
nazwa przedmiotu (wg USOS) prowadzący forma zdalnego 
egzaminu/zaliczenia

narzędzie informatyczne do 
przeprowadzenia 
egzaminu/zaliczenia

termin 
egzaminu/zaliczenia

Warsztaty tłumaczeniowe 
tekstów specjalistycznych 
języka angielskiego 1 - 
tłumaczenie pisemne3223-
3LWARPA1

Monika Bałaga-Rubaj prace domowe- tłumaczenia 
zamieszczane na platformie 
Kampus 

G-suite, Kampus 15.06.2020

Anna Borowska -
Sebastian Dudek prace domowe - 

tłumaczenia nadsyłane 
przez studentów, omawiane 
podczas konsultacji 
telefonicznych

e-mail (Gmail), Google 
Classroom

15.06.2020

Mariusz Górnicz zajęcia realizowane w sem. 
zimowym

Kamilla Kosewska zajęcia realizowane w sem. 
zimowym

- -

Ewa Pobierzyn prace domowe- 
tłumaczenia, tłumaczenie na 
ocenę

e-mail (Gmail) 09.06

Anna Stasiewicz semestr zimowy

Warsztaty tłumaczeniowe 
tekstów specjalistycznych 
języka angielskiego 2 - 
tłumaczenie pisemne 3223-
3LWARPA2

Monika Bałaga-Rubaj semestr zimowy 15.06.2020
Anna Borowska -
Sebastian Dudek zajęcia odbyły się w 

semestrze zimowym
Paweł Filipowicz kolokwium (odbyło się w sali 

dydaktycznej przed 
zawieszeniem zajęć) oraz 
oceny z zadań domowych i 
tłumaczeń pisemnych

e-mail (Gmail), Google Meet 
obsługiwane z konta 
prywatnego

09.06.2020

Tłumaczenia specjalistyczne 
pisemne/ustne C1 - język 
angielski, poz.1 3200-M1-
2TPC1A

Sebastian Dudek kolokwia i prace domowe 
nadsyłane przez studentów, 
omawiane podczas 
konsultacji telefonicznych

e-mail, Google Classroom 15.06.2020

Mariusz Górnicz Ocena końcowa na 
podstawie prac 
tłumaczeniowych i 
kolokwiów w ciągu roku

e-mail (Gmail) 09.06.2020



Tłumaczenia specjalistyczne 
pisemne/ustne C1 - język 
angielski, poz.1 3200-M1-
2TPC1A

Wanda Józwikowska pisemna praca zaliczeniowa 
(z uwzględnieniem ocen 
cząstkowych)

e-mail (Gmail) 05.06.2020

Kamilla Kosewska ocena z prac domowych Classroom/e-mail (Gmail) 05.06.2020
Marcin Możdżonek ocena nadesłanych nagrań 

tłumaczeń ustnych
Classroom 05.06.2020

Mieczysław Nasiadka ocena na podstawie 
tłumaczeń ustnych 
wykonywanych on-line na 
zajęciach w trakcie 
semestru oraz w czasie 
zaliczenia 
przeprowadzonego na 
ostatnich zajęciach; test 
znajomości słownictwa z 
tłumaczonych materiałów

Google Meet 04.06.2020 oraz 
10.06.2020

Tłumaczenia specjalistyczne 
pisemne/ustne B2 - język 
angielski, poz. 2 3200-M1-
2TPB2A

Sebastian Dudek kolokwia i prace domowe 
nadsyłane przez studentów, 
omawiane podczas 
konsultacji telefonicznych

e-mail (Gmail), Google 
Classroom

15.06.2020

Mariusz Górnicz Ocena końcowa na 
podstawie prac 
tłumaczeniowych i 
kolokwiów w ciągu roku

e-mail (Gmail) 09.06.2020

Wanda Józwikowska pisemna praca zaliczeniowa 
(z uwzględnieniem ocen 
cząstkowych)

e-mail (Gmail) 05.06.2020

Kamilla Kosewska ocena z prac domowych Classroom/e-mail (Gmail) 05.06.2020
Marcin Możdżonek ocena nadesłanych nagrań 

tłumaczeń ustnych
Classroom 05.06.2020



Tłumaczenia specjalistyczne 
pisemne/ustne B2 - język 
angielski, poz. 2 3200-M1-
2TPB2A

