
 

Przewidywany harmonogram sesji na kierunku koreanistyka   

realizowany w dn.  

sesja letnia: 15 czerwca – 5 lipca 2020 

II rok (stacjonarne) 

Nazwa przedmiotu Język koreański 

Prowadzący dr Jeongin Choi 
Egzaminatorzy: dr Jeongin Choi, Anna 
Paradowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie ustne 

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

Tak 
Było: część pisemna 50%, ustna 50% 
Jest: 100% zaliczenie ustne 

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

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

 

Data i godzina 17 czerwca (środa) godz. 13.00 – 16.00, 16.30 – 
19.30 

Uwagi dodatkowe - dwie osoby wchodzą na Google Meet co 15 
minut, 
- zasady obowiązujące przy egzaminie/zaliczeniu 
ustnym podane są poniżej. 

 

Nazwa przedmiotu Język koreański 

Prowadzący Anna Diniejko-Wąs 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne 

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

Nieznacznie 
Było: egzamin pisemny 
Jest: egzamin pisemny 
 
Było: średnia z ocen z trzech testów 
semestralnych + ocena z testu końcowego, 
aktywność na zajęciach 
Jest: 80% ocena z testu końcowego + 20% quizy 
/ zadania online  

W sali (podać numer)/ zdalnie Test wyboru zamiast w sali zostanie 
przeprowadzony w formie online na platformie 
Kampus lub Google Classroom 

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

 

Data i godzina 05 czerwca (piątek) godz. 15.20 – 16.50 
(pierwsze podejście) 

Uwagi dodatkowe - lista zagadnień została przekazana studentom 
w dniu 6 maja 2020 r. 

 



Nazwa przedmiotu Religia i Filozofia Korei  

Prowadzący dr Justyna Najbar-Miller 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin pisemny  

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

Tak, ale nieznacznie. Test wyboru sprawdzający 
wiedzę z drugiego semestru zamiast w sali 
zostanie przeprowadzony na platformie 
Kampus. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 
na ocenę końcową składa się średnia ocen z 
pierwszego i drugiego semestru. Czynne 
uczestnictwo w zajęciach korzystnie wpływa na 
ocenę końcową. 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie  

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

 

Data i godzina 24 czerwca 15:30-16:00  

Uwagi dodatkowe Przewiduje się 30 pytań zamkniętych do 
zrealizowania w ciągu 30 minut. Pytania będą 
trafiać do uczestników egzaminu losowo z bazy 
pytań, kolejność pytań i odpowiedzi będzie 
przemieszana.     

 

 

Nazwa przedmiotu Gramatyka języka koreańskiego 

Prowadzący Anna Paradowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne i ustne 

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

Tak 
Było: zaliczenie pisemne 
Jest: zaliczenie pisemne i ustne 

W sali (podać numer)/ zdalnie  

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

 

Data i godzina Ustny: 8 czerwca 2020 od 15.00 (Google Meet) 
Test: od 1 do 6 czerwca (Google Classroom) 

Uwagi dodatkowe - studenci rozwiązują test (Google Classroom od 
1 czerwca), 
- ustne omówienie błędów (Google Meet), 
- zasady obowiązujące przy 
egzaminie/zaliczeniu ustnym podane są poniżej. 

 

 

Nazwa przedmiotu Wiedza o języku koreańskim 

Prowadzący Anna Paradowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny 

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

Tak 
Było: egzamin pisemny 
Jest: egzamin ustny 

W sali (podać numer)/ zdalnie  



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

 

Data i godzina 19 czerwca (piątek) godz. 10.00 – 12.30 

Uwagi dodatkowe - lista zagadnień (podana do wiadomości 
studentów do końca semestru: 14 czerwca 
2020), 
- dwie osoby wchodzą na Google Meet co 15 
minut, 
- zasady obowiązujące przy 
egzaminie/zaliczeniu ustnym podane są poniżej. 

