
Rok i specjalność studiów
I rok (studia licencjackie)

Psychologia 09-PWO1-11 dr E. Karmolińska-Jagodzik

Historia Ukrainy 09-PWO1-11 dr R. Kupidura

Psychologia 09-PWO1-11 dr E. Karmolińska-Jagodzik

Historia Rosji 09-PWO1-11 dr B. Garczyk

Wiedza o akwizycji i nauce języków obcych 09-FPUA1-11 Prof. A. Sitarski

Wstęp do literaturoznawstwa 09-FPUA1-11 dr Mateusz Jaworski

Kultura i realia ukraińskiego obszaru językowego 09-FPUA1-11 Prof. A. Horniatko-Szumiłowicz

Wiedza o akwizycji i nauce języków obcych 09-PDWL1-11 Prof. A. Sitarski

Psychologia 09-PDWL1-11 dr E. Karmolińska-Jagodzik

I rok filologii rosyjskiej

I rok filologii ukraińskiej

Rok i specjalność studiów
II rok (studia licencjackie)

Z historii pisma słowiańskiego: głagolica i cyrylica 09-FPW3-11 dr Z. Szwed

Kino Europy Wschodniej 09-FPW3-11 Prof. B. Waligórska-Olejniczak

Wiedza o krajach amerykańskiego obszaru językowego 09-PWO3-11 dr Tomasz Skirecki

Z historii pisma słowiańskiego: głagolica i cyrylica 09-PWO3-11 dr Z. Szwed

Z historii pisma słowiańskiego: głagolica i cyrylica 09-FPUA2-11 dr Z. Szwed

Gramatyka języka staro-cerkiweno-słowiańskiego 09-FPUA2-11 dr Z. Szwed

Rok i specjalność studiów
III rok (studia licencjackie)

Warsztat leksykograficzny: dobór i klasyfikacja obiektów badawczych 09-FPW5-11 dr Y. Fedorushkov

Wybrane zagadnienia poezji rosyjskiej XX i XXI w. 09-FPW5-11 Prof. W. Popiel-Machnicki

Tłumaczenie pisemne tekstów użytkowych niemiecko-polskie 09-TUINL-11 dr M. Jurewicz

Kulturoznawstwo niemieckiego obszaru językowego 09-TUINL-11 dr M. Janachowska-Budych   

Rok i specjalność studiów
I rok (studia magisterskie)

Język rosyjski czasów najnowszych w badaniach literaturoznawczych 09-MPW1lit-11 Prof. A. Zywert

Interpretacja tekstu literackiego 09-MPW1lit-11 Prof. A. Zywert

Lektorat języka białoruskiego 09-MLJB-13/23 dr A. Żebrowska

Lektorat języka ukraińskiego 09-MLJB-13/23 dr M. Czetyrba

Rok i specjalność studiów
II rok (studia magisterskie)

Myśl rosyjska 09-MPW2lit-11 Prof. J.  Wawrzyniak

Wiedza o współczesnje Rosji 09-MPW2lit-11 dr A. Stryjakowska

Myśl rosyjska 09-MPW2jez-11 Prof. J. Wawrzyniak

Wiedza o współczesnej Rosji 09-MPW2jez-11 dr A. Stryjakowska

Do wyboru jedna z poniższych propozycji: Prowadzący:

Do wyboru jedna z poniższych propozycji: Prowadzący:

I rok (studenci realizujący seminarium mgr z 

zakresu literaturoznawstwa)

I rok (studenci realizujący seminarium mgr z 

zakresu językoznawstwa)

Kod przedmiotu w 

systemie USOS

Kod przedmiotu w 

systemie USOS

III rok filologii rosyjskiej z lingwistyką 

stosowaną

II rok filologii rosyjsko-angielskiej

II rok filologii ukraińsko-angielskiej

II rok filologii rosyjskiej z lingwistyką 

stosowaną
Przedmioty fakultatywne są realizowane w całości w semestrze letnim 

II rok filologii rosyjsko-ukraińskiej

Do wyboru jedna z poniższych propozycji: Prowadzący:

III rok filologii rosyjskiej

III rok filologi ukraińskiej

Kod przedmiotu w 

systemie USOS

II rok (studenci realizujący sem. mgr 

z językoznawstwa i przekładu pl-ros

II rok (studenci realizujący sem. mgr

z literaturoznawstwa)

Przedmioty fakultatywne do wyboru (semestr zimowy 2019/2020)

Do wyboru jedna z poniższych propozycji:

Do wyboru jedna z poniższych propozycji:

II rok filologii rosyjskiej

II rok filologi ukraińskiej

Prowadzący:

Przedmioty fakultatywne są realizowane w całości w semestrze letnim - szczegółowa propozycja zajęć do wyboru zostanie przesłana w styczniu 2020 r.  Zapisy 

zostaną przeprowadzone do 30 stycznia 2020r.

I rok filologii rosyjsko-angielskiej
(tylko specjalizacja ogólna)

I rok filologii ukraińsko-angielskiej

I rok filologii rosyjsko-ukraińskiej

I rok filologii rosyjskiej z lingwistyką 

stosowaną

Prowadzący:

Kod przedmiotu w 

systemie USOS

Kod przedmiotu w 

systemie USOS