Mieczysław Nasiadka ocena na podstawie 
tłumaczeń ustnych 
wykonywanych on-line na 
zajęciach w trakcie 
semestru oraz w czasie 
zaliczenia 
przeprowadzonego na 
ostatnich zajęciach; test 
znajomości słownictwa z 
tłumaczonych materiałów

Google Meet 28.05.2020 oraz 
04.06.2020

Tłumaczenie specjalistyczne 
pisemne, język angielski 1 
3223-2UTP1AE

Wojciech Drajerczak Prace projektowe 
realizowane zgodnie z 
tematyka zajęć i przesyłane 
przez studentów; omawiane 
w ramach konsultacji: 
poprzez platformę GC oraz 
poczte elektroniczną

e-mail (Gmail), Google 
Classroom

15.06.2020

Sebastian Dudek kolokwia i prace domowe 
nadsyłane przez studentów, 
omawiane podczas 
konsultacji telefonicznych

e-mail (Gmail), Google 
Classroom

15.06.2020

Kamilla Kosewska średnia z oceny z testu za 
sem. zimowy i oceny z prac 
domowych za semestr letni

Classroom/e-mail 05.06.2020

Joanna Otocka Średnia ocen za pisemne 
prace tłumaczeniowe z 
semestru zimowego i 
letniego

e-mail 10.06.2020

Tłumaczenie specjalistyczne 
pisemne, język angielski 2 
3223-2UTP2AE

Wojciech Drajerczak Prace projektowe 
realizowane zgodnie z 
tematyka zajęć i przesyłane 
przez studentów; omawiane 
w ramach konsultacji: 
poprzez platformę GC oraz 
poczte elektroniczną

e-mail (Gmail), Google 
Classroom

15.06.2020

Sebastian Dudek kolokwia i prace domowe 
nadsyłane przez studentów, 
omawiane podczas 
konsultacji telefonicznych

e-mail (Gmail), Google 
Classroom

15.06.2020



Tłumaczenie specjalistyczne 
pisemne, język angielski 2 
3223-2UTP2AE

Kamilla Kosewska średnia z oceny z testu za 
sem. zimowy i oceny z prac 
domowych za semestr letni

Classroom/e-mail (Gmail) 05.06.2020

Joanna Otocka Średnia ocen za pisemne 
prace tłumaczeniowe z 
semestru zimowego i 
letniego

e-mail (Gmail) 10.06.2020

Warsztaty tłumaczeniowe 
tekstów specjalistycznych 
języka angielskiego 1 - 
tłumaczenie ustne 3223-
3LWARUA1 (ćwiczenia 
tłumaczenie ustne, 3 rok lic.)

dr Mieczysław Nasiadka ocena na podstawie 
tłumaczeń ustnych 
wykonywanych on-line na 
zajęciach w trakcie 
semestru oraz w czasie 
zaliczenia 
przeprowadzonego na 
ostatnich zajęciach; test 
znajomości słownictwa z 
tłumaczonych materiałów

Google Meet 04.06.2020 oraz 
10.06.2020

Tłumaczenia specjalistyczne 
pisemne/ustne B2 - język 
angielski, poz. 2 3200-M1-
2TPB2A (ćwiczenia 
tłumaczenie ustne, 2 stopień 
1 rok, mgr)

dr Mieczysław Nasiadka ocena na podstawie 
tłumaczeń ustnych 
wykonywanych on-line na 
zajęciach w trakcie 
semestru oraz w czasie 
zaliczenia 
przeprowadzonego na 
ostatnich zajęciach; test 
znajomości słownictwa z 
tłumaczonych materiałów

Google Meet 04.06.2020

Seminarium licencjackie, 
język angielski 3223-3LSLic

dr Mieczysław Nasiadka zaliczenie na podstawie 
prezentacji przygotowanych 
w 1 semetrze oraz 
przedstawienia ukończonej 
pracy dyplomowej w 2 
semestrze

konsultacje poprzez pocztę 
UW

po przedstawieniu 
ukończonej pracy 
dyplomowej

Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka B - 
angielski, poz. 2 - Speaking, 
ćwiczenia, I stopień, I rok, 
3200-L1-0KKKBA2

mgr Marcin Możdżonek zaliczenie indywidualne, 
ocena z wystąpienia 
grupowego, udział w 
zajęciach