 

 

Nazwa przedmiotu Nauka pisma koreańskiego 

Prowadzący Kamila Kozioł 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne 

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

Tak 
Było: 50% ocena z trzech testów semestralnych, 
50% ocena z testu końcowego, aktywność na 
zajęciach 
Jest: 100% ocena z projektu końcowego + praca 
semestralna 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie – google classroom 

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

 

Data i godzina 9 czerwca 2020 13:30 – 13 czerwca 13:30 

Uwagi dodatkowe − student otrzymuje obszerny projekt 
sprawdzający umiejętność posługiwania 
się ideogramami chińskimi i płynność 
ich rozpoznawania w tekście 
koreańskim 

− student wysyła jednorazowo wykonany 
projekt w wyznaczonym czasie 

− projekt pisany odręcznie na kartce lub 
na tablecie. Niedopuszczone będą prace 
z drukowanymi formami ideogramów 

 

 

Nazwa przedmiotu  Literatura koreańska  

Prowadzący dr hab. Ewa Rynarzewska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie  Egzamin ustny 

Czy forma weryfikacji wiedzy została 

zmieniona (jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Została zmieniona: 

był: egzamin pisemny 

jest: egzamin ustny 

W sali (podać numer)/ zdalnie  Zdalnie: Google meet 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną 

liczbę osób, które wezmą udział 

   

Data i godzina  29 czerwiec (10:00-17:00) 



Uwagi dodatkowe  - kolejność przystąpienia do egzaminu ustalają 

studenci 

- wchodzą na google.meet co 15 minut 

- włączają kamerkę 

- otrzymują po dwa pytania z listy zagadnień, 

określającej zakres materiału egzaminacyjnego 

(lista została przesłana 11 maja br.) 

- w przypadku problemów technicznych 

(zerwanie połączenia, etc.) otrzymują nowy 

termin 

- student niezwłocznie informuje o problemach 

technicznych (mailowo, lub za pośrednictwem 

pozostałych osób) 

- trzykrotne niestawienie się z powodów 

technicznych skutkuje utratą jednego terminu 

egzaminu  

 

 

III rok (stacjonarne) 

 

Nazwa przedmiotu Język koreański 

Prowadzący Dr Jeongin Choi 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie ustne 

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

Tak 
Było: część pisemna 50%, ustna 50% 
Jest: 100% zaliczenie ustne 

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

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

 

Data i godzina 18 czerwca godz. 10.00 – 13.00, 14.00 – 16.00 

Uwagi dodatkowe - dwie osoby wchodzą na Google Meet co 15 
minut, 
- zasady obowiązujące przy 
egzaminie/zaliczeniu ustnym podane są poniżej. 

 

 

Nazwa przedmiotu Lektura tekstów koreańskich 

Prowadzący Anna Piwowarska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne 

Czy forma weryfikacji wiedzy została 

zmieniona (jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Tak 



Było – ocena na podstawie punktów 

zbieranych przez semestr (obecność, 

kartkówki, test zaliczeniowy). 

Jest – ocena na podstawie obecności, 

cotygodniowej pracy i tłumaczenia na 

zaliczenie. 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie (przesłanie tłumaczeń i Google 

Classroom) 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną 

liczbę osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina Tekst przesłany 25 maja – dwa tygodnie na 

tłumaczenie 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Język koreański 6.2 

Prowadzący Kamila Kozioł 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie na ocenę 

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

Tak, częściowo: 
było: ocena z 4 testów sprawdzających 
znajomość słownictwa po każdym 
przerobionym dziale 
jest: a. ocena z 4 projektów sprawdzających 
znajomość słownictwa wykonanych w 
wyznaczonym czasie. Omówienie efektów za 
pomocą google meet.  

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

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

 

Data i godzina Część pisemna: 09.06.2020 – 14.06.2020 
Część ustna: 16.06.2020 od 10:00 (google meet) 

Uwagi dodatkowe − część pisemna: student wykonuje serię 
projektów sprawdzających znajomość 
słownictwa z rozdziałów przerobionych 
w semestrze 

− część usta: 2 osoby logują się za 
pomocą google meet co 15 minut.  

− Prowadząca zadaje pytania z treści 
wykonanego projektu.  

