
Egzaminy/zaliczenia na kierunku japonistyka (sesja letnia 2019/2020) 

  

Nazwa przedmiotu, 
rok, stopień studiów 

Osoba 
przeprowadzająca 
egzamin/zaliczeni

e 

Termin egzaminu/ 
zaliczenia 

Termin 
egzaminu/zaliczeni
a poprawkowego 

Budynek, sala 
(w przypadku 
egzaminów 

tradycyjnych) 

Sposób przeprowadzenia 
egzaminu/zaliczenia  

(w przypadku egzaminów/zaliczeń 
zdalnych) 

s1, I rok      

PNJJ: konwersacja 
I rok, s1 

mgr Wojciech 
Nowak 

24.06.2020 

10:00-12:00 

06.09.2020 
10:00-12:00 

nie dotyczy test na platformie Office 365 (MS 
Forms) 

PNJJ: pismo 
japońskie I rok, s1 

mgr Barbara 
Zaremba 

6.07.2020 
10:00-11:30 

7.09.2020 
10:00-11:30 

nie dotyczy Egzamin pisemny, pisany 
odręcznie, z wykorzystaniem 
narzędzi platformy ZOOM 
 
 

PNJJ: konwersacja 
 I rok, s1, zajęcia ze 
słuchania 

mgr Barbara 
Zaremba 

do 26.06.2020 do 10.09.2020 nie dotyczy Zaliczenie na podstawie 
nadesłanego przez studenta we 
wskazanym terminie pisemnego i 
wykonanego w j. japońskim 
streszczenia materiału audio 
udostępnionego przez nauczyciela.  



PNJJ: konwersacja  
I rok, s1 

mgr Shoko 
Nakayama, 
dr Marcelina de 
Zoete-Leśniczak, 
mgr Barbara 
Zaremba, 
mgr Seiji Arai 

01.07.2020 
10:00-12:00 

04.09.2020 
11:00-13:00 

nie dotyczy test na platformie Office 365 (MS 
Forms) 

PNJJ: konwersacja  
I rok, s1 

mgr Shoko 
Nakayama, 
dr Marcelina de 
Zoete-Leśniczak, 
mgr Wojciech 
Nowak, 
mgr Barbara 
Zaremba, 
mgr Seiji Arai 

03.07.2020 
10:00-15:00 

11.09.2020 
10:00-12:00 

nie dotyczy Zoom  
Ustny egzamin w formie  
wideokonferencji 

Sztuka i estetyka 
Japonii  I rok, s1 

mgr Wojciech 
Nowak 

30.06.2020 
10:00-12:00 

03.09.2020 
10:00-12:00 

nie dotyczy test na platformie Office 365 (MS 
Forms) 

Historia kultury 
materialnej Japonii 
I rok, s1 

prof. dr hab. 
Krzysztof 
Stefański 

do 15.07.2020 od 1.09 do 15.09. 
2020 

nie dotyczy Zaliczenie na podstawie eseju na 
wybrany lub zadany temat 
 



Historia Japonii 
I rok, s1 

prof. dr hab. 
Krzysztof 
Stefański  

2.07.2020 
10:00+24h 

10.09.2020 
10:00 

nie dotyczy Przesłanie odpowiedzi na pytania 
ogólne i szczegółowe dot. 
dostarczanych studentom 
materiałów  
(sprawdzian umiejętności 
wyszukiwania i interpretowania 
informacji) 

Gramatyka 
współczesnego 
japońskiego 
I rok, s1 

dr Aleksandra 
Jarosz 

29.06.2020 
10:00 + 24h 

08.09.2020 
10:00 

nie dotyczy Rozwiązanie zadań opartych na 
dostarczanych studentom 
materiałach oraz odpowiedź na 
pytania dotyczące materiałów  
(sprawdzian umiejętności 
wyszukiwania i interpretowania 
informacji) 

Wstęp do japonologii 
I rok, s1 

dr Aleksandra 
Jarosz 

03.07.2020 
12:00 + 24h 

07.09.2020 
14:00 

nie dotyczy Rozwiązanie zadań opartych na 
dostarczanych studentom 
materiałach oraz odpowiedź na 
pytania dotyczące materiałów  
(sprawdzian umiejętności 
wyszukiwania i interpretowania 
informacji) 

s1, II rok      



PNJJ: konwersacja 
2 rok, s1 

mgr Monika 
Lecińska- 
Ruchniewicz, 
dr Szymon 
Gredżuk 

30.06.2020  
10:00  

9.09.2020 
10:00 

nie dotyczy Google Forms  
Pisemny egzamin w formie testu 
on-line. 

