
Przewidywany harmonogram sesji na kierunku turkologia  

realizowany w dn. 15.06 – 05.07.2020 

 

Nazwa przedmiotu Wiedza o literaturze i kulturze tureckiej II 

Prowadzący Dr hab. Öztürk Emiroğlu, prof. ucz. 

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 22.06.2020 11:00 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Język i kultura osmańska1 

Prowadzący Dr hab. Öztürk Emiroğlu, prof. ucz. 

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 13:00 

Uwagi dodatkowe  

 

  



 

Nazwa przedmiotu Wiedza o języku I rok 

Prowadzący Kamila Stanek 

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 02.07.2020, godz. 11.30  

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Wiedza o języku II rok 

Prowadzący Kamila Stanek 

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 15.06.2020, godz. 11.00  

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Lektura teksów I (II rok) 

Prowadzący Kamila Stanek 

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 26.06.2020 13:00  

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Lektura tekstów III rok 

Prowadzący Kamila Stanek 

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 22.06.2020 godz.15.00 

Uwagi dodatkowe  



 

 

Nazwa przedmiotu Testy źródłowe ogólne 

Prowadzący Kamila Stanek 

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 24.06.2020, godz. 13.15 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Tur A1 lektorat 

Prowadzący Kamila Stanek 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne 

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

nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie Sala im. Schayera 

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

15 

Data i godzina 17.06.2020, godz. 9.00 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Tur A2 

Prowadzący Kamila Stanek 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie pisemne 

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

nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie 10.06.2020,  sala im. Schayera 

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

8  

Data i godzina 10.06.2020, godz. 9.45 

Uwagi dodatkowe  

 

  



Nazwa przedmiotu Wiedza o języku I rok 

Prowadzący Kamila Stanek 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egz 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 I termin sesji w godz. Zajęć cz. 11.30; 2.07.2020 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Wiedza o języku II rok 

Prowadzący Kamila Stanek 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egz 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 I termin sesji w godzinach zajęć poniedziałek 
11.00, 15.06.2020 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Lektura teksów II rok 

Prowadzący Kamila Stanek 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zal. 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 I termin sesji  czwartek 13,00; 26.06.2020 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Lektura tekstów III rok 

Prowadzący Kamila Stanek 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zal 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 I termin sesji  22.06 godz.15.00piątek 

Uwagi dodatkowe  



 

 

Nazwa przedmiotu Testy źródłowe ogólne V rok 

Prowadzący Kamila Stanek 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zal 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 I termin sesji środa 13.15; 24.06 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Tur A1 lektorat 

Prowadzący Kamila Stanek 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zal pisemne 

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

nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie W Sali im Schayera 

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

15 

Data i godzina 17.06. godz. 9.00 

Uwagi dodatkowe  

 

 

Nazwa przedmiotu Tur A2 

Prowadzący Kamila Stanek 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zal pisemne 

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

nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie  na ostatnich zajęciach 10.06 w Sali im. Schayera 

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

8 osób 

Data i godzina 9.45 środa 10.06.2020 

Uwagi dodatkowe  

 

 

  



Nazwa przedmiotu Kultura Azerbejdżanu (OW, OG) 

Prowadzący dr Shahla Kazimova 

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 12.06 godz. 10:00 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Drugi język orientalny (język azerbejdżański) 

Prowadzący dr Shahla Kazimova 

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 15.06 godz. 15:00 

Uwagi dodatkowe  

 

  



Nazwa przedmiotu Język i kultura turecka2.3 

Prowadzący mgr Anna Banasiak 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny + średnia z prac pisemnych 
przesyłanych na dysk Google  

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

Bez końcowego egzaminu pisemnego 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 

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

-- 

Data i godzina 01.07.2020 
09:30-12:00 (godziny ustalane indywidualnie z 
każdym studentem) 

Uwagi dodatkowe Na każde zaliczenie przewidziano 15 minut. 
Każdy student będzie podchodził do zaliczenia 
indywidualnie. 

