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

narzędzie informatyczne 
do przeprowadzenia 
egzaminu/zaliczenia

termin 
egzaminu/zaliczenia

Tłumaczenie specjalistyczne 
pisemne, język rosyjski 1, 3223-
2UTP1RE

dr Patrycja Spytek Oceny bieżące oraz 
tłumaczenie na ocenę na 
ostatnich zajęciach

Gmail, Google Classroom 04.06.2020

Tłumaczenie specjalistyczne 
pisemne, język rosyjski 2 3223-
2UTP2RE

dr Patrycja Spytek Oceny bieżące oraz 
tłumaczenie na ocenę na 
ostatnich zajęciach

Gmail, Google Classroom 04.06.2020

Tłumaczenia specjalistyczne 
pisemne/ustne B2 - język rosyjski, 
poz. 2 (kod przedmiotu: 3200-M1-
2TPB2R)

dr Joanna Piotrowska Oceny za wykonane 
samodzielnie tłumaczenia 
pisemne oraz za odpowiedzi 
ustne na zajęciach on-line. 

Google Classroom, Google 
Hangouts

03.06.2020

Warsztaty tłumaczeniowe tekstów 
specjalistycznych języka 
rosyjskiego 2 - tłumaczenie 
pisemne (3223-3LWARPR2)

dr Wioletta Mela-Cullen Ocena za test, tłumaczenia 
pisemne (praca domowa), 
kolokwium tłumaczeniowe, 
glosariusz i końcowe 
kolowium zaliczeniowe na 
ostatnich zajęciach

Google Classroom 08.06.2020

Warsztaty tłumaczeniowe tekstów 
specjalistycznych języka 
rosyjskiego 1 - tłumaczenie 
pisemne 3223-3LWARPR1

dr Magda Żelazowska-
Sobczyk

Oceny bieżące za pracę na 
zajęciach oraz przygotowanie 
do zajęć (np. glosariusze, 
tlumaczenia robocze), za 
wykonanie tłumaczeń 
pisemnych w ramach pracy 
domowej oraz za zaliczenie 
na ostatnich zajęciach

Google Classroom, Google 
Meet

01.06.2020

Tłumaczenie specjalistyczne 
pisemne, język rosyjski 1 3223-
2UTP1RE

dr Magda Żelazowska-
Sobczyk

Oceny bieżące za pracę na 
zajęciach oraz przygotowanie 
do zajęć (np. glosariusze, 
tlumaczenia robocze), za 
wykonanie tłumaczeń 
pisemnych w ramach pracy 
domowej oraz za zaliczenie 
na ostatnich zajęciach

Google Classroom, Google 
Meet

02.06.2020

Tłumaczenie specjalistyczne 
pisemne, język rosyjski (CAT) 
(3223-2UTP2RE)

dr Maria Castelas Oceny za wykonanie zadań 
na platformie Kampus, test 
na ostatnich zajęciach

Kampus UW 04.06.2020



Warsztaty tłumaczeniowe tekstów 
specjalistycznych języka 
rosyjskiego - tłumaczenie 
pisemne (3223-3LWARPR1)

dr Maria Castelas Oceny bieżące z 
przygotowanie się do zajęć 
(tłumaczenia robocze), 
tłumaczenie tekstu na ocenę

Kampus UW 01.06.2020

Warsztaty tłumaczeniowe tekstów 
specjalistycznych języka 
rosyjskiego 2 - tłumaczenie 
pisemne 3223-3LWARPR2

dr Maria Castelas Oceny bieżące z 
przygotowanie się do zajęć 
(tłumaczenia robocze), 
tłumaczenie tekstu na ocenę

Kampus UW, Google Meet 01.06.2020

Tłumaczenie specjalistyczne 
pisemne, język rosyjski 2 3223-
2UTP2RE

dr Łukasz Karpiński Oceny bieżące z projektów w 
Google Classroom i zadań z 
zajęć na żywo + ocena z 
kolokwium 02.06.2020