Classroom, Meet (zaliczenia 
indywidualne, nagrywane)

05.06.2020



Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka B - 
angielski, poz. 2 - Gramatyka 
(ILS)g, ćwiczenia, I stopień, I 
rok, 3200-L1-0KKKBA2.

mgr Marcin Możdżonek dwa kolokwia i ocena 
wykonanych prac 
domowych

Classroom 05.06.2020

Podstawy przekładu 
pisemnego języka B-
angielski, poz.1 (ILS), 
ćwiczenia, I stopień, I rok, 
3200-L1-1PPPBA1.

mgr Marcin Możdżonek tłumaczenie semestralne, 
średnia ocena z trzech 
wybranych tłumaczeń 
pisemnych

Classroom 05.06.2020

Praktyczna nauka języka 
angielskiego 1, ćwiczenia, I 
stopień, II rok, 3223-
2LPNJ1AE.

mgr Marcin Możdżonek Ocena 11 prac pisemnych + 
dodatkowych prac 
pisemnych (poprawkowych)

Classroom 05.06.2020

Warsztaty tłumaczeniowe 
tekstów specjalistycznych 
języka angielskiego 1 - 
tłumaczenie ustne, ćwiczenia, 
I stopień, III rok, 3223-
2LPNJ1AE.

mgr Marcin Możdżonek zajęcia realizowane w sem. 
zimowym

Tłumaczenia specjalistyczne 
pisemne/ustne B2 - język 
angielski, poz. 2, ćwiczenia, II 
stopień, I rok, 3200-M1-
2TPB2A.

mgr Marcin Możdżonek zajęcia realizowane w sem. 
zimowym 

3223-3LWARUA1

dr Piotr Nagórka Ocena próbek tłumaczeń 
wysyłanych przez studentów 
w formacie mp3 z 
ograniczeniem czasowym 
do 30 minut.

E-mail (Gmail) 26.05., 2.06.

3223-2UTU2AS

dr Piotr Nagórka Ocena próbek tłumaczeń 
wysyłanych przez studentów 
w formacie mp3 z 
ograniczeniem czasowym 
do 30 minut.

E-mail (Gmail) 26.05., 28.05., 2.06., 4.06.

Historia literatury obszaru 
anglojęzycznego 1 3223-
2LHLAS

Dr hab. K. Fordoński test Kampus 10.06.2020



Historia literatury obszaru 
anglojęzycznego 2 3223-
2LHL2AS

Dr hab. K. Fordoński test Kampus 10.06.2020

Niepodległa Szkocja – 
Literatura, Dzieje, Kultura 
3223-NS-OG

Dr hab. K. Fordoński test Kampus 10.06.2020

Przedmiot fakultatywny 3200-
M1-0FA Grupa 12

Dr hab. K. Fordoński test Kampus 10.06.2020

Seminarium magisterskie, 
seminarium, II stopień, 2 rok, 
3223-SEMMGR

Dr hab. A.Borowska korekta fragmentów prac 
magisterskich nadsyłanych 
drogą mejlową, złożenie 
pracy magisterskiej

e-mail (Gmail) 10.06.2020

Historia języka angielskiego z 
elementami gramatyki 
historycznej, I stopień, 3 rok

Dr hab. A.Borowska egzamin ustny GoogleMeet 17.06.2020

Seminarium magisterskie, II 
st j. ang. 3200-M1-0SEMA

Dr hab. A.Borowska zaliczenie ustne i praca 
pisemna

GoogleMeet, e-mail (Gmail) 6.05, 13.05, 20.05/ 10.06

Terminologia Technika, 
ćwiczenia, II stopień 1 rok, 
3200-M1-2TAB1A, 3200-M1-
2TAC1A

Dr hab. A.Borowska projekt pisemny e-mail (Gmail) 10.06.2020

Dydaktyka języka B lub C na I 
i II etapie edukacyjnym - język 
angielski

dr Piotr Romanowski ocena końcowa jest 
wystawiana w oparciu o 
nadsyłane prace a także 
ogólną aktywność 
(komentowanie zadawanych 
zagadnień, odpowiadanie na 
pytania)

e-mail (Gmail), ewentualnie 
Google Classroom

08.06.2020

Seminarium magisterskie, 
język angielski

dr Piotr Romanowski korekta fragmentów prac 
magisterskich nadsyłanych 
drogą mejlową

e-mail  (Gmail) 09.06.2020

Przedmiot fakultatywny 3200-
M1-0FA grupa nr 9

Monika Konert-Panek Ocena końcowa wystawiana 
jest w oparciu o ocenę 
ciągłą (bieżące 
przygotowanie oraz testy 
pisemne) i końcowe 
zaliczenie ustne  