 

Nazwa przedmiotu Gramatyka języka tureckiego 2 (I rok) 

Prowadzący mgr Anna Banasiak 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny + średnia z prac pisemnych  

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

Bez końcowego egzaminu pisemnego 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 

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

-- 

Data i godzina 17.06.2020 
09:30-12:00 (godziny ustalane indywidualnie z 
każdym studentem) 

Uwagi dodatkowe Na każde zaliczenie przewidziano 15 minut. 
Każdy student będzie podchodził do zaliczenia 
indywidualnie. 

 

Nazwa przedmiotu Gramatyka języka tureckiego II2 (II rok) 

Prowadzący mgr Anna Banasiak 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny + średnia z prac pisemnych  

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

Bez końcowego egzaminu pisemnego 

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 

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

-- 

Data i godzina 18.06.2020 
09:30-12:00 (godziny ustalane indywidualnie z 
każdym studentem) 

Uwagi dodatkowe Na każde zaliczenie przewidziano 15 minut. 
Każdy student będzie podchodził do zaliczenia 
indywidualnie. 

  



Nazwa przedmiotu 3600-7-TU5-JKT1 Język i kultura turecka1 

Prowadzący mgr Nilüfer Karadavut 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Na podstawie pracy pisemnej  

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

Zmieniono na prośbę studentów. 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

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

-- 

Data i godzina 16.06.2020 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu 3600-7-TU4-JT1 Język turecki1 

Prowadzący mgr Nilüfer Karadavut 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Na podstawie pracy pisemnej  

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

Zmieniono na prośbę studentów. 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

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

-- 

Data i godzina 16.06.2020 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu 3600-5-TU3-JT5.1 Język turecki5.1 

Prowadzący mgr Nilüfer Karadavut 

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 / 11:30-13:00 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu 3600-7-TU2-JKT1.1 Język i kultura turecka1.1 

Prowadzący mgr Nilüfer Karadavut 

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  

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

zdalnie 

Data i godzina 16.06.2020 / 10:00-11:30 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu 3600-7-TU1-JKT1.1 Język i kultura turecka1.1 

Prowadzący mgr Nilüfer Karadavut 

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 15.06.2020  / 15:00- 16:30 

Uwagi dodatkowe  

 

  



 

Nazwa przedmiotu Literatura i kultura Turcji (3600-5-TU2-LKTI) 

Prowadzący dr Anna Sulimowicz-Keruth 

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 22.06.2020 13:00 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Lektura tekstów tur. II (3600-5-TU3-LT2.2) 

Prowadzący dr Anna Sulimowicz-Keruth 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, 
oceny ciągłej (aktywność, testy sprawdzające, 
prace 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 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Język turecki II (3600-5-TU2-JTII2.2) 

Prowadzący Dr Anna Sulimowicz-Keruth 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Egzamin ustny + oceny z prac pisemnych i 
sprawdzianów w trakcie roku 

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

Częściowo – bez końcowego egzaminu 
pisemnego 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie 

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

-- 

Data i godzina 24.06.2020 13:00 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Teksty źródłowe (3600-7-TU4-TZT) 

Prowadzący dr Anna Sulimowicz-Keruth 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Zaliczenie na ocenę – ocena ciągła na podstawie 
obecności aktywności podczas zajęć i prac 
pisemnych 

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 

4 

Data i godzina 15.06.2020 

Uwagi dodatkowe  



Nazwa przedmiotu Antropologia Kulturowa 

Prowadzący dr Marzena Godzińska  

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie egzamin pisemny  

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

Nie 

W sali (podać numer)/ zdalnie zdalnie i w sali dla osób, które nie zdołają 
przystąpić do egzaminu zdalnie  

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

  

Data i godzina 25.06, godz. 9.45-11.15, Aud.Max. aula B 

Uwagi dodatkowe Proszę również o zagwarantowanie możliwości skorzystania z sali w 
pierwszym tygodniu sesji, dla kilkorga studentów, którzy muszą zaliczyć 
warunek z pierwszego semestru. Szacuję, że w do zaliczenia w sali może 
przystąpić maksimum 3-5 osób, lecz do egzaminu może się zgłosić 
więcej osób zważywszy, że wedle systemu USOS na przedmiot 
zarejestrowało się 155 osób.  