GoogleClassroom, 
GoogleMeet

09.06.2020

Tłumaczenia specjalistyczne 
pisemne B2 - język rosyjski, 
3200-M1-2TPB2R

dr Janina Pietraszkiewicz Oceny biężące z projektów w 
Google Classroom

GoogleClassroom 09.06.2020

Terminologia A i B - język 
rosyjski, poz. 1 3200-M1-2TAB1R

dr Łukasz Karpiński Oceny bieżące z projektów w 
Google Classroom i zadań z 
zajęć na żywo + praca 
końcowa 01.06.2020

GoogleClassroom, 
GoogleMeet

08.06.2020

Terminologia A i C - język 
rosyjski, poz. 1 3200-M1-2TAC1R

dr Łukasz Karpiński Oceny bieżące z projektów w 
Google Classroom i zadań z 
zajęć na żywo + praca 
końcowa 01.06.2020

Google Classroom, 
GoogleMeet

08.06.2020

Przedmiot fakultatywny 3200-M1-
0FA

dr Łukasz Karpiński Oceny bieżące z projektów w 
Google Classroom i zadań z 
zajęć na żywo

GoogleClassroom, 
GoogleMeet

08.06.2020

Analiza kontrastywna tekstów 
specjalistycznych C 3200-M1-
2AKTC

dr Łukasz Karpiński Oceny bieżące z projektów w 
Google Classroom i zadań z 
zajęć na żywo

Google Classroom, 
GoogleMeet

08.06.2020

Seminarium magisterskie, język 
rosyjski 3223-SEMMGRR grupa 
nr 1

dr Łukasz Karpiński Plan pracy, bibliografia, 
próbka części praktycznej, 
udokumentowane postępy w 
pisaniu części teoretycznej.

GoogleMeet, mail UW 08.06.2020



Lingwistyka korpusowa 3200-M1-
2LK

dr Łukasz Karpiński Oceny bieżące + zespołowy 
projekt końcowy (3 korpusy + 
analiza opisowa, termin 
07.09.2020). Sukcesywne 
omówienie ocen końcowych 
po przeanalizowaniu 
projektów studentów w 
podanych terminach.

Google Classroom, 
GoogleMeet, mail UW

09.06.2020 i 16.06.2020

Badania korpusowe 3502-JIS-11 dr Łukasz Karpiński Oceny bieżące + zespołowy 
projekt końcowy (3 korpusy + 
dedykowana analiza 
opisowa, termin 07.09.2020). 
Sukcesywne omówienie ocen 
końcowych po 
przeanalizowaniu projektów 
studentów w podanych 
terminach.

GoogleClassroom, 
GoogleMeet, mail UW

09.06.2020 i 16.06.2020

Media w pracy tłumacza 3200-L1-
MPT

dr Małgorzata Kornacka oceny bieżące z 
cotygodniowych zadań 
zamieszczanych na 
platformie GoogleClassroom

GoogleClassroom 08.06.2020

Historia języka rosyjskiego z 
elementami gramatyki 
historycznej 2 3223-3LHJR2E

dr Małgorzata Kornacka końcowy test (w sesji); mogą 
do niego nie podchodzić 
osoby, które uzyskały 
odpowiednią liczbę punktów 
z cotygodniowych testów na 
platformie GoogleClassroom

GoogleClassroom 19.06.2020

Klasyczne podstawy języków 
specjalistycznych 3223-2LKPJS

dr Małgorzata Kornacka końcowy test (na ostatnich 
zajęciach); mogą do niego 
nie podchodzić osoby, które 
uzyskały odpowiednią liczbę 
punktów z cotygodniowych 
testów na platformie 
GoogleClassroom

GoogleClassroom 08.06.2020

Gramatyka kontrastywna języka 
rosyjskiego 1 3223-2LGKR1 
Gramatyka kontrastywna języka 
rosyjskiego 2 3223-2LGKR2

dr Małgorzata Kornacka końcowy test (na ostatnich 
zajęciach); mogą do niego 
nie podchodzić osoby, które 
uzyskały odpowiednią liczbę 
punktów z cotygodniowych 
testów na platformie 
GoogleClassroom