Google Meet, Google 
Classroom

08.06.2020



Seminarium licencjackie, 
język angielski, 3223-3LSLic

Monika Konert-Panek Podstawą zaliczenia jest 
złożenie pracy licencjackiej

e-mail (Gmail) Termin zaliczenia jest 
zależny od terminu 
złożenia pracy przez 
studenta/studentkę

Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka B - 
angielski, poz. 2 i Kształcenie 
kompetencji 
komunikacyjnych języka C - 
angielski, poz.2 [I ROK]

Monika Konert-Panek Ocena końcowa za 
komponent jest ustalana na 
podstawie kolokwiów 
przeprowadzanych w trakcie 
semestru (50%) oraz 
zaliczenia końcowego  
(50%).

Google Meet, Google 
Classroom

08.06. 2020 (AR, AN1)            
10.06.2020 (AN0, AR0)

Karolina Rosales Miranda Zaliczenie ustne (fonetyka)/ 
zaliczenie pisemne 
(gramatyka, pisanie); Na 
ocenę składa się:
50% ocena pracy studenta 
w trakcie semestru i 50% 
ocena z zaliczenia

Google Meet, Gmail 3, 4, 5, 9, 10 czerwca 
2020

Jadwiga Marczyk Ocena końcowa stanowi 
średnią wyciągnietą z 
egzaminu (nagrywana 
wypowiedż ustna - 50%) 
oraz średniej ocen 
cząstkowych z ustnych 
testów śródsemestranych 
(50%)

Google Meet 8, 9 i 10czerwca 2020 

Edyta Maciejak Ocena końcowa jest
średnią wyciągniętą z
oceny z egzaminu
pisemnego (test online)
(50%) oraz średniej
ocen z testów
cząstkowych
pisanych online w ramach 
zajęć (50%).

Google Classroom 05/06/2020



Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka B - 
angielski, poz. 2 i Kształcenie 
kompetencji 
komunikacyjnych języka C - 
angielski, poz.2 [I ROK]

Tomasz Michta Ocena końcowa za 
komponent jest ustalana na 
podstawie kolokwiów 
przeprowadzanych w trakcie 
semestru (50%) oraz 
zaliczenia końcowego  
(50%).

Google Meet, Google 
Classroom

04.06.2020

Agnieszka Błaszczak test pisemny z 
uwzględnieniem zaliczeń 
cząstkowych przy 
wystawianiu oceny 
końcowej

e-mail (Gmail) 03.06.2020

Anna Zagórska wypracowanie końcowe z 
uwzględnieniem ocen 
cząstkowych

gmail 10.06.2020

Izabela Czapińska
Marcin Możdżonek zajęcia realizowane w sem. 

zimowym
Ilona Banasiak wypracowanie końcowe z 

uwzględnieniem ocen 
cząstkowych 

e-mail (Gmail) 09.06.2020; 10.06.2020

Wanda Józwikowska wypracowanie końcowe z 
uwzględnieniem ocen 
cząstkowych 

e-mail (Gmail) 01.06.2020

Mieczysław Nasiadka Ocena końcowa jest
średnią wyciągniętą z
oceny z egzaminu
pisemnego (test online)
(50%) oraz średniej
ocen z testów
cząstkowych
pisanych online w ramach 
zajęć (50%).

poczta UW 10.06.2020

Praktyczna nauka języka 
angielskiego 2 i Praktyczna 
nauka języka angielskiego 2 
[II ROK]

Paweł Filipowicz Zajęcia realizowane w sem. 
zimowym



Praktyczna nauka języka 
angielskiego 2 i Praktyczna 
nauka języka angielskiego 2 
[II ROK]

Kamilla Kosewska Ocena końcowa jest
średnią wyciągniętą z
oceny z egzaminu
pisemnego (test online)
(50%) oraz średniej
ocen z testów
cząstkowych
pisanych w ramach zajęć (w 
semestrze zimowym na 
zajęciach, a w semestrze 
letnim online).

