
Terminy zaliczeń i egzaminów w Zakładzie Wschodu Starożytnego 
rok akademicki 2019/20, sesja letnia 15.06-5.07.2020 

ROK I

* * *

ROK II

PRZEDMIOT PROWADZĄCY DATA I GODZINA FORMA

Język akadyjski – zaliczenie dr Adam Kryszeń w trakcie zajęć zdalna – zaliczenie pisemne 
online 

Wstęp do badań nad Wschodem Starożytnym 
- egzamin

dr hab. Małgorzata Sandowicz termin I: 16.06, godz. 11–15
termin II: 30.06, godz. 11–15

zdalna – egzamin ustny online

Wiedza o języku akadyjskim – egzamin dr hab. Olga Drewnowska 18.06, godz. 11:00 zdalna – egzamin pisemny i 
ustny online

Podstawowe wiadomości o Azji Zachodniej -
egzamin

prof. dr hab. Piotr Taracha 22.06., godz. 13:00 zdalna – egzamin ustny online

Dzieje Wschodu Starożytnego - egzamin prof. dr hab. Piotr Taracha 25.06., godz. 9-13 zdalna – egzamin ustny online

Lektorat języka łacińskiego -egzamin mgr Inga Kotańska 26.06., godz. 15:00 zdalna – egzamin pisemny 
online

PRZEDMIOT PROWADZĄCY DATA FORMA

Język hetycki – zaliczenie dr Adam Kryszeń 09.06, godz. 11:30 zdalna – kolokwium online

Wiedza o języku hetyckim – egzamin dr Adam Kryszeń 09.06, godz. 13:00 zdalna – egzamin ustny online



Wiedza o języku akadyjskim – egzamin dr hab. Olga Drewnowska 22.06, godz. 11:00 zdalna – egzamin pisemny i 
ustny online

Język sumeryjski – zaliczenie dr hab. Małgorzata Sandowicz w trakcie zajęć zdalna

Archeologia Wschodu Starożytnego (wykład) - 
egzamin

Prof. dr hab. Piotr Taracha 01.07., godz. 9:30 zdalna

Archeologia Wschodu Starożytnego (ćwiczenia) 
– zaliczenie

Prof. dr hab. Piotr Taracha - zdalna (na podstawie wskazanych 
lektur i esejów)

Wiedza o języku sumeryjskim - egzamin dr hab. Olga Drewnowska 19.07, godz. 11:00 zdalna – egzamin ustny online

Archeologia Wschodu Starożytnego 
(ćwiczenia) – zaliczenie 

prof. dr hab. Piotr Taracha - zaliczenie na podstawie notatek 
z zadanych lektur i esejów 

Proseminarium – zaliczenie dr hab. Małgorzata Sandowicz - zaliczenie na podstawie 
obecności, przygotowania do 
zajęć, aktywności oraz 
przygotowanych prezentacji 
multimedialnych

Język akadyjski – zaliczenie dr hab. Olga Drewnowska w trakcie zajęć zdalna – pisemnie lub ustnie; 
zaliczenia cząstkowe online

Lektorat języka łacińskiego - egzamin mgr  Inga Kotańska 25.06., godz. 13:15 zdalna – egzamin pisemny

PRZEDMIOT PROWADZĄCY DATA FORMA


