
HARMONOGRAM 
zimowej sesji egzaminacyjnej  w roku akad. 2019/2020 

dla studentów studiów stacjonarnych 
SESJA EGZAMINACYJNA 28.01.2020 – 9.02.2020 

Wyniki egzaminów ukażą się w USOSwebie w terminie 7 dni od egzaminu 
 

 

Rok I studia stacjonarne  
 
Psychologia ogólna  
(EGZAMIN) 
 

 
dr Piotr Sokołowski 

 
28 styczeń 2020 
(poniedziałek) 
godz. 12.00 

 
sala 1 parter 

 
Pedagogika przedszkolna i 
wczesnoszkolna  
(EGZAMIN) 

 
dr hab. Renata 
Nowakowska-Siuta  

   
 30 styczeń 2020 
(czwartek) 
godz. 9.00 

Aula 
d. BUW 
ul. Krakowskie 
Przedmieście 26/28 

Zasady bezpieczeństwa, udzielania 
pierwszej pomocy i odpowiedzialności 
prawnej opiekuna 

Konrad Wilk 1 luty 2020 
(sobota) 
na godz. 9.00 zgłaszają się  
studenci, których nazwiska 
zaczynają się na litery od A do Ł  
 

na godz. 12.30 zgłaszają się 
studenci, których nazwiska 
zaczynają się na litery od M do Ż 

sala 301 

Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa 
(zaliczenie) 

mgr Janina Zielińska 4 luty 2020 (wtorek) 
1 grupa godz. 10.00 
2 grupa godz. 10.45 
3 grupa godz. 11.30 
4 grupa godz. 12.30 
5 grupa godz. 13.15 
6 grupa godz. 14.30 
7 grupa godz. 15.15 
8 grupa godz. 16.00 

Sala nr 6 
Aleje 
Niepodległości 22 

 
Rok II studia stacjonarne 
Gramatyka pedagogiczna z elementami 
gramatyki kontrastywnej i historii języka 
(EGZAMIN) 

 
dr Elżbieta Sielanko-
Byford  
 
dr Urszula Chybowska 

5 luty 2020 r. 
(środa) 
1 i 2 grupa godz. 10.00 
3 i 4 grupa godz. 11.30 
5 i 6 grupa godz. 13.00 

s.301 i 1 parter 
klatka A 

Kultura i historia Stanów Zjednoczonych 
(EGZAMIN „0”) 

dr Danuta Romaniuk  28 styczeń 2019 r. 
(wtorek) 
godz. 11.00 

 
s.301 i 329 

 
Zasady bezpieczeństwa, udzielania 
pierwszej pomocy i odpowiedzialności 
prawnej opiekuna 
(4 godziny szkolenia ZALICZENIE) 
 

 
Konrad Wilk 

8 luty 2020 r. 
(sobota) 
 

na godz. 9.00 zgłaszają się  
studenci, których nazwiska 
zaczynają się na litery od A do N  
 

na godz. 12.30 zgłaszają się 
studenci, których nazwiska 
zaczynają się na litery od O do Ż  
 

 
s.301 



 
 

HARMONOGRAM 
zimowej sesji egzaminacyjnej  w roku akad. 2019/2020 
dla studentów studiów niestacjonarnych zaocznych 

 
SESJA EGZAMINACYJNA 28.01.2020 – 9.02.2020 

Wyniki egzaminów ukażą się w USOSwebie w terminie 7 dni od egzaminu 
 

 

 

Rok II studia niestacjonarne zaoczne 
     

 
Gramatyka pedagogiczna z elementami 
gramatyki kontrastywnej i historii języka 
(EGZAMIN) 
 

 
dr Elżbieta Sielanko-
Byford  
 

  
 1 luty 2020 r. 
(sobota) 
godz. 11.00 

 
s. 320 

 
Zasady bezpieczeństwa, udzielania 
pierwszej pomocy i odpowiedzialności 
prawnej opiekuna 
(4 godziny szkolenia ZALICZENIE) 
 

 
Konrad Wilk 

 
8 luty 2020 r. 
(sobota) 
 

godz. 12.30 

 
s.301 

 