Classroom 15.06.2020

Edyta Maciejak Ocena końcowa jest
średnią wyciągniętą z
oceny z egzaminu
pisemnego (test online)
(50%) oraz średniej
ocen z testów
cząstkowych
pisanych na zajęciach w 
semestrze zimowym oraz 
testów online w semestrze 
letnim (50%).

Google Classroom 12/06/2020

Mariusz Mela Ocena końcowa to 20% z 
testu na zajeciach, i 80% z 
pisemnego testu na koniec 
semestru letniego

G Meet / Classroom ustny - 17/18.06.2020 
pisemny - 22.06.2020

Joanna Otocka Ocena końcowa to średnia 
ocen z zadań 
zaliczeniowych, prac 
pisemnych i testu online na 
koniec semestru letniego

Google Meet / Classroom 18.06.2020         
22.06.2020

Ilona Banasiak wypracowanie końcowe z 
uwzględnieniem ocen 
cząstkowych; część zaliczeń 
miała już miejsce w 
semetrze zimowym

e-mail (Gmail) 04.06.2020; 9.06.2020

Agnieszka Błaszczak test pisemny z 
uwzględnieniem zaliczeń 
cząstkowych przy 
wystawianiu oceny 
końcowej

e-mail (Gmail) 01.06.2020 (AN2 i AW0b)
03.06.2020 (AW0a i AR)



Praktyczna nauka języka 
angielskiego 2 i Praktyczna 
nauka języka angielskiego 2 
[II ROK]

Alasdair Cullen Ocena końcowa to 20% z 
testu na zajeciach, i 80% z 
pisemnego testu na koniec 
semestru letniego

G Meet / Classroom ustny - 17/18.06.2020 
pisemny - 22.06.2020

Izabela Czapińska
Wanda Józwikowska wypracowanie końcowe z 

uwzględnieniem ocen 
cząstkowych

Google Classroom oraz e-mail 
(Gmail)

29.05.2020 oraz 
2.06.2020

Dominik Kudła komponent realizowany w 
semestrze zimowym (ocena 
z zaliczenia przekazana 
koordynatorowi)

- -

Marcin Możdżonek Ocena 11 prac pisemnych + 
dodatkowych prac 
pisemnych (poprawkowych)

Classroom 05.06.2020

Mieczysław Nasiadka Ocena końcowa jest
średnią wyciągniętą z
oceny z egzaminu
pisemnego (test online)
(50%) oraz średniej
ocen z testów
cząstkowych
pisanych online w ramach 
zajęć (50%).

Poczta UW 10.06.2020

Orhan Wasilewski

Praktyczna nauka języka 
angielskiego 1 [III ROK]

Agnieszka Błaszczak test pisemny z 
uwzględnieniem zaliczeń 
cząstkowych przy 
wystawianiu oceny 
końcowej

e-mail (Gmail) 01.06.2020

Marcin Możdżonek zajęcia realizowane w sem. 
zimowym

Wojciech Drajerczak zaliczenia cząstkowe na 
podstawie zrealizowanych 4 
projektów tłumaczeniowych 
oraz terminologicznych

e-mail / Google Classroom 15.06.2020

Dominik Kudła ocena ciągła na podstawie 
testów z bieżącego 
materiału

Google Classroom 09.06.2020



Praktyczna nauka języka 
angielskiego 1 [III ROK]

Izabela Czapińska

Praktyczna nauka języka 
angielskiego 2 [III ROK]

Agnieszka Błaszczak test pisemny z 
uwzględnieniem zaliczeń 
cząstkowych przy 
wystawianiu oceny 
końcowej

e-mail (Gmail) 01.06.2020

Wojciech Drajerczak zaliczenia cząstkowe na 
podstawie zrealizowanych 4 
projektów tłumaczeniowych 
oraz terminologicznych

e-mail / Google Classroom 15.06.2020

Dominik Kudła prowadzę tylko grupy z 
oznaczeniem "Praktyczna 
nauka języka angielskiego"

