zaliczenie - pisemnie 

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

forma zmodyfikowana (zadanie do wykonania w 
postaci opracowania wybranego materiału 
audio) 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie (Google Classroom) 

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

- 

Data i godzina 2.07, 18.30-19.30 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Język japoński 4 - Laboratorium   3600-5-

JAW2-JJ4L; II r. lic. wieczorowy  
Prowadzący dr Katarzyna Starecka 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zaliczenie - pisemnie 

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

forma zmodyfikowana (zadanie do wykonania w 
postaci opracowania wybranego materiału 
audio) 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie (Google Classroom) 

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

- 

Data i godzina 3.07, 17.00-18.00 

Uwagi dodatkowe  

 

  

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-5-JA2-JJL4


Nazwa przedmiotu Pismo japońskie2  3600-7-JA1-PJ2; I r. lic. 
dzienny 

Prowadzący dr Katarzyna Starecka 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zaliczenie - pisemnie 

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

forma zmodyfikowana (połączenie zadania do 
wykonania z testem wyboru) 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie (Google Classroom) 

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

- 

Data i godzina 2.07, 9.45-11.15 

Uwagi dodatkowe  

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu Gramatyka języka japońskiego, I rok lic., dzienny 

Prowadzący mgr Marta Trojanowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin/ustnie 

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

Z formy pisemnej na ustną 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

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

 

Data i godzina 29.06. 2020 r., godz. 10:00-14:00 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Laboratorium języka japońskiego, I rok lic., 
wieczorowy 

Prowadzący mgr Marta Trojanowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin/ustnie 

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

Z formy pisemnej na ustną 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 

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

 

Data i godzina 24.06.2020, godz. 10:00 - 14:00 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Laboratorium języka japońskiego, I rok lic., 
wieczorowy 

Prowadzący mgr Marta Trojanowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin/ustnie 

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

Z formy pisemnej na ustną 



W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 

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

 

Data i godzina 24.06.2020, godz. 15:00 - 18:00 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka japońskiego –
konwersacje  II rok dzienny licencjat 

Prowadzący Dr Shinobu Kaiho-Przybylska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie ustny 

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

nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie nie 

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

nie 

Data i godzina 23.06. 11.30-13.00: 10 osób; 30.06. 11.30-
13.00: 8 osób;  

Uwagi dodatkowe  

 

 

 
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka japońskiego III rok 

dzienny (licencjat) 

Prowadzący Dr Shinobu Kaiho-Przybylska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie  

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 26.06 godz. 15.00-16.30 pisemny 
3.07  godz.       ustny 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka japońskiego –
konwersacje  III rok dzienny licencjat 

Prowadzący Dr Shinobu Kaiho-Przybylska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie 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 23.06 godz. 15.00-16.30 
30.06 godz. 15.00-16.30 



Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka japońskiego III rok 
wieczorowy (licencjat) 

Prowadzący Dr Shinobu Kaiho-Przybylska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie 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 24.06 godz. 16.45-18.15 pisemny 
1.07. godz. 16.45-18.15 ustny 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka japońskiego –
konwersacje III rok wieczorowy (licencjat) 

Prowadzący Dr Shinobu Kaiho-Przybylska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie 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 30.06. godz. 16.45-18.15 
1.07. godz. 18.15-20.00 

Uwagi dodatkowe  

 

 
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka japońskiego I rok 

dzienne (studia magisterskie) 

Prowadzący Dr Shinobu Kaiho-Przybylska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie 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 26.06. godz. 13.15-14.45 pisemny 

Uwagi dodatkowe 3.07. godz. 11.30-15.00 ustny 

 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka japońskiego II rok 
dzienny (studia magisterskie) 

Prowadzący Dr Shinobu Kaiho-Przybylska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie 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 24.06. godz. 15.00-16.30 pisemny 
1.07. godz. 13.30-16.30 ustny 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Lektura tekstów III rok wieczorowy 

Prowadzący Prof. dr hab. Agnieszka Kozyra 

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 czerwca godz. 16.30 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Lektura tekstów II rok dzienny 

Prowadzący Prof. dr hab. Agnieszka Kozyra 

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 17 czerwca (środa) godz. 15.00  

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Lektura tekstów II rok wieczorowy 

Prowadzący Prof. dr hab. Agnieszka Kozyra 

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 17 czerwca (środa) godz. 17.00  

Uwagi dodatkowe  

 

 



Nazwa przedmiotu Religie Japonii II rok dzienny 

Prowadzący Prof. dr hab. Agnieszka Kozyra 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin pisemny 

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

Z egzaminu pisemnego na test wielokrotnego 
wyboru 

W sali (podać numer)/ zdalnie ZDALNIE 

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

 

Data i godzina 1 lipca (środa) godz. 13.00 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Religie Japonii II rok wieczorowy/ OW 

Prowadzący Prof. dr hab. Agnieszka Kozyra 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin pisemny 

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

Z egzaminu pisemnego na test wielokrotnego 
wyboru 

W sali (podać numer)/ zdalnie ZDALNIE 

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

 

Data i godzina 1 lipca (środa) godz. 17.00 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Konwersatorium – Wybrane zagadnienia 
gramatyki języka japońskiego cz. 1 

Prowadzący Prof. dr hab. Agnieszka Kozyra 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin pisemny 

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

Z egzaminu pisemnego na test wielokrotnego 
wyboru 

W sali (podać numer)/ zdalnie ZDALNIE 

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

 

Data i godzina 24 czerwca (środa) godz. 13.00 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Estetyka zen OGUN 

Prowadzący Prof. dr hab. Agnieszka Kozyra 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin pisemny 

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

Z egzaminu pisemnego na test wielokrotnego 
wyboru 

W sali (podać numer)/ zdalnie ZDALNIE 

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

 



Data i godzina 29 czerwca, poniedziałek godz. 18.30 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka japońskiego II rok 
dzienny 

Prowadzący mgr Motoko Yamakawa-Zdroik 

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 26 czerwca godz. 13.15  pisemny 
3 lipca godz. 9.30 ustny 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka japońskiego II rok 
wieczorowy 

Prowadzący mgr Motoko Yamakawa-Zdroik 

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 26 czerwca godz. 15.00 pisemny 
3 lipca godz. 13.15 
 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka japońskiego – sakubun 
(wypracownia) III rok dzienny 

Prowadzący mgr Motoko Yamakawa-Zdroik 

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 czerwca  godz. 11.30 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka japońskiego – sakubun 
(wypracownia) III rok wieczorowy 



Prowadzący mgr Motoko Yamakawa-Zdroik 

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 czerwca  godz.13.15 

Uwagi dodatkowe  

 

 

 

 

 

 

 


