
Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej 
Przedmioty fakultatywne do wyboru - rok akademicki 2021/2022 

 
Zanim wybierzesz określony przedmiot, zapoznaj się z poniższymi informacjami  

   
1. Zajęcia fakultatywne do wyboru są realizowane (w zależności od kierunku/specjalności studiów) 

w semestrze zimowym i/lub semestrze letnim.  

Ilość oraz rodzaj zajęć fakultatywnych do wyboru są również uzależnione od kierunku studiów.  

Na kolejnej stronie znajdziesz listę z wykazem przedmiotów fakultatywnych na semestr zimowy 

2021/2022. 

Informację o wykazie przedmiotów fakultatywnych na semestr letni 2021/2022 otrzymasz w połowie 

stycznia 2022 r.  

 
2. Po zapoznaniu się z propozycjami poszczególnych przedmiotów fakultatywnych (na semestr zimowy 

2021/2022), wybierz tylko jeden z oferowanych przedmiotów.  

Na poszczególne przedmioty obowiązuje ograniczona ilość miejsc (decyduje pierwszeństwo zapisów). 

 
3. Wybrany przez Ciebie przedmiot fakultatywny staje się dla Ciebie przedmiotem obowiązkowym, na 

który należy zarejestrować się w systemie USOS oraz uzyskać zaliczenie na koniec danego semestru. 

Brak zaliczenia wybranego przedmiotu fakultatywnego oznacza brak zaliczenia roku studiów. 

 
4. Możesz wybrać przedmiot fakultatywny z oferty Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej (*w skrócie 

IFRiU) lub z oferty innych jednostek (instytutów/katedr) Wydziału Neofilologii.  

Szczegółowy wykaz przedmiotów IFRiU i innych jednostek WN znajdziesz na kolejnych stronach. 

 

5. Pamiętaj, że po wybraniu przez Ciebie określonego przedmiotu fakultatywnego oraz zarejestrowaniu 
na zajęcia w systemie USOSweb, zmiana ww. przedmiotu na inny nie jest możliwa. 

 
UWAGA!!! Bardzo ważne!!! 

"W przypadku wyboru przedmiotu fakultatywnego z oferty IFRiU i uzyskania w USOSie oceny 

pozytywnej z ww. wybranego przedmiotu, zaliczenie Twojego roku studiów następuje automatycznie. 

 
W przypadku, jeśli wybierasz przedmiot fakultatywny z oferty Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej: 
 wpisz się na listę dotyczącą określonego przedmiotu (kliknij na odpowiedni link do list z 

zapisami na nast. stronie), 
 zarejestruj się na wybrane zajęcia w USOSie. 

 

 

W przypadku wyboru przedmiotu fakultatywnego z oferty spoza IFRiU i uzyskania w USOSie oceny 

pozytywnej z ww. przedmiotu, zaliczenie roku studiów wymaga złożenia obowiązkowego wniosku do 

Prodziekana ds. studenckich Wydziału Neofilologii o uznanie tego przedmiotu jako ekwiwalentu 

przedmiotu przewidzianego w programie studiów." Brak złożenia ww. wniosku i uzyskania akceptacji 

Prodziekana oznacza brak zaliczenia przez Ciebie roku studiów. 
 

W przypadku, jeśli wybierasz przedmiot fakultatywny z spoza oferty Instytutu Filologii Rosyjskiej i 
Ukraińskiej: 
 zarejestruj się na wybrane zajęcia w USOSie. 