- -

Izabela Czapińska
Seminarium licencjackie, 
język angielski

W. Szemińska złożenie pracy licencjackiej e-mail (Gmail) / APD —

Media w pracy tłumacza W. Szemińska ocena końcowa to średnia 
ocen z prac domowych

e-mail (Gmail) 04.06.2020

Podstawy leksykografii 
ogólnej

W. Szemińska test pisemny e-mail (Gmail) 22.06.2020

Terminologia A i B - język 
angielski, poz. 1

W. Szemińska ocena końcowa to średnia 
ocen z prac domowych

e-mail (Gmail) 10.06.2020

Terminologia A i C - język 
angielski, poz. 1

W. Szemińska ocena końcowa to średnia 
ocen z prac domowych

e-mail (Gmail) 10.06.2020

Tłumaczenie specjalistyczne 
pisemne, język angielski 1

Joanna Otocka Ocena końcowa to średnia 
ocen z zadań 
zaliczeniowych, prac 
pisemnych i testu online na 
koniec semestru letniego

Google Meet / Classroom 21.06.2020

Gramatyka opisowa języka 
angielskiego 1 i 2

dr Agnieszka Błaszczak egzamin pisemny z 
uwzględnieniem zaliczeń 
cząstkowych przy 
wystawianiu oceny 
końcowej

e-mail (Gmail) 26.05.2020 - termin "0"
22.06.2020 - termin "1"

Przedmiot fakultatywny 
(Przedmioty obowiązkowe dla 
3 roku studiów dziennych 
licencjackich)

Prof. O. Petrashchuk ocena z prac domowych 08.06.2020



Seminarium magisterskie, j. 
Ang. 3200-M1-0SEMA

Prof. O. Petrashchuk ocena z prac domowych 
oraz pisemna praca 
zaliczeniowa

08.06.2020

Warsztaty tłumaczeniowe 
tekstów specjalistycznych 
języka angielskiego 2 - 
tłumaczenie pisemne 3223-
3LWARPA2

Kamilla Kosewska ocena z prac domowych Classroom/e-mail (Gmail) 08.06.2020

Tłumaczenia specjalistyczne 
pisemne/ustne B2 - język 
angielski, poz. 2 3200-M1-
2TPB2A

Kamilla Kosewska ocena z prac domowych Classroom/e-mail (Gmail) 05.06.2020

Tłumaczenie specjalistyczne 
pisemne, język angielski 1 
3223-2UTP1AE

Kamilla Kosewska zajęcia realizowane w 
semestrze zimowym

- -

Analiza tekstu literackiego (+ 
OGUN)

Adam Elbanowski Praca zaliczeniowa 26 czerwca

Metodologia badań literackich Adam Elbanowski Praca zaliczeniowa 26 czerwca
Pisarze i tłumacze w 
korespondencji (ILS)

Adam Elbanowski Praca zaliczeniowa 26 czerwca

Polsko-angielska gramatyka 
kontrastywna, 
konwersatorium, I stopień, 2 
rok, 3223-2LGKA1

Mariusz Górnicz Kolokwium pisemne online 
(za pośrednictwem Google 
Classroom), Osoby, które 
uzyskają 50-60% z 
egzaminu pisemnego, mogą 
przystąpić do dopytania 
ustnego (Google Meet).

Google Classroom, Google 
Meet

19.06.2020

Terminologia ćwiczenia 
angielsko-polska - medycyna, 
ćwiczenia, II stopień 1 rok, 
3200-M1-2TAB1A, 3200-M1-
2TAC1A

Mariusz Górnicz Średnia z ocen za zadania 
do wykonania: tłumaczenia, 
analiza korpusu tekstowego, 
baza danych 
terminologicznych

e-mail (Gmail) 10.06.2020

Wprowadzenie do 
terminologii, wykład, I 
stopień, 1 rok, 3200-L1-WT

Mariusz Górnicz Egzamin pisemny online (za 
pośrednictwem Google 
Classroom), Osoby, które 
uzyskają 50-60% z 
egzaminu pisemnego, mogą 
przystąpić do dopytania 
ustnego (Google Meet).

