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I ROK 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

 
Egzamin - I termin 

23.06.2021 r. – 06.07.2021 r. 
 

 
Egzamin - II termin 

01.09.2021 r. – 15.09.2021 r. 
 

 
data i godzina egzaminu 

 

 
data i godzina egzaminu 

 

Komunikacja dwujęzyczna 
z elementami przekładu 1 

(j.pl-j.ang) 

mg Giulia Cirillo 
Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 
w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 

końcowej do systemu do 9.07.2021 r.  

 

Konwersatorium z zakresu 

treści specjalizacyjnych: 
Rekrutacja w praktyce 

mgr Karol 
Kuraszkiewicz 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 

w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 
końcowej do systemu do 9.07.2021 r.  

 

Kulturowe dziedzictwo 

europejskie 

prof. AIK dr hab. 

Gerard Kilroy 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 

w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 
końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 

 

Pedagogika ogólna  dr Aeddan Shaw 
9.06.2021 r. 

godz. 8.00 
 

PNJA: Advanced Language 
Practice 

mgr Michael Doherty 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 

w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 

końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 

 

Praktyczne aspekty pracy 

nauczyciela w szkołach 
ponadpodstawowych 

mgr Bożena Barańska 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 

w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 
końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 
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Psychologia wychowawcza mgr Ewa Pałka wpis oceny końcowej do systemu do 9.07.2021 r.  

Wybrane zagadnienia z 
cywilizacji krajów 

angielskiego obszaru 
językowego 

mgr Filip Mazurczak 
Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 
w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 

końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 

 

Wybrane zagadnienia z 

literatury anglojęzycznej 

prof. AIK dr hab. 

Gerard Kilroy 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 
w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 

końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 

 

Biznes i komunikacja 
językowa 1 

mgr Anna Łozińska 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 

w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 

końcowej do systemu do 9.07.2021 r.  

 

Biznes i komunikacja 

językowa 2 

mgr Filip Mazurczak 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 

w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 
końcowej do systemu do 9.07.2021 r.  

 

mgr Joanna               

Wacnik-Trębacz 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 
w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 

końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 

 

Dydaktyka języka 
angielskiego w szkołach 

ponadpodstawowych 

mgr Agnieszka Kotarba 
21.06.2021 r. 

 
 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia –pierwszy termin - wpis oceny końcowej do Wirtualnej Uczelni musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.  

Studia stacjonarne drugiego stopnia –drugi termin -  wpis oceny końcowej do Wirtualnej Uczelni musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. 
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II ROK 

 
Przedmiot 

 
Prowadzący 

 
Egzamin - I termin 

23.06.2021 r. – 06.07.2021 r. 
 

 
Egzamin - II termin 

01.09.2021 r. – 15.09.2021 r. 
 

 
data i godzina egzaminu 

 

 
data i godzina egzaminu 

 

Dydaktyka języka 
angielskiego w szkołach 

ponadpodstawowych  

mgr Agnieszka Kotarba 16.06.2021 r.  

Rozwój zawodowy 
nauczyciela j. obcego 

 
mgr Agnieszka Kotarba 

11.06.2021 r.  

Ekonomia w praktyce 
dr hab. Bartłomiej 

Marona 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 

w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 

końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 

 

Komunikacja dwujęzyczna 

z elementami przekładu 3 

(j.ang. j. niem.) 

dr Sylwia 
Wojciechowska 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 

w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 

końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 

7.09.2021 r  
godz. 8.00-09.30 on-line ( zespół Dyżury) 

Literatura dziecięca i 

młodzieżowa w nauczaniu 
j. angielskiego 

mgr Aleksandra 

Kamińska 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 

w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 
końcowej do systemu do 9.07.2021 r.  

 

PNJA - Język angielski w 

biznesie 
mgr Anna Łozińska 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 

w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 
końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 
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PNJA: Proficiency 

Language Practice 
dr John McCumiskey 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 
w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 

końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 

 

PNJN - Język niemiecki z 

elementami biznesu 

dr Sylwia 

Wojciechowska 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 
w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 

końcowej do systemu do 9.07.2021 r. 

7.09.2021 r  
godz. 8.00-09.30 on-line ( zespół Dyżury) 

PNJN - Konwersacje 
realioznawcze 

dr Henryk Mazepa 
Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 
w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 

końcowej do systemu do 9.07.2021 r.  

 

Praktyka przekładu 
ustnego w biznesie  

dr Agnieszka              
Cierpich-Kozieł 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 

w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 

końcowej do systemu do 9.07.2021 r.  

 

Projektowanie kursu 
językowego 

mgr Joanna Zubel 

Zgodnie z sylabusem, ewaluacja zajęć jest przeprowadzona 

w trakcie semestru lub na ostatnich zajęciach, wpis oceny 

końcowej do systemu do 9.07.2021 r.  

 

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia –pierwszy termin - wpis oceny końcowej do Wirtualnej Uczelni musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.  

Studia stacjonarne drugiego stopnia –drugi termin -  wpis oceny końcowej do Wirtualnej Uczelni musi zostać uzupełniony najpóźniej do 3 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