 



 

Nazwa przedmiotu Lektura tekstów koreańskich3 

Prowadzący Kamila Kozioł 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne 

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

Tak, nieznacznie:  
Było: 50% oceny – ocena z testów cząstkowych 
50% oceny – ocena z tłumaczenia 
semestralnego złożonego do 10 czerwca 
Jest: 25% oceny – ocena z pracy semestralnej, 
obecności 
75% oceny – ocena z tłumaczenia 
semestralnego złożonego do 10 czerwca 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie – google classroom 

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

 

Data i godzina Do 10 czerwca 2020  

Uwagi dodatkowe − zgodnie z umową z początku semestru 
studenci otrzymali pod koniec kwietnia 
indywidualne projekty – fragmenty 
tekstu do przetłumaczenia 

− do końca maja – współpracując z 
prowadzącym – mogą wielokrotnie 
przedstawiać swoje propozycje, 
zadawać pytania, poprawiać tekst 

− w okresie 01-10 czerwca mają czas na 
indywidualne dopracowanie 
tłumaczenia i ostatecznie wysłanie 
pracy objętości 1,5 – 2 strony  

− metody oceniania zostały studentom 
przedstawione w kwietniu 

 

 

II rok II stopnia 

 

Nazwa przedmiotu Język koreański 

Prowadzący Dr Jeongin Choi 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie ustne 

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

Tak 
Było: część pisemna 50%, ustna 50% 
Jest: 100% zaliczenie ustne 

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

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

 

Data i godzina 18 czerwca godz. 16.30 – 19.30 

Uwagi dodatkowe - jedna osoba wchodzi na Google Meet co 10 
minut, 



- zasady obowiązujące przy 
egzaminie/zaliczeniu ustnym podane są poniżej. 

 

 

I rok (niestacjonarne) 

Nazwa przedmiotu Język koreański 
Wymowa języka koreańskiego 

Prowadzący Dr Jeongin Choi 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie ustne 

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

Tak 
Było: część pisemna 50%, ustna 50% 
Jest: 100% zaliczenie ustne 

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

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

 

Data i godzina 17 czerwca godz. 10.00 – 12.00 

Uwagi dodatkowe - trzy osoby wchodzą na Google Meet co 15 
minut, 
- zasady obowiązujące przy 
egzaminie/zaliczeniu ustnym podane są poniżej. 

 

 

Nazwa przedmiotu Gramatyka języka koreańskiego 

Prowadzący Anna Paradowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne i ustne 

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

Tak 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie (Google Meet, Google Classroom) 

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

 

Data i godzina Ustne 4 czerwca 2020 godz. 17.00 
test  28 maja – 2 czerwca  

Uwagi dodatkowe - studenci rozwiązują test (googleclassroom), 
- ustne omówienie błędów (Google Meet), 
- zasady obowiązujące przy 
egzaminie/zaliczeniu ustnym podane są poniżej. 

 

 

Nazwa przedmiotu Wiedza o języku koreańskim 

Prowadzący Anna Paradowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne i ustne 

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

Tak 
Było: egzamin pisemny 
Jest: egzamin ustny 

W sali (podać numer)/ zdalnie  



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

 

Data i godzina 26 czerwca 14.00 – 17.00 

Uwagi dodatkowe - dwie osoby wchodzą na Google Meet co 15 
minut, 
- zasady obowiązujące przy 
egzaminie/zaliczeniu ustnym podane są poniżej. 

 

 

Nazwa przedmiotu Zagadnienia społeczno-kulturowe Korei 

Prowadzący Anna Paradowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny 

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

Tak 
Było: egzamin pisemny 
Jest: egzamin ustny 

W sali (podać numer)/ zdalnie  

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

 

Data i godzina 25 czerwca 12.00 – 14. 00, 14. 30 – 17.00 

Uwagi dodatkowe - dwie osoby wchodzą na Google Meet co 15 
minut, 
- zasady obowiązujące przy 
egzaminie/zaliczeniu ustnym podane są poniżej. 