GoogleClassroom 09.06.2020



Terminologia A i B - język rosyjski 
3200-M1-2TAB1R

dr Małgorzata Kornacka końcowy test (na ostatnich 
zajęciach); mogą do niego 
nie podchodzić osoby, które 
uzyskały odpowiednią liczbę 
punktów z cotygodniowych 
testów na platformie 
GoogleClassroom

GoogleClassroom 08.06.2020

Gramatyka opisowa języka 
rosyjskiego 1 3223-2LGO1RE
Gramatyka opisowa języka 
rosyjskiego 2 3223-2LGO2RE

dr Małgorzata Kornacka końcowy test z I semestru już 
się odbył na początku II 
semestru; końcowy test z II 
semestru w sesji, mogą do 
niego nie podchodzić osoby, 
które uzyskały odpowiednią 
liczbę punktów z 
cotygodniowych testów na 
platformie GoogleClassroom

GoogleClassroom 17.06.2020 - poprawa 
testu z I semestru na 
platformie 
GoogleClassroom
18.06.2020 - test z II 
semestru na platformie 
GoogleClassroom 

Seminarium magisterskie - język 
rosyjski, grupa nr 2 (kod 
przedmiotu: 3200-M1-0SEMR)

dr Joanna Piotrowska Warunkiem uzyskania 
zaliczenia jest złożenie 
wstępnej bibliografii oraz 
uzasadnienia wyboru tematu 
(wymagana obecność na 
dyżurze on-line w celu 
omówienia złożonego 
uzasadnienia). 

Google Classroom, Gmail, 
Google Hangouts 

03.06.2020

Wstęp do literaturoznawstwa, 
grupa nr 2 (kod przedmiotu: 
3200-L1-0WL)

dr Joanna Piotrowska Praca zaliczeniowa na ocenę Google Classroom Termin złożenia pracy:
16.06.2020
Termin wystawienia 
oceny
końcowej z przedmiotu:
23.06.2020

Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka B - 
rosyjski, poz.2 (3200-L1-
0KKKBR2)

Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka C - 
rosyjski od podstaw, poz. 2 
(3200-L1-KKKCR02)

Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka C - 
rosyjski, poz.2 (3200-L1-
0KKKCR2)

dr Małgorzata Kornacka Ocena końcowa wystawiona 
na podstawie ocen 
cząstkowych z całego roku 
akademickiego

Google Classroom 19.06.2020

dr Patrycja Spytek Ocena końcowa wystawiona 
na podstawie ocen 
cząstkowych z całego roku 
akademickiego

Gmail, Google Classroom 19.06.2020

dr Włodzimierz Majewski Ocena końcowa wystawiona
 na podstawie 
ocen cząstkowych z całego 
roku 

e-mail (Gmail) 19.06.2020



Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka B - 
rosyjski, poz.2 (3200-L1-
0KKKBR2)

Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka C - 
rosyjski od podstaw, poz. 2 
(3200-L1-KKKCR02)

Kształcenie kompetencji 
komunikacyjnych języka C - 
rosyjski, poz.2 (3200-L1-
0KKKCR2)

dr Janina Pietraszkiewicz Ocena końcowa na 
podstawie ocen cząstkowych 
za prace pisemne z całego 
roku. 

Google Classroom 19.06.2020

Praktyczna nauka języka 
rosyjskiego 1 (3223-2LPNJ1RE)

Praktyczna nauka języka 
rosyjskiego 2 (3223-2LPNJ2RE)

Praktyczna nauka języka 
rosyjskiego 2 (od podstaw) (3223-
2LPNJ2R0E)

dr Maria Castelas Oceny za wykonanie zadań 
na platformie Kampus, test 
na ostatnich zajęciach

Kampus UW 05.06.2020

dr Joanna Piotrowska Ocena końcowa na 
podstawie ocen cząstkowych 
za prace pisemne z całego 
roku. 

Google Classroom 03.06.2020

dr Włodzimierz Majewski Ocena końcowa wystawiona 
na podstawie 
ocen cząstkowych z całego 
roku 

e-mail (Gmail) 22.06.2020

dr Wioletta Mela-Cullen Ocena końcowa wystawiona 
na podstawie ocen 
cząstkowych oraz testu 
końcowego.