 



Przedmioty fakultatywne do wyboru (semestr zimowy 2021/2022) 
oferowane przez Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej 

 
Studia I stopnia (licencjackie) 

  Kliknij na wybrany przedmiot, aby zapisać się na listę 

I rok I stopnia Przedmioty do wyboru 
 Filologia rosyjska * w semestrze zimowym 2021/2022 zajęcia fakultatywne do wyboru  

na danej specjalności studiów nie są realizowane 

 Filologia ukraińska * w semestrze zimowym 2021/2022 zajęcia fakultatywne do wyboru  
na danej specjalności studiów nie są realizowane 

Filologia rosyjska z filologią angielską Historia Ukrainy (dr R.Kupidura)  kod USOS: 09-PWO1-11 
Historia Białorusi (dr R.A.Smólczyńska-Wiechetek)  kod USOS: 09-PWO1-11 
Wstęp do dziedzictwa kulturowego (dr M.Koszko)  kod USOS: 09-PWO1-11 

Filologia ukraińska z filologią angielską Historia Rosji (dr B.Garczyk)  kod USOS: 09-PWO1-11 
Historia Białorusi (dr R.A.Smólczyńska-Wiechetek)  kod USOS: 09-PWO1-11 
Wstęp do dziedzictwa kulturowego (dr M.Koszko)  kod USOS: 09-PWO1-11 

Filologia rosyjska z filologią ukraińską Historia Białorusi (dr R.A.Smólczyńska-Wiechetek)  kod USOS: 09-FPUA1-11 
Wstęp do dziedzictwa kulturowego (dr M.Koszko)  kod USOS: 09-FPUA1-11 
Kultura i realia ukraińskiego obszaru językowego (dr hab. O.Puchońska)  kod 
USOS: 09-FPUA1-11 

Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną Wstęp do dziedzictwa kulturowego (dr M.Koszko)  kod USOS: 09-PDWL1-11 
Wiedza o akwizycji i nauce języków obcych (dr P.Bortnowska)  kod USOS: 09-
PDWL1-11 

Filologia białoruska Historia Ukrainy (dr R.Kupidura)  kod USOS: 09-FPW1-11 
Historia Rosji (dr B.Garczyk)  kod USOS: 09-FPW1-11 

Kliknij na wybrany przedmiot, aby zapisać się na listę 

II rok I stopnia Przedmioty do wyboru 
 Filologia rosyjska Z historii pisma słowiańskiego: głagolica i cyrylica (dr Z.Szwed)   

kod USOS: 09-FPW3-11 
Kino Europy Środkowo-Wschodniej (Prof. B.Waligórska-Olejniczak)   

kod USOS: 09-FPW3-11 
 Filologia ukraińska Z historii pisma słowiańskiego: głagolica i cyrylica (dr Z.Szwed)   

kod USOS: 09-FPW3-11 
Kino Europy Środkowo-Wschodniej (Prof. B.Waligórska-Olejniczak)   

kod USOS: 09-FPW3-11 
Filologia rosyjska z filologią angielską Z historii pisma słowiańskiego: głagolica i cyrylica (dr Z.Szwed)  

 kod USOS: 09-PWO3-11 
Kino Europy Środkowo-Wschodniej (Prof. B.Waligórska-Olejniczak)   

kod USOS: 09-PWO3-11 
Komunikacja w medycynie (dr M.Zabielska)  kod USOS: 09-PWO3-11 

Filologia ukraińska z filologią angielską Z historii pisma słowiańskiego: głagolica i cyrylica (dr Z.Szwed)  
 kod USOS: 09-PWO3-11 

Kino Europy Środkowo-Wschodniej (Prof. B.Waligórska-Olejniczak)   
kod USOS: 09-PWO3-11 

Komunikacja w medycynie (dr M.Zabielska)   kod USOS: 09-PWO3-11 
Filologia rosyjska z filologią ukraińską Z historii pisma słowiańskiego: głagolica i cyrylica (dr Z.Szwed)   

kod USOS: 09-FPUA2-11 
Kino Europy Środkowo-Wschodniej (Prof. B.Waligórska-Olejniczak)   

kod USOS: 09-FPUA2-11 
Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną Z historii pisma słowiańskiego: głagolica i cyrylica (dr Z.Szwed)   

kod USOS: 09-PDWL3-11 
Kino Europy Środkowo-Wschodniej (Prof. B.Waligórska-Olejniczak)   

kod USOS: 09-PDWL3-11 
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Kliknij na wybrany przedmiot, aby zapisać się na listę 

III rok I stopnia Przedmioty do wyboru 
 Filologia rosyjska Wybrane zagadnienia poezji rosyjskiej XX i XXI w.  

