
Harmonogram sesji poprawkowej sem. zimowego, rok akad. 2020-2021  

– st. niestacjonarne IHS UW (sesja ma miejsce w dniach 5-7 marca 2021) 

 

Data Zakres godzinowy Rok Przedmiot Prowadzący Platforma i sposób zaliczenia 

5 marca 17-19 1 rok lic. 
Historia sztuki 

starożytnej 
dr hab. M. Rekowska Kampus 

7 marca 
od godz. 10.00  

(należy zarezerwować 
1 godzinę) 

1 rok lic. 
Wstęp do technik i 

terminologii 
architektury 

dr R. Sulewska Kampus 

6 marca 

Od godz. 10 zgłoszenia 
indywidualne o chęci 

przystąpienia do 
egzaminu drogą 

mailową na adres 
wykładowczyni 

1 rok lic. 
Ikonografia 

średniowieczna 
dr hab. K. Zalewska 

 wysyłanie folderów z testami - 
od 14.00 (formuła analogiczna 
jak podczas I-szego terminu) 

Start: 5 marca – 
przesłanie pytań przez 

wykładowczynię 
Deadline na odesłanie 
odpowiedzi: 7 marca 

Deadline na odesłanie 
odpowiedzi do 
wykładowczyni:  

7 marca, godz. 23:59 

1 rok lic. 

 
Wstęp do technik i 
terminologii sztuk 

plastycznych 

dr G. Bastek 

Praca pisemna, odpowiedź na 
konkretne pytania otrzymane 
usosmailem od prowadzącej, 

konieczność odesłania 
odpowiedzi na mail 

wykładowczyni w określonym 
terminie 

6 marca – przesłanie 
pytań przez 

wykładowczynię 
Deadline na odesłanie 
odpowiedzi: 6 marca 

23:59 

Deadline na odesłanie 
odpowiedzi do 
wykładowczyni:  

6 marca, godz. 23:59 

1 rok lic. Figuratio facierum dr J. Sikorska 

Praca pisemna, odpowiedź na 
konkretne pytania otrzymane 
usosmailem od prowadzącej, 

konieczność odesłania 
odpowiedzi na mail 

wykładowczyni w określonym 
terminie 



6 marca 8:30 1 rok lic. Łacina mgr D. Sutkowska 

Student loguje się na Google 
Meet przez link do zajęć, ma 

obowiązkowo włączoną 
kamerkę. 

Wysyła mail ze swojego adresu 
w domenie uw na adres 

prowadzącej w domenie uw, w 
odpowiedzi dostaje test 

do wypełnienia w określonym 
czasie. Po wypełnieniu odsyła. 
Sprawdzoną i ocenioną pracę 

dostaje na swój 
adres 

5 marca 
Deadline wysłania 

pracy: do godz. 23:59 
1 rok lic. 

Wizerunek 
kommemoratywny w 

malarstwie 
niderlandzkim 

mgr A. Janiszewska Praca pisemna 

6 marca 8:30 2 rok lic. Łacina mgr D. Sutkowska 

Student loguje się na Google 
Meet przez link do zajęć, ma 

obowiązkowo włączoną 
kamerkę. 

Wysyła mail ze swojego adresu 
w domenie uw na adres 

prowadzącej w domenie uw, w 
odpowiedzi dostaje test 

do wypełnienia w określonym 
czasie. Po wypełnieniu odsyła. 
Sprawdzoną i ocenioną pracę 

dostaje na swój 
adres 

7 marca 
godz. 10 

 
2 rok lic. 

Rembrandt jako 
rysownik 

dr P. Borusowski 
w trybie live, na Google 

Meet, studenci zobaczą zestaw 
pytań i prezentację ze 



zdjęciami; konieczność 
odesłania odpowiedzi na maila 

prowadzącego o określonej 
godzinie 

6 marca godz. 13:45 2 rok lic. 
Włosko-francuskie 

relacje artystyczne w 
epoce nowożytnej  

dr P. Migasiewicz 

Za pomocą platformy Google 
Meet, w trybie live, zapis 

odpowiedzi w formie 
tradycyjnej (na papierze), 

przesłanie 
zdjęć/skanów do 

prowadzącego 

5-6 marca 

Każdy student otrzymał 
już indywidualne 
zaproszenie na 

konkretną godzinę; do 
końca lutego należy 

potwierdzić 
udział w egzaminie 

3 rok lic. 
Historia sztuki 
nowoczesnej 

powszechnej i polskiej 

dr hab. Marek 
Czapelski, dr hab. 

Iwona Luba 

Egzamin na platformie 
Google Meet. Jeżeli ktoś nie 
dostał informacji na temat 
terminu - jest proszony o 

natychmiastowy 
kontakt z prowadzącymi 

 

6 marca  – przesłanie 
pytań przez 

wykładowczynię 
Deadline na odesłanie 
odpowiedzi: 6 marca  

23:59 

Deadline na odesłanie 
odpowiedzi do 
wykładowczyni:  

6 marca, godz. 23:59 

1 rok mgr 
Badania nad dawną 

grafiką 
dr J. Sikorska 

Praca pisemna, odpowiedź na 
konkretne pytania otrzymane 
usosmailem od prowadzącej, 

konieczność odesłania 
odpowiedzi na mail 

wykładowczyni w określonym 
terminie 

5 marca o 18:00 
otrzymają Państwo 

pytania od 
wykładowczyni 

 

18:00 
 
Deadline: odesłanie 
odpowiedzi na pytania 
w ciągu 24h 

1 rok mgr Historia fotografii dr M. Kuźmicz 

Praca pisemna, odpowiedź na 
konkretne pytania otrzymane 
od prowadzącej, konieczność 
odesłania odpowiedzi na mail 
wykładowczyni w określonym 

terminie 



5 marca 
Godz. 19 

EGZAMIN ONLINE NA 
ŻYWO - ustny 

2 rok mgr 
Prawne 

uwarunkowania rynku 
sztuki 

dr A. Jakubowski 

Egzamin ustny, nagrywany na 
Google Meets:  

https://meet.google.com/bnw-
ymeq-kmw 

5 marca 
Deadline: 5 marca, 

23:59 
3 rok lic.  

oraz II rok mgr 

Nowoczesność i jej 
granice. Sztuka polska 
po 1939 roku oraz Jak 

pisać? Warsztat pisania 
tekstów 

naukowych i  
krytyczno-artystycznych 

dr P. Słodkowski 
 

Przesłanie pracy pisemnej na 
maila prowadzącego 

 
 

6 marca  godz. 18:00-20:00 2 rok mgr 

Centrum a peryferia. 
Dzieje sztuki 

nowożytnej w Europie 
Środkowej w XVI-XVIII 

w. przez pryzmat 
geografii artystycznej 

dr hab. Michał 
Wardzyński 

Zaliczenie pisemne na 
platformie Zoom 

 