 

Nazwa przedmiotu Religia i Filozofia Korei  

Prowadzący dr Justyna Najbar-Miller 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin pisemny  

Czy forma weryfikacji wiedzy została zmieniona 

(jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Tak, ale nieznacznie. Zamiast w sali test wyboru 

zostanie przeprowadzony na platformie 

Kampus. Na końcową ocenę wpływa także 

czynne uczestnictwo w zajęciach. 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie  

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną liczbę 

osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina 24 czerwca 15:30-16:00  

Uwagi dodatkowe Przewiduje się 30 pytań zamkniętych do 

zrealizowania w ciągu 30 minut. Pytania będą 

trafiać do uczestników egzaminu losowo z bazy 

pytań, kolejność pytań i odpowiedzi będzie 

przemieszana.     

 

Nazwa przedmiotu Historia Korei 



Prowadzący Kamila Kozioł 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny 

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

Tak, 
było: egzamin pisemny obejmujący zakres od 
czasów Koryǒ do współczesności 
jest: egzamin ustny obejmujący zakres od 
czasów Koryǒ do współczesności 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

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

 

Data i godzina 15 czerwca 2020 I grupa 11:00-14:00, II grupa 
14:30 –  

Uwagi dodatkowe − dwoje studentów loguje się na Google 
Meet 

− przewiduje się 30 minut na parę 

− każdy ze studentów otrzymuje 5 pytań 

− odpowiadają na zmianę 

 

 

Nazwa przedmiotu Nauka pisma koreańskiego 

Prowadzący Anna Diniejko 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne 

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

Tak 
Było: średnia ocen z trzech testów 
semestralnych + ocena z testu końcowego, 
aktywność na zajęciach 
Jest: ocena z testu końcowego (80%) + ocena z 
jednego testu śródsemestralnego (20%)  

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie – google classroom /Kampus 

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

 

Data i godzina 5 czerwca 2020 13:40 – 15:10  

Uwagi dodatkowe student rozwiązuje obszerny test  sprawdzający 
umiejętność posługiwania pismem znakowym i 
płynność rozpoznawania ideogramów w 
zadanym tekście 

 

 

  

Nazwa przedmiotu  Sztuka i estetyka Korei 

Prowadzący dr hab. Ewa Rynarzewska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie  Egzamin ustny 

Czy forma weryfikacji wiedzy została 

zmieniona (jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Została zmieniona: 

był: egzamin pisemny 

jest: egzamin ustny 

W sali (podać numer)/ zdalnie  Zdalnie: Google meet 



Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną 

liczbę osób, które wezmą udział 

  

Data i godzina  1 lipiec 2020 (10:00-17:00) 

Uwagi dodatkowe  - kolejność przystąpienia do egzaminu ustalają 

studenci 

- wchodzą na google.meet co 15 minut 

- włączają kamerkę 

- otrzymują po dwa pytania z listy zagadnień, 

określającej zakres materiału egzaminacyjnego 

(lista została przesłana 11 maja br.) 

- w przypadku problemów technicznych 

(zerwanie połączenia, etc.) otrzymują nowy 

termin 

- student niezwłocznie informuje o problemach 

technicznych (mailowo, lub za pośrednictwem 

pozostałych osób) 

- trzykrotne niestawienie się z powodów 

technicznych skutkuje utratą jednego terminu 

egzaminu  
 

 

II rok (niestacjonarne) 

 

Nazwa przedmiotu Język koreański 

Prowadzący dr Jeongin Choi 
Egzaminatorzy: dr Jeongin Choi, Anna 
Paradowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie ustne 

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

Tak 
Było: część pisemna 50%, ustna 50% 
Jest: 100% zaliczenie ustne 

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

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

 

Data i godzina 17 czerwca (środa) godz. 13.00 – 16.00, 16.30 – 
19.30 

Uwagi dodatkowe - dwie osoby wchodzą na Google Meet co 15 
minut, 
- zasady obowiązujące przy egzaminie/zaliczeniu 
ustnym podane są poniżej. 

 

 

Nazwa przedmiotu Wiedza o języku koreańskim 

Prowadzący Anna Paradowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny 

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

Tak 
Było: egzamin pisemny 



Jest: egzamin ustny 

W sali (podać numer)/ zdalnie  

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

 

Data i godzina 19 czerwca (piątek) godz. 13.00 – 15.30 

Uwagi dodatkowe - lista zagadnień (podana do wiadomości 
studentów do końca semestru: 14 czerwca 
2020), 
- dwie osoby wchodzą na Google Meet co 15 
minut, 
- zasady obowiązujące przy 
egzaminie/zaliczeniu ustnym podane są poniżej. 

 

 

Nazwa przedmiotu Gramatyka języka koreańskiego 

Prowadzący Anna Paradowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne i ustne 

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

Tak 
Było: zaliczenie pisemne 
Jest: zaliczenie pisemne i ustne 

W sali (podać numer)/ zdalnie  

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

 

Data i godzina Ustny: 10 czerwca 2020 od 15.20 (Google Meet) 
Test: od 3 do 8 czerwca (Google Classroom) 

Uwagi dodatkowe - studenci rozwiązują test (Google Classroom od 
1 czerwca), 
- ustne omówienie błędów (Google Meet), 
- zasady obowiązujące przy 
egzaminie/zaliczeniu ustnym podane są poniżej. 

 

 

Nazwa przedmiotu Lektura tekstów koreańskich 

Prowadzący Anna Piwowarska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne 

Czy forma weryfikacji wiedzy została 

zmieniona (jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Tak 

Było – ocena na podstawie punktów 

zbieranych przez semestr (obecność, 

kartkówki, test zaliczeniowy). 



Jest – ocena na podstawie obecności, 

cotygodniowej pracy i tłumaczenia na 

zaliczenie. 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie (przesłanie tłumaczeń i Google 

Classroom) 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną 

liczbę osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina Tekst przesłany 25 maja – dwa tygodnie na 

tłumaczenie 

Uwagi dodatkowe  

 

 

 

Nazwa przedmiotu Język koreański 

Prowadzący Anna Piwowarska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne 

Czy forma weryfikacji wiedzy została 

zmieniona (jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Tak 

Było – ocena na podstawie testu na koniec 

semestru. 

Jest – ocena na podstawie obecności, 

cotygodniowej pracy i testu na koniec 

semestru. 

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

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną 

liczbę osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina 9 czerwca (ostatnie zajęcia) godz. 17:00-

18:30.  



Uwagi dodatkowe W razie problemów z połączeniem, dla tych 

osób zostanie ustalony ponowny termin. 

 
Nazwa przedmiotu Religia i Filozofia Korei  

Prowadzący dr Justyna Najbar-Miller 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin pisemny  

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

Tak, ale nieznacznie. Test wyboru sprawdzający 
wiedzę z drugiego semestru zamiast w sali 
zostanie przeprowadzony na platformie 
Kampus. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 
na ocenę końcową składa się średnia ocen z 
pierwszego i drugiego semestru. Czynne 
uczestnictwo w zajęciach korzystnie wpływa na 
ocenę końcową. 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie  

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

 

Data i godzina 24 czerwca 15:30-16:00  

Uwagi dodatkowe Przewiduje się 30 pytań zamkniętych do 
zrealizowania w ciągu 30 minut. Pytania będą 
trafiać do uczestników egzaminu losowo z bazy 
pytań, kolejność pytań i odpowiedzi będzie 
przemieszana.       

 

Nazwa przedmiotu Nauka pisma koreańskiego 

Prowadzący Kamila Kozioł 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne 

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

Tak 
Było: 50% ocena z trzech testów semestralnych, 
50% ocena z testu końcowego, aktywność na 
zajęciach 
Jest: 100% ocena z projektu końcowego + praca 
semestralna 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie – google classroom 

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

 

Data i godzina 9 czerwca 2020 15:10 – 13 czerwca 15:10 

Uwagi dodatkowe − student otrzymuje obszerny projekt 
sprawdzający umiejętność posługiwania 
się ideogramami chińskimi i płynność 
ich rozpoznawania w tekście 
koreańskim 