Google Classroom, Google 
Meet

18.06.2020



Tłumaczenie specjalistyczne 
angielsko-polskie – 
medycyna, ćwiczenia, II 
stopień, 1 rok, 3200-M1-
2TPB2A

Mariusz Górnicz wpisałem powyżej

Seminarium magisterskie, 
seminarium, II stopień, 2 rok, 
3223-SEMMGR

Mariusz Górnicz złożenie pracy magisterskiej e-mail (Gmail) 30.09.2020

Media w Pracy Tłumacza 
3200-L1-MPT

Wojciech Drajerczak zaliczenia projektowe w 
ramach realizowanych 4 
blokgów tematycznych

Google Classroom 15.06.2020

Tłumaczenia specjalistyczne 
język angielski 1 3223-
2UTP1AE

Wojciech Drajerczak Prace projektowe 
realizowane zgodnie z 
tematyka zajęć i przesyłane 
przez studentów; omawiane 
w ramach konsultacji: 
poprzez platformę GC oraz 
poczte elektroniczną

e-mail (Gmail), Google 
Classroom

15.06.2020

Tłumaczenia specjalistyczne 
język angielski 2 3223-
2UTP2AE

Wojciech Drajerczak Prace projektowe 
realizowane zgodnie z 
tematyka zajęć i przesyłane 
przez studentów; omawiane 
w ramach konsultacji: 
poprzez platformę GC oraz 
poczte elektroniczną

e-mail (Gmail), Google 
Classroom

15.06.2020

PNJA 1 3223-3LPA
Wojciech Drajerczak zaliczenia cząstkowe na 

podstawie zrealizowanych 4 
projektów tłumaczeniowych 
oraz terminologicznych

e-mail (Gmail) / Google 
Classroom 

15.06.2020

Warsztaty tłumaczeniowe 
tekstów specjalistycznych 
języka angielskiego 1 - 
tłumaczenie pisemne 3223-
3LWARPA1

mgr Sebastian Dudek wpisałem powyżej

Tłumaczenia specjalistyczne 
pisemne/ustne B2 - język 
angielski, poz. 2 3200-M1-
2TPB2A

mgr Sebastian Dudek wpisałem powyżej



Tłumaczenia specjalistyczne 
pisemne/ustne C1 - język 
angielski, poz.1 3200-M1-
2TPC1A

mgr Sebastian Dudek wpisałem powyżej

Terminologia A i B - język 
angielski, poz. 1 3200-M1-
2TAB1A

mgr Sebastian Dudek prace zaliczeniowe 
przesłane mailem

e-mail (Gmail) 15.06.2020

Terminologia A i C - język 
angielski, poz. 1 3200-M1-
2TAC1A

mgr Sebastian Dudek prace zaliczeniowe 
przesłane mailem

e-mail (Gmail) 15.06.2020

Tłumaczenie specjalistyczne 
pisemne, język angielski 1, 
3223-2UTP1AE.

mgr Sebastian Dudek wpisałem powyżej

Tłumaczenie specjalistyczne 
pisemne, język angielski 2, 
3223-2UTP2AE.

mgr Sebastian Dudek wpisałem powyżej

Warsztaty tłumaczeniowe 
tekstów specjalistycznych 
języka angielskiego 2 - 
tłumaczenie ustne 3223-
3LWARUA2

dr Tomasz Michta wygłoszenie prezentacji, 
sprawdzian (ustny) z leksyki, 
tłumaczenie końcowe 
(ustne) z języka 
angielskiego na język polski 
i odwrotnie

Meet 28.05.2020 oraz 
04.06.2020

Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka B - 
angielski, poz. 2

dr Tomasz Michta wpisałem powyżej

Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka C - 
angielski, poz. 2

dr Tomasz Michta wpisałem powyżej

Definicje i definiowanie
Jan Łompieś końcowy test pisemny (z 

uwzględnieniem wyników 
testów cząstkowych i 
aktywności)

Gmail 02.06.2020

Słowotwórstwo C
Jan Łompieś końcowy test pisemny (z 

uwzględnieniem wyników 
testów cząstkowych i 
aktywności)

Gmail 02.06.2020



Tłumaczenie pisemne tekstów 
specjalistycznych z dziedziny 
nauk prawnych (zaoczne)

Jan Łompieś pisemna praca zaliczeniowa 
(z uwzględnieniem wyników 
prac w trakcie semestru i 
aktywności)

Gmail 13.06.2020

Modułowy przedmiot 
fakultatywny 3200-L1-MPF-
TTS [1ROK]

Dominik Kudła pisemna praca zaliczeniowa Google Classroom 09.06.2020