 

Nazwa przedmiotu Proseminarium licencjackie  

Prowadzący dr Marzena Godzińska  

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zaliczenie na podstawie udziału w zajęciach i 
pracy pisemnej dostarczonej drogą 
elektroniczną  

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 Praca powinna być złożona do końca semestru, 
oceniona do końca pierwszego tygodnia sesji  

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Przedmiot specjalizacyjny (+OW) - Oblicza 
islamu w Turcji – doktryna społeczna i religijna 
alewitów tureckich 

Prowadzący dr Marzena Godzińska  

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie egzamin pisemny na podstawie pracy 
dostarczonej drogą elektroniczną  

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 Praca powinna być złożona do końca semestru, 
oceniona do końca pierwszego tygodnia sesji  

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Seminarium licencjackie  

Prowadzący dr Marzena Godzińska  

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zaliczenie na podstawie złożonej pracy 
licencjackiej  



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  

 

Nazwa przedmiotu Konwersatorium turkologiczne  

Prowadzący dr Marzena Godzińska  

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie zaliczenie na podstawie udziału w zajęciach i 
pracy pisemnej dostarczonej drogą 
elektroniczną  

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 Praca powinna być złożona do końca semestru, 
oceniona do końca pierwszego tygodnia sesji  

Uwagi dodatkowe  

 

  



Przewidywany harmonogram sesji na kierunku TURKOLOGIA  

realizowany od dn. 8.06.2020 

Nazwa przedmiotu Lektura tekstów tureckich II.1  
3600-5-TU2-LTTII.1  ( II ROK LIC) 

Prowadzący dr Agnieszka Zastawna- Templin  

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 9.06.2020 godz. 10.00 

Uwagi dodatkowe Brak  

 

Nazwa przedmiotu Język i kultura turecka2.2  
3600-7-TU1-JKT2.2 ( I ROK LIC) 

Prowadzący dr Agnieszka Zastawna- Templin  

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie 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 9.06.2020 godz. 11.30 

Uwagi dodatkowe Brak  

 

Nazwa przedmiotu Język turecki 10.2  
3600-6-TU5-JT10.2 ( II ROK MGR) 

Prowadzący dr Agnieszka Zastawna- Templin  

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie 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 9.06.2020 godz. 13.00 

Uwagi dodatkowe Brak  

 

Nazwa przedmiotu Historia Turcji II 3600-5-TU2-HTII  
Historia Turcji II 3600-TU-HTII.2-OW 
 Historia Turcji II 3600-TU-HTII-OG 

 

Prowadzący dr Agnieszka Zastawna- Templin  

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Ustnie  

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

Zmieniona na zdalny egzamin  

W sali (podać numer)/ zdalnie Zdalnie 

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

 

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-5-TU2-LTTII.1
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-7-TU1-JKT2.2
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-6-TU5-JT10.2
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-5-TU2-HTII
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-TU-HTII.2-OW
https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-TU-HTII-OG


Data i godzina 17.06.2020 godz. 10.00 

Uwagi dodatkowe Brak  

 

Nazwa przedmiotu Język turecki4 3600-7-TU4-JT4 
( I ROK MGR) 

Prowadzący dr Agnieszka Zastawna- Templin  

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie 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 8.06.2020 godz. 16.30 

Uwagi dodatkowe Brak  
 

  

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=3600-7-TU4-JT4


Nazwa przedmiotu Foreign Policy of Azerbaijan 

Prowadzący dr Nargiz Akhundova 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Written and presentations 

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

No changes 

W sali (podać numer)/ zdalnie Distant (online) 

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

N/A 

Data i godzina 11.06.2020 in  15:00 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Medieval History of Azerbaijan 

Prowadzący dr Nargiz Akhundova 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Written and presentations 

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

No changes 

W sali (podać numer)/ zdalnie Distant (online) 

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

N/A 

Data i godzina 11.06.2020 in  13:00 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Azerbaijan in Russian Empire and under the 
Soviet Rule 

Prowadzący Nargiz Akhundova 

Egzamin/zaliczenie – pisemnie/ustnie Written and presentations 

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

No changes 

W Sali (podać numer)/ zdalnie Distant (online) 

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

N/A 

Data i godzina 12.06.2020 in 15:00 

Uwagi dodatkowe  

 

Nazwa przedmiotu Język i kultura kazachska (OW)  

Prowadzący Assel Zhamanova 

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 04.06.2020, 08.00 

Uwagi dodatkowe - 

 

 


