
 

FILOLOGIA POLSKA 

Nazwa przedmiotu Egzaminator Data egzaminu Narzędzie/forma 
specjalizacja translatorska 
Translatorium, część 1 dr Agnieszka Szurek 16.06.2020 Google Formularze 
Translatorium, część 3 dr Ewa Bem-Wiśniewska 23.06.2020 G-Suite 
specjalizacja filologia dla mediów 
Krytyka tekstu reklamowego dr Ewa Modrzejewska 08.06.2020 egzamin pisemny na platformie Kampus 
Scenariusze dzieł filmowych doc. dr hab. Krzysztof 

Kopczyński; dr Paweł 
Jaskulski 

do 19.06.2020 indywidualne przedstawienie on-line 2 prezentacji 
(wykorzystanie aplikacji Google Meet oraz dopuszczonej 
przez UW aplikacji Mentimeter) 

specjalizacja nauczycielska 
Literatura dla dzieci i 
młodzieży (studia zaoczne) 

dr Joanna Frużyńska 20.06.2020 G-Suite 

specjalizacja redaktorsko-wydawnicza 
Wprowadzenie do 
edytorstwa 

prof. dr hab. Elżbieta 
Wichrowska, prof. dr hab. 
Sławomir Buryła, dr Dariusz 
Dziurzyński 

26.06.2020 egzamin pisemny z wykorzystaniem aplikacji G-Suite 

Historia edycji polskiej 
literatury pięknej 

prof. dr hab. Sławomir 
Buryła, dr Agata Wdowik 

15.06.2020 egzamin pisemny z wykorzystaniem aplikacji G-Suite 

Dzieje książki i druku (studia 
zaoczne) 

mgr Edyta Pętkowska-
Grabowska 

30.05.2020 test na platformie Kampus 

Wprowadzenie do 
edytorstwa (studia zaoczne) 

mgr Albert Walczak 16.06.2020 test z wykorzystaniem aplikacji Google Formularze 

Historia edycji polskiej 
literatury pięknej (studia 
zaoczne) 

mgr Edyta Pętkowska-
Grabowska 

07.06.2020 egzamin w formie dłuższej wypowiedzi pisemnej na dwa 
tematy wybrane z kilku podanych propozycji na platformie 
Kampus 

Historia polskich edycji 
literatury powszechnej (wraz 
z elementami translatologii) 

dr Agata Wdowik 06.06.2020 egzamin pisemny z wykorzystaniem aplikacji G-Suite 



specjalizacja glottodydaktyczna 
- 

 

LOGOPEDIA OGÓLNA i KLINICZNA 

Nazwa przedmiotu Egzaminator Data egzaminu Narzędzie/forma Uwagi 
Psychologia rozwoju dziecka dr Krzysztof Szamburski 5.06.2020 test na platformie Kampus jeśli będzie techniczna 

możliwość udostępnienia testu również dla studentów 
WUM  

Funkcjonalny opis języka, II 
rok 

dr hab. Katarzyna Dróżdż-
Łuszczyk 

22 i 23.06.2020 Google Meet 

Dydaktyka nauczania 
początkowego 

mgr Elżbieta Styk 4.06.2020 test na platformie Kampus 

Słowo i wypowiedź dr hab. Marzena Stępień 26.06.2020 platforma Kampus 
Zaburzenia mowy i jej 
rozwoju u osób z wadą 
słuchu 

dr hab. Anita Lorenc 25.06.2020 test poprzez platformę Kampus lub narzędzia G-Suite -  ze 
względu na grupę studentów WUM nie wiemy w tym 
momencie, które narzędzie umożliwi udostępnienie 
studentom testu 

Niedokształcenie mowy u 
osób  
z autyzmem 
 

dr Elżbieta Sadowska 19.06.2020 test na platformie Kampus, jeśli będzie techniczna 
możliwość udostępnienia testu również dla studentów 
WUM  

Afazja dr Ewa Wolańska 17.06.2020 test poprzez platformę Kampus lub narzędzia G-Suite -  ze 
względu na grupę studentów WUM nie wiemy w tym 
momencie, które narzędzie umożliwi udostępnienie 
studentom testu.   

Diagnoza i terapia 
logopedyczna 

dr hab. Olga Jauer-
Niworowska 

30.06.2020 i 1.07.2020 
grupa WUM  
2 i 3.07.2020 grupa UW  

egzamin ustny prawdopodobnie przez Google Meet, jako 
wskazane narzędzie umożliwiające rejestrację egzaminu 
ustnego 

 dr Marlena Kurowska 18 i 22.06.2020 grupa UW  egzamin ustny prawdopodobnie przez Google Meet, jako 
wskazane narzędzie umożliwiające rejestrację egzaminu 
ustnego 



 dr hab. Natalia Siudzińska 12, 19 i 22.06.2020 grupa 
UW 

egzamin ustny prawdopodobnie przez Google Meet, jako 
wskazane narzędzie umożliwiające rejestrację egzaminu 
ustnego 

 dr Krzysztof Szamburski 24 i 26.06.2020 grupa WUM  egzamin ustny prawdopodobnie przez Google Meet, jako 
wskazane narzędzie umożliwiające rejestrację egzaminu 
ustnego 

 

LOGOPEDIA SZKOLNA I DYDAKTYKA POLONISTYCZNA 

Nazwa przedmiotu Egzaminator Data egzaminu Narzędzie/forma Uwagi 
Metodyka języka polskiego 
w szkole podstawowej 

dr Tomasz Wroczyński, mgr 
Ewa Kozłowska 

17.06.2020 test poprzez G-Suite 

Gramatyczna, prozodyczna i 
komunikacyjna struktura 
wypowiedzi 

dr hab. Katarzyna Dróżdż-
Łuszczyk 

22, 23, 24 i ewentualnie 
25.06.2020 

 Google Meet 

Wybrane problemy 
leksykologii i kultury języka 
polskiego 

dr Tomasz Karpowicz, dr 
Milena Wojtyńska-Nowotka 

4.06.2020  Google Meet 

 


