
 

 

Plan letnim sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/2018 

Lp. Przedmiot Termin egzaminu 

        I rok  Pisemny                                         Ustny                          

1. Praktyczna nauka języka rosyjskiego  

(specjalność: fil. ros. - nauczanie języka rosyjskiego od 

podstaw) 

19.06, 8:30, s. 25 

21.06. 8:00, s. 1 E 

2. Praktyczna nauka języka rosyjskiego  

(specjalność: fil. ros. – komunikacja językowa w sferze 

biznesu) 

18.06. 13:30 , s. 48      

25.06. 9:00  s. 1E   

3. Historia literatury rosyjskiej 

(specjalność: fil. ros. – komunikacja językowa w sferze 

biznesu + fil. ros. - nauczanie języka rosyjskiego od 

podstaw) 

27.06. 10:00, s. 71 

 

        II rok Pisemny                                         Ustny  

1. Praktyczna nauka języka rosyjskiego  

(specjalność: fil. ros. - nauczanie języka rosyjskiego od 

podstaw) 

20.06., 8:30, s. 48 

 

18.06. 8:30 

2. Praktyczna nauka języka rosyjskiego  

(specjalność: fil. ros. – komunikacja językowa w sferze 

biznesu) 

18.06, 9:00, s. 48 

 

25.06., 9:00, s. 31 

3. Praktyczna nauka drugiego jęz. obcego (angielski)  
(specjalność: fil. ros. – komunikacja językowa w sferze 

biznesu + fil. ros. - nauczanie języka rosyjskiego od 

podstaw) 

19.06. 10:00, p. 52 

4. Historia literatury rosyjskiej  

(specjalność: fil. ros. – komunikacja językowa w sferze 

biznesu) 

26.06., 12:00, p. 65 

5. Historia literatury rosyjskiej (specjalność: fil. ros. - 

nauczanie języka rosyjskiego od podstaw) 
27.06., 12:00, p. 65 

6. Historia języka rosyjskiego z elementami gramatyki 

historycznej 

(specjalność: fil. ros. – komunikacja językowa w sferze 

biznesu) 

21.06., 9:00, p.72  

7. Historia języka rosyjskiego z elementami gramatyki 

historycznej 

(specjalność: fil. ros. - nauczanie języka rosyjskiego od 

podstaw) 

14.06. egzamin zerowy,28.06.,  

9:00, p. 72 

 

8. Gramatyka opisowa języka rosyjskiego – składnia  

(specjalność: fil. ros. – komunikacja językowa w sferze 

biznesu) 

28.06., 9:00,  

s. 30 

        III rok Pisemny                                          Ustny 

1. Praktyczna nauka języka rosyjskiego  

(specjalność: fil. ros. – komunikacja językowa w sferze 

biznesu + fil. ros. - nauczanie języka rosyjskiego od 

podstaw) 

19.06.,9:00,s. 47, 48 

 

22.06., 9:00 

s. 30, 31 

2. Historia literatury rosyjskiej 

(specjalność: fil. ros. – komunikacja językowa w sferze 

biznesu + fil. ros. - nauczanie języka rosyjskiego od 

podstaw) 

27.06., 29.06, 8:30, p.67 

3. Gramatyka opisowa języka rosyjskiego – składnia 

(specjalność: fil. ros. - nauczanie języka rosyjskiego od 

podstaw) 

29.06., 9:00,  

s. 30 

        I rok  II st. Pisemny                                         Ustny 

1. Praktyczna nauka języka rosyjskiego 18.06., 9:00, s. 47 

29.06., 9:00 

s. 30, 31 

 

Metodyka nauczania języków obcych  25.06. 9:00, s. 47  III + IV r. 