(Prof. W.Popiel-Machnicki) kod USOS: 09-FPW5-11 

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

 Filologia ukraińska Wybrane zagadnienia poezji rosyjskiej XX i XXI w.  
(Prof. W.Popiel-Machnicki) kod USOS: 09-FPW5-11 

Warsztat leksykograficzny: dobór i klasyfikacja obiektów badawczych  
(dr Y.Fedorushkov) kod USOS: FPW5-11 

Filologia rosyjska z filologią angielską 
*profil ogólny 
 
UWAGA!!! 
należy zapisać się na dwa przedmioty 
fakultatywne do wyboru 

Fakultet nr 1 
Język rosyjski w biznesie (mgr A. Gazarian)  kod USOS: 09-PWO5-11 
Historia j.rosyjskiego (Prof. B.Hrynkiewicz-Adamskich)  kod USOS: 09-PWO5-11 
Fakultet nr 2 
Konwersacje z business English (dr Artur Urbaniak)  kod USOS: 09-PWO5-11 
Wybrane zagadnienia najnowszej prozy rosyjskiej XX i XXI w.                    
(Prof. dr hab. Wawrzyniec Popiel-Mahcnicki) kod USOS: 09-PWO5-11 
Warsztat leksykograficzny: dobór i klasyfikacja obiektów badawczych        
(dr Yury Fedorushkov) kod USOS: 09-PWO5-11 

 
Filologia rosyjska z filologią angielską 
*profil pedagogiczny 
 

Konwersacje z business English (dr Artur Urbaniak)  kod USOS: 09-PWO5-11 
Wybrane zagadnienia najnowszej prozy rosyjskiej XX i XXI w.                    
(Prof. dr hab. Wawrzyniec Popiel-Mahcnicki) kod USOS: 09-PWO5-11 
Warsztat leksykograficzny: dobór i klasyfikacja obiektów badawczych        
(dr Yury Fedorushkov) kod USOS: 09-PWO5-11 

Filologia ukraińska z filologią angielską Konwersacje z business English (dr Artur Urbaniak)  kod USOS: 09-PWO5-11 
Wybrane zagadnienia najnowszej prozy rosyjskiej XX i XXI w.                    
(Prof. dr hab. Wawrzyniec Popiel-Mahcnicki) kod USOS: 09-PWO5-11 
Warsztat leksykograficzny: dobór i klasyfikacja obiektów badawczych        
(dr Yury Fedorushkov) kod USOS: 09-PWO5-11 

Filologia rosyjska z filologią ukraińską Warsztat leksykograficzny: dobór i klasyfikacja obiektów badawczych       
(dr Y.Fedorushkov) kod USOS: FPUA4-11 
Warsztaty tłumaczeniowe ustne języka rosyjskiego                                                      
(dr Konrad Rachut) kod USOS: FPUA4-11 
Warsztaty tłumaczeniowe pisemne języka ukraińskiego                                              
(dr Ryszard Kupidura) kod USOS: FPUA4-11 

Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną Historia j.rosyjskiego (Prof. B.Hrynkiewicz-Adamskich)  kod USOS: 09-PDWL5-11 
Język rosyjski w biznesie (mgr A.Gazarian)  kod USOS: 09-PDWL5-11 
Warsztaty tłumaczeniowe ustne j.ros. (dr K.Rachut)  kod USOS: 09-PDWL5-11 
 

Język niemiecki w biznesie (dr J.Kic-Drgas)  kod USOS: 09-JNTiB-12/22 
Język niemiecki w turystyce (dr M.Kowalonek-Janczarek)  kod USOS: 09-JNTiB-
12/22 

 
 
 
 

Aktualizacja: 06.10.2021 r. 
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Przedmioty fakult. oferowane przez inne jednostki Wydziału Neofilologii 
(na poniższe zajęcia rejestrujesz się bezpośrednio w systemie USOSweb) 

 

W przypadku wyboru przedmiotu fakultatywnego z poniższej oferty Wydziału Neofilologii i uzyskania w USOSie oceny 

pozytywnej z ww. przedmiotu, zaliczenie roku studiów wymaga złożenia obowiązkowego wniosku do Prodziekana ds. 

studenckich WN o uznanie tego przedmiotu jako ekwiwalentu przedmiotu przewidzianego w programie studiów."  

