Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM
wykaz przedmiotów fakultatywnych do wyboru (semestr letni 2021/2022)
Kliknij na nazwę wybranego przedmiotu, aby zapisać się na listę

I rok (studia licencjackie)

Do wyboru jedna z poniższych propozycji:

Kod przedmiotu w
systemie USOSweb

Prowadzący:

UWAGA - studenci I roku filologii rosyjskiej, filologii ukraińskiej dokonują zapisów na 2 przedmioty fakultatywne

Przedmiot fakultatywny I
Języki narodów Federacji Rosyjskiej

09-FPW1-11

prof. B. Hrynkiewicz-Adamskich

Wybrane zagadnienia prozy rosyjskiej przełomu XX i XXI w.

09-FPW1-11

prof. A. Zywert

Psychologia języka i komunikacji

09-FPW1-11

mgr G. Straburzyński

Relacje systemowe w leksyce rosyjskiej

09-FPW2-11

prof. K. Kuligowska

Zarys rosyjskiej fantastyki

09-FPW2-11

prof. A. Zywert

Języki narodów Federacji Rosyjskiej

09-FPW2-11

prof. B. Hrynkiewicz-Adamskich

Wybrane zagadnienia prozy rosyjskiej przełomu XX i XXI w.

09-FPW2-11

prof. A. Zywert

Psychologia języka i komunikacji

09-FPW2-11

mgr G. Straburzyński

I rok filologii rosyjsko-angielskiej
I rok filologii ukraińsko-angielskiej

Języki narodów Feredacji Rosyjskiej
Wybrane zagadnienia prozy rosyjskiej przełomu XX i XXI w.
Psychologia języka i komunikacji

09-PWO2-11
09-PWO2-11
09-PWO2-11

prof. B. Hrynkiewicz-Adamskich
prof. A. Zywert
mgr G. Straburzyński

I rok filologii rosyjskiej z lingwistyką st.

Języki narodów Feredacji Rosyjskiej
Technologia informacyjna

09-PDWL2-11

prof. B. Hrynkiewicz-Adamskich
mgr G. Straburzyński

I rok filologii rosyjsko-ukraińskiej

w semestrze letnim 2021/2022 studenci ww. specjalności studiów nie realizują zajęć fakult. do wyboru

I rok filologii rosyjskiej
I rok filologii ukraińskiej

Przedmiot fakultatywny II
I rok filologii rosyjskiej
I rok filologii ukraińskiej

I rok filologii białoruskiej

09-PDWL2-11

Kliknij na nazwę wybranego przedmiotu, aby zapisać się na listę

II rok (studia licencjackie)
II rok filologii rosyjskiej
II rok filologi ukraińskiej

II rok filologii rosyjsko-angielskiej
II rok filologii ukraińsko-angielskiej

II rok filologii rosyjsko-ukraińskiej

Do wyboru jedna z poniższych propozycji:
Język jako przedmiot badań etnolingwistycznych
Kultura rosyjska dzisiaj. Wybrane elementy (street art, muzyka,
performance, happening, taniec)
Z badań nad pograniczem językowym

Kod przedmiotu w
systemie USOSweb

Prowadzący:

09-FPW4-11

dr P. Bortnowska

09-FPW4-11

dr N. Królikiewicz

09-FPW4-11

dr hab. A. Żebrowska

Dzieje prawosławia Słowian Wschodnich w tradycji KijowskoMoskiewskiej

09-PWO4-11

ks. prof. J. Moskałyk

Komparatystyka literacko-kulturowa

09-PWO4-11

mgr O. Nowaczyk

09-FPUA3-11

mgr O. Nowaczyk

09-FPUA3-11

prof. J. Poliszczuk

Badania nad wielojęzycznością

09-PWL-11

prof. A. Sopata

Sprachenlernen auβerhalb des Kursraumes am Beispiel der
Linguistic Landscape

09-PWL-11

prof. C. Badstübner-Kizik

09-PDWL4-11

dr P. Bortnowska

09-PDWL4-11

dr N. Królikiewicz

09-PDWL4-11

dr hab. A. Żebrowska

Dzieje prawosławia Słowian Wschodnich w tradycji KijowskoMoskiewskiej
Modernizm w dziejach ukraińskiej literatury i kultury
Przedmiot do wyboru z zakresu j. niemieckiego

II rok filologii rosyjskiej z lingwistyką st.

Przedmiot do wyboru z zakresu j. rosyjskiego

II rok filologii rosyjskiej z lingwistyką st.

Język jako przedmiot badań etnolingwistycznych
Kultura rosyjska dzisiaj. Wybrane elementy (street art, muzyka,
performance, happening, taniec)
Z badań nad pograniczem językowym
Kliknij na nazwę wybranego przedmiotu, aby zapisać się na listę

III rok (studia licencjackie)
III rok filologii rosyjskiej

III rok filologii rosyjsko-angielskiej

III rok filologii rosyjsko-ukraińskiej

Do wyboru jedna z poniższych propozycji:

Kod przedmiotu w
systemie USOSweb

Prowadzący:

Wybrane zagadnienia z najnowszej prozy rosyjskiej
Problemy imagologii i literatura rosyjska wobec literatury
zachodniej

09-FPW6-11

prof. B. