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Kliknij na wybrany przedmiot, aby zapisać się na listę

Przedmiot fakultatywny do wyboru I: (* do wyboru jedna z poniższych propozycji)

*) Języki narodów Federacji Rosyjskiej (Prof. B.Hrynkiewicz-Adamskich)

*) Psychologia języka i komunikacji (mgr G.Straburzyński) 

Przedmiot fakultatywny do wyboru II: (* do wyboru jedna z poniższych propozycji)

*) Relacje systemowe w leksyce rosyjskiej (Prof. K. Kuligowska)

*) Zarys rosyjskiej fantastyki (Prof. A. Zywert)

Przedmiot fakultatywny do wyboru I: (* do wyboru jedna z poniższych propozycji)

*) Języki narodów Federacji Rosyjskiej (Prof. B.Hrynkiewicz-Adamskich)

*) Psychologia języka i komunikacji (mgr G.Straburzyński) 

Przedmiot fakultatywny do wyboru II: (* do wyboru jedna z poniższych propozycji)

*) Relacje systemowe w leksyce rosyjskiej (Prof. K. Kuligowska)

*) Zarys rosyjskiej fantastyki (Prof. A. Zywert)

Do wyboru jedna z następujących propozycji przedmiotów:

*) Języki narodów Federacji Rosyjskiej (Prof. B.Hrynkiewicz-Adamskich)

*) Psychologia języka i komunikacji (mgr G.Straburzyński) 

Do wyboru jedna z następujących propozycji przedmiotów:

*) Języki narodów Federacji Rosyjskiej (Prof. B.Hrynkiewicz-Adamskich)

*) Psychologia języka i komunikacji (mgr G.Straburzyński) 

Do wyboru jedna z następujących propozycji przedmiotów:

*) Technologia informacyjna (mgr G. Straburzyński)

*) Psychologia języka i komunikacji (mgr G.Straburzyński)

Kliknij na wybrany przedmiot, aby zapisać się na listę

Do wyboru jedna z następujących propozycji przedmiotów:

*) Kultura rosyjska dzisiaj. Wybrane problemy (street art, muzyka, performance, 

happening, taniec) (dr N. Królikiewicz)

*) Z badań nad pograniczem językowym (dr A.Żebrowska)

Do wyboru jedna z następujących propozycji przedmiotów:

*) Kultura rosyjska dzisiaj. Wybrane problemy (street art, muzyka, performance, 

happening, taniec) (dr N. Królikiewicz)

*) Z badań nad pograniczem językowym (dr A.Żebrowska)

Do wyboru jedna z następujących propozycji przedmiotów:

*) Dzieje prawosławia Słowian Wschodnich (ks. prof. J. Moskałyk)

*) Komparatystyka literacko-kulturowa (dr A. Przybysz)

Do wyboru jedna z następujących propozycji przedmiotów:

*) Dzieje prawosławia Słowian Wschodnich (ks Prof. J. Moskałyk)

*) Komparatystyka literacko-kulturowa (dr A. Przybysz)

Do wyboru jedna z następujących propozycji przedmiotów:
*) Dzieje Prawosławia Słowian Wschodnich (ks Prof. J. Moskałyk)

*) Modernizm w dziejach ukraińskiej literatury i kultury (prof. A. Horn.-Szumiłowicz)

Do wyboru jedna z następujących propozycji przedmiotów:

*)  Strategie komunikacyjne i kompetencje medialne. O kreatywnym i krytycznym 

stosunku do Filter Bubbles (Filterblasen) wirtualnej przestrzeni echa i „digitalnych 

duchów” (prof. dr hab. Stephan Wolting)

*) Język w sieci (prof. dr hab. Catharina Badstübner-Kizik)

Studia I stopnia (* licencjackie)

filologia rosyjska

filologia ukraińska

filologia rosyjska z filologią angielską

filologia rosyjska z filologią ukraińską

filologia ukraińska z filologią angielską

filologia rosyjska z filologią angielską

filologia rosyjska z filologią ukraińską

filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

filologia ukraińska z filologią angielską

filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

* w ww. semestrze zajęcia fakultatywne na danej specjalności studiów 

nie są realizowane

Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej

filologia rosyjska

filologia rosyjska

filologia ukraińska

filologia ukraińska

Przedmioty fakultatywne do wyboru - rok akademicki 2020/2021

I rok I stopnia semestr letni

semestr letniII rok I stopnia
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Do wyboru jedna z następujących propozycji przedmiotów:

*) Ukraina: między Euromajdanem a wojną (Prof. J. Polishchuk)

*) Kształtowanie tradycji wierszopisania w literaturze rosyjskiej: od Symeona 

Połockiego do Timura Kibirowa (Prof. Żanna Niekraszewicz-Karotkaja)

Do wyboru jedna z następujących propozycji przedmiotów:

*) Ukraina: między Euromajdanem a wojną (Prof. J. Polishchuk)

*) Kształtowanie tradycji wierszopisania w literaturze rosyjskiej: od Symeona 

Połockiego do Timura Kibirowa (Prof. Żanna Niekraszewicz-Karotkaja)

Do wyboru jedna z następujących propozycji przedmiotów:

*) Warsztaty tłumaczeniowe pisemne j.rosyjskiego (dr P.Bortnowska)

*) Językoznawstwo konfrontatywne polsko-ukraińskie (dr Ł.Małecki)

UWAGA! Dwa przedmioty fakultatywne (* do każdego dwie propozycje zajęć):

Przedmiot fakultatywny do wyboru I: (* do wyboru jedna z poniższych propozycji)

*) Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego - pisane

*) Praktyczna Nauka Języka Niemieckoego - konwersacje

Przedmiot fakultatywny do wyboru II: (* do wyboru jedna z poniższych propozycji)

**) Tłumaczenie pisemne tekstów użytkowych pl-niem

**) Frazeologia kontrastywna

filologia rosyjska

filologia ukraińska

filologia rosyjska z filologią angielską

filologia ukraińska z filologią angielską

* w ww. semestrze zajęcia fakultatywne na danej specjalności studiów 

nie są realizowane

* w ww. semestrze zajęcia fakultatywne na danej specjalności studiów 

nie są realizowane

filologia rosyjska z filologią ukraińską

filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną

III rok I stopnia semestr letni
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