PNJJ: konwersacja 
2 rok, s1 

mgr Lecińska- 
Ruchniewicz, 
dr Szymon 
Gredżuk, 
lic. Toshikazu 
Seguchi, 
mgr Shoko 
Nakayama, 
mgr Seiji Arai 

6.07.2020 
10:00-15:00 

10.09.2020 
11:00-13:00 

nie dotyczy Zoom  
Ustny egzamin w formie 
wideokonferencji 

PNJJ: konwersacja 
2 rok, s1 

mgr Seiji Arai 12.06.2020 
12:00-13:30 

06.09.2020 
11:00-12:30 

nie dotyczy test na platformie Office 365 (MS 
Forms) 

PNJJ: konwersacja 
2 rok, s1 

mgr Shoko 
Nakayama 

22.06.2020 
13:30-13:00 

04.09.2020 
11:00-12:30 

nie dotyczy test na platformie Office 365 (MS 
Forms) 



PNJJ: Kompozycja 
tekstu, 2 rok, s1 

dr Aleksandra 
Jaworowicz-Zimny 

29.06.2020 
10:00 

2.09.2020 
10:00 

nie dotyczy test na MS Teams 

Historia Japonii 
2 rok, s1 

prof. dr hab. 
Krzysztof 
Stefański 

2.07.2020 
12:00+24h 

10.09.2020 
12:00 

nie dotyczy Przesłanie odpowiedzi na pytania 
ogólne i szczegółowe dot. 
dostarczanych studentom 
materiałów  
(sprawdzian umiejętności 
wyszukiwania i interpretowania 
informacji) 

Wstęp do japonologii 
2 rok, s1 

dr Aleksandra 
Jarosz 

03.07.2020 
14:00 + 24h 

08.09.2020 
11:30 

nie dotyczy Rozwiązanie zadań opartych na 
dostarczanych studentom 
materiałach oraz odpowiedź na 
pytania dotyczące materiałów  
(sprawdzian umiejętności 
wyszukiwania i interpretowania 
informacji) 

Historia klasycznej 
literatury 
japońskiej,  
2 rok, s1 

 

dr Adam 
Bednarczyk 
 

29.06.2020 
16:00 
 

 

07.09.2020 
10:00 
 

 

nie dotyczy MS Office365 
Pisemny egzamin w formie testu 
on-line. 
 

 

s1, III rok      



PNJJ: konwersacja 
3 rok, s1 

mgr Shoko 
Nakayama 

24.06.2020 
10:30-13:30 

04.09.2020 
10:00-11:00 

nie dotyczy Zoom  
Ustny egzamin w formie 
wideokonferencji 

PNJJ: pismo 
japońskie 3 rok, s1 

mgr Wojciech 
Nowak 

03.07.2020 
11:30- 12:30 

07.09.2020 
11:00-12:30 

nie dotyczy ostatnie z kolokwiów zaliczeniowych 
test na platformie Office 365 (MS 
Forms) 

PNJJ: konwersacja 
3 rok, s1 

mgr Monika 
Lecińska- 
Ruchniewicz, 
dr Szymon 
Gredżuk 

23.06.2020 
13:00 - 17:00 

9.09.2020 
13:00-17:00 

nie dotyczy Zoom  
Ustny egzamin w formie 
wideokonferencji 

PNJJ: Kompozycja 
Tekstu Użytkowego 
3 rok, s1 

lic. Toshikazu  
Seguchi 

25.06.2020 
9:45-13:00 

01.09.2020 
15:00-16:30 

nie dotyczy Zoom  
Ustny egzamin w formie 
wideokonferencji 



Konwersatorium z 
kulturoznawstwa 
japońskiego, 
3 rok, s1 

dr Adam 
Bednarczyk, 
dr Szymon 
Gredżuk 

Zaliczenie 
bezpośrednio po 
zakończeniu zajęć 
na podstawie 
średniej ocen 
cząstkowych 
uzyskanych w 
trakcie realizacji 
kursu 

10.09.2020 
(w formie 
pisemnego testu 
on-line) 

nie dotyczy Zaliczenie w 1 terminie na 
podstawie średniej ocen z kart 
zadań (Google Forms) 
przesyłanych studentom on-line w 
trakcie realizacji kursu. 

Seminarium 
licencjackie, 
3 rok, s1 

dr Adam 
Bednarczyk 

     nie dotyczy Zaliczenie seminarium na 
podstawie przedłożonej pracy 
dyplomowej. 

Historia literatury 
japońskiej 
współczesnej,  
3 rok, s1+ KDW 
 

dr Marcelina de 
Zoete-Leśniczak 
 

29.06.2020 
12:00  
 

07.09.2020 
12:00 
 

 

nie dotyczy microsoft teams , pisemny egzamin w 
formie testu on-line 
 

Seminarium 
licencjackie 

dr Aleksandra 
Jarosz 

 nie dotyczy nie dotyczy zaliczenie na podstawie 
przedłożenia skończonej pracy 
dyplomowej; ocena z zaliczenia 
warunkowana systematycznością 
oraz sumiennością pracy w ciągu 
semestru 



s2, I rok      

Tłumaczenie 
tekstów literackich 
1 rok, s2 

dr Marcelina de 
Zoete-Leśniczak 

do 25.06.2020 08.09.2020 
10:00 
 
forma pisemna 
 

nie dotyczy zaliczenie bezpośrednio po 
zakończeniu zajęć - studenci 
zostaną ocenieni na podstawie 
tekstów tłumaczonych w ciągu 
semestru oraz tekstów zadanych 
do przetłumaczenia na zaliczenie 

Tłumaczenia ustne 
1 rok, s2 

mgr Wojciech 
Nowak 

23.06.2020 
25.06.2020 
26.06.2020 
w każdy dzień 
11:30-13:30 

04.09.2020 
11:30-12:30 

nie dotyczy Zaliczenie ustne w formie 
wideokonferencji na platformie 
ZOOM 

PNJJ 1 rok, s2 mgr Shoko  
Nakayama 

30.06.2020 
11:30-13:00 

04.09.2020 
11:30-13:00 

nie dotyczy test na platformie Office 365 (MS 
Forms) 

PNJJ 1 rok, s2 lic. Toshikazu  
Seguchi 

24.06.2020 
9:45-11:15 

01.09.2020 
9:45-11:15 

nie dotyczy Google Forms  
Pisemny egzamin w formie testu 
on-line. 



Seminarium 
magisterskie, 
1 rok, s2 

dr Adam 
Bednarczyk 

      Zaliczenie seminarium na 
podstawie oceny postępów w 
przygotowywaniu pracy 
magisterskiej. 

Tłumaczenie 
tekstów 
specjalistycznych 
japonistyka 1 rok, 
s2 

dr Aleksandra 
Jarosz 

 nie dotyczy nie dotyczy zaliczenie bezpośrednio po 
zakończeniu zajęć - studenci 
zostaną ocenieni na podstawie 
tekstów nadesłanych w ciągu 
semestru 

PNJJ 1 rok, s2 mgr Seiji Arai 17.06.2020 
11:00-12:30 

07.09.2020 
11:00-12:30 

nie dotyczy Zoom  
Ustny egzamin w formie 
wideokonferencji 

s2, II rok      

PNJJ 2 rok, s2 lic. Toshikazu  
Seguchi 

24.06.2020 
11:30-13:00 

01.09.2020 
11:30-13:00 

nie dotyczy Google Forms  
Pisemny egzamin w formie testu 
on-line. 



Tłumaczenie 
tekstów 
specjalistycznych  
2 rok, s2 

 

dr Marcelina de 
Zoete-Leśniczak 
 

Do 25.06.2020 
 

08.09.2020 
13:00 
 
 

 

nie dotyczy forma pisemna 
zaliczenie bezpośrednio po 
zakończeniu zajęć - studenci 
zostaną ocenieni na podstawie 
tekstów tłumaczonych w ciągu 
semestru oraz tekstów zadanych do 
przetłumaczenia na zaliczenie 
 

 

 
 