Google Classroom 09.06.2020

dr Janina Pietraszkiewicz Ocena końcowa wystawiona 
na podstawie ocen 
cząstkowych.

Google Classroom 09.06.2020

dr Patrycja Spytek Ocena końcowa wystawiona 
na podstawie ocen 
cząstkowych z całego roku 
akademickiego

Gmail, Google Classroom 22.06.2020

dr Magda Żelazowska-
Sobczyk

Ocena końcowa wystawiona 
na podstawie ocen 
cząstkowych z całego roku 
akademickiego

Google Classroom, Google 
Hangouts, Gmail

01-02.06.2020/ 
22.06.2020

Praktyczna nauka języka 
rosyjskiego 1 3223-3LPR

Praktyczna nauka języka 
rosyjskiego 2 3223-3LPR2

dr Patrycja Spytek Ocena końcowa wystawiona 
na podstawie ocen 
cząstkowych z całego roku 
akademickiego

Gmail, Google Classroom 23.06.2020

Tłumaczenia specjalistyczne 
pisemne/ustne C1 - język 
rosyjski, poz. 1 3200-M1-2TPC1R

dr Maria Castelas Oceny bieżące, ocena za 
przezentację wygłoszoną na 
zajęciach i glossariusz 

Google Meet, Kampus UW 04.06.2020

Warsztaty tłumaczeniowe tekstów 
specjalistycznych języka 
rosyjskiego 1 - tłumaczenie ustne 
3223-3LWARUR1

dr Maria Castelas Oceny bieżące, ocena za 
przezentację wygłoszoną na 
zajęciach i glossariusz 

Google Meet, Kampus UW 10.06.2020



Warsztaty tłumaczeniowe tekstów 
specjalistycznych języka 
rosyjskiego 2 - tłumaczenie ustne 
3223-3LWARUR2

dr Maria Castelas Oceny bieżące, ocena za 
przezentację wygłoszoną na 
zajęciach i glossariusz 

Google Meet, Kampus UW 10.06.2020

Tłumaczenie specjalistyczne 
ustne - j. rosyjski 2 3223-
2UTU2RS

dr hab. Agnieszka 
Andrychowicz-
Trojanowska

Oceny bieżące oraz 
tłumaczenie na ocenę na 
przedostatnich zajęciach

Google Meet 02.06.2020

Tłumaczenie specjalistyczne 
ustne, język rosyjski 1 3223-
2UTU1RS

dr hab. Agnieszka 
Andrychowicz-
Trojanowska

Oceny bieżące oraz 
tłumaczenie na ocenę na 
przedostatnich zajęciach

Google Meet 02.06.2020

Seminarium magisterskie, język 
rosyjski; 3223-SEMMGRR

dr hab. Monika Płużyczka Podstawą zaliczenia jest 
złożenie pracy magisterskiej

Praca zostaje wysłana 
promotorowi drogą mailową 
do ostatecznej akceptacji, 
następnie wgrana do APD i 
złożona w dziekanacie ds. 
studenckich

Termin zaliczenia jest 
określany indywidualnie, 
zależy od terminu 
złożenia pracy przez 
studenta

Historia literatury obszaru 
rosyjskojęzycznego 1 3223-
2LHLRS

prof. Ludmiła Łucewicz Ocena końcowa wystawiona 
na podstawie ocen 
cząstkowych z całego roku 
akademickiego

Google Classroom 09.06.2020

Historia literatury obszaru 
rosyjskojęzycznego 2 3223-
2LHLRS

prof. Ludmiła Łucewicz Ocena końcowa wystawiona 
na podstawie ocen 
cząstkowych z całego roku 
akademickiego

Google Classroom 09.06.2020

Seminarium licencjackie, język 
rosyjski, kod 3223-3LSLicR

dr Patrycja Spytek Podstawą zaliczenia jest 
złożenie pracy licencjackiej

Praca zostaje wysłana 
promotorowi drogą mailową 
do zatwierdzenia, 
następnie wgrana do APD i 
złożona w dziekanacie ds. 
studenckich

Termin zaliczenia 
określa się 
indyiwdualnie, zależnie 
od terminu złożenia 
pracy przez studenta