− student wysyła jednorazowo wykonany 
projekt w wyznaczonym czasie 

− projekt jest pisany odręcznie na kartce 
lub na tablecie. Niedopuszczone będą 



prace z drukowanymi formami 
ideogramów 

 

  

Nazwa przedmiotu  Literatura koreańska  

Prowadzący dr hab. Ewa Rynarzewska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny 

Czy forma weryfikacji wiedzy została 

zmieniona (jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Została zmieniona: 

był: egzamin pisemny 

jest: egzamin ustny 

W sali (podać numer)/ zdalnie  Zdalnie: Google meet 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną 

liczbę osób, które wezmą udział 

  

Data i godzina  30 czerwiec 2020 (10:00-17:00) 

Uwagi dodatkowe  - kolejność przystąpienia do egzaminu ustalają 

studenci 

- wchodzą na google.meet co 15 minut 

- włączają kamerkę 

- otrzymują po dwa pytania z listy zagadnień, 

określającej zakres materiału egzaminacyjnego 

(lista została przesłana 11 maja br.) 

- w przypadku problemów technicznych 

(zerwanie połączenia, etc.) otrzymują nowy 

termin 

- student niezwłocznie informuje o problemach 

technicznych (mailowo, lub za pośrednictwem 

pozostałych osób) 

- trzykrotne niestawienie się z powodów 

technicznych skutkuje utratą jednego terminu 

egzaminu  
 

 

III rok (niestacjonarne) 

 

Nazwa przedmiotu Język koreański 

Prowadzący dr Jeongin Choi 
Egzaminatorzy: dr Jeongin Choi, Anna 
Paradowska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie ustne 

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

Tak 
Było: część pisemna 50%, ustna 50% 
Jest: 100% zaliczenie ustne 

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

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

 



Data i godzina 17 czerwca (środa) godz. 13.00 – 16.00, 16.30 – 
19.30 

Uwagi dodatkowe - dwie osoby wchodzą na Google Meet co 15 
minut, 
- zasady obowiązujące przy egzaminie/zaliczeniu 
ustnym podane są poniżej. 

 

 

Nazwa przedmiotu Lektura tekstów koreańskich 

Prowadzący Anna Piwowarska 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne 

Czy forma weryfikacji wiedzy została 

zmieniona (jeśli tak proszę opisać zmianę) 

Tak 

Było – ocena na podstawie punktów 

zbieranych przez semestr (obecność, 

kartkówki, test zaliczeniowy). 

Jest – ocena na podstawie obecności, 

cotygodniowej pracy i tłumaczenia na 

zaliczenie. 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie (przesłanie tłumaczeń i Google 

Classroom) 

Jeśli w sali – proszę podać przewidywaną 

liczbę osób, które wezmą udział 

 

Data i godzina Tekst przesłany 25 maja – dwa tygodnie na 

tłumaczenie 

Uwagi dodatkowe  

 
Zasady obowiązujące przy egzaminie/zaliczeniu ustnym: 

- włączenie kamerki internetowej, 

- w przypadku problemów technicznych ustalony zostanie nowy termin (student, który ma problemy 

techniczne niezwłocznie informuje o tym fakcie prowadzących egzamin mailowo i/lub przez kolegów i 

koleżanki z grupy), 

- w przypadku problemów technicznych w trakcie połączenia stosuje się ZARZĄDZENIE NR 84 REKTORA 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 4 maja 2020 r. 



https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5382/M.2020.186.Zarz.84.pdf?fbclid=IwAR30

SgptRN6e-DCE5pIzl7jHHhlq_pRNyzH5L0rgCLfuBo7BkEAhma7xk5U, 

- trzykrotne niestawienie się z powodów technicznych skutkuje utratą jednego terminu 

zaliczenia/egzaminu, 

- w przypadku poważnych problemów technicznych po stronie egzaminatora, które uniemożliwiają 

dalsze przeprowadzenie egzaminu/zaliczenia, ustala się nowy termin; egzaminator informuje 

telefonicznie lub w inny sposób przedstawiciela grupy. 