Brak złożenia ww. wniosku i uzyskania akceptacji Prodziekana oznacza brak zaliczenia przez Ciebie roku studiów. 

 

Instytut  
Filologii Romańskiej 

Historia i kultura Portugalii: średniowiecze i odkrycia geograficzne  
(dr hab. Wojciech Charchalis)  
semestr zimowy 2021/2022  
09-HKP-12  
Czwartek, 16.45-18.15, s. 317A (Collegium Novum, blok A, tryb stacjonarny)  

Historia literatury portugalskiej: literatura współczesna 1  
(dr hab. Wojciech Charchalis)  
semestr zimowy 2021/2022   

09-HLP-14  
Czwartek, 13.15-14.45, s. 317A (Collegium Novum, blok A, tryb stacjonarny)  

Literatura i kultura Włoch: średniowiecze  
(dr Joanna Dimke-Kamola)  
semestr zimowy 2021/2022  
09-LIKITAL-16  

Literatura, sztuka, społeczeństwo francuskie: średniowiecze  
(prof. UAM dr hab. Anna Loba)  
semestr zimowy 2021/2022  
09-LISSFR-16  

Język i kultura Rumunii (prof. UAM dr hab. Tomasz Klimkowski, dr Loredana Ilie)  
semestr zimowy 2021/2022 

 09-SSJKR-1MZ-11 

Instytut  
Lingwistyki 
Stosowanej 

 Podstawy dydaktyki ogólnej- w języku niemieckim  
(prof. UAM, dr hab. Małgorzata Bielicka)  
semestr zimowy 2021/2022 

09-PDOg-ILS-11  
Poniedziałek, godz.13.15, Coll Novum s. 109A  

Religie Indii – hinduizm  
(Natalia Świdzińska)  
semestr zimowy 2021/2022 

09-FR-RIH-11  

Instytut 
Orientalistyki 

Islam (I)  
(dr Filip Jakubowski, dr Łukasz Piątak)  
semestr zimowy 2021/2022 

09-ISLAM-12 (dla studentów WN)  
09-ISLAM-SNJIL-12) (dla studentów spoza WN)  
Środa, godz. 15:00, MS TEAMS (wykład w trybie zdalnym)  

Cywilizacje Azji (Kultura popularna przedwojennej Japonii)  
(mgr Andrzej Świrkowski)  
semestr zimowy 2021/2022 

09-CYWA-12  
Tryb stacjonarny   
Piątek 10:15-11:45, Collegium Heliodori Święcicki, s. 424  

Sztuka arabsko-muzułmańska  
(dr Łukasz Piątak)  
semestr zimowy 2021/2022 

09-ARTARAB-WN-11 (dla studentów NeofilologiI)  
09-ARTARAB-SNJIL-11 (dla studentów WA i WFPiK)  
Piątek 11:30, Collegium Asiaticum, Al.. Niepodległości 24, s. 408  

Katedra 
Skandynawistyki 

Historia Skandynawii do roku 1814  
(dr hab. Magdalena Żmuda-Trzebiatowska,  
dr hab. Sylwia Izabela Schab,  
dr Tadeusz Wojciech Lange)  
semestr zimowy 2021/2022 

09-HISK-12  
Wtorek, godz. 13.15 (wykład zdalny)  

Zarys literatur skandynawskich: literatura duńska i norweska  
(dr hab. Joanna Cymbrykiewicz, dr Aleksandra Wilkus-Wyrwa)  
semestr zimowy 2021/2022 

09-LITSK-12  
Wtorek, godz. 9.45  (wykład zdalny) 

 


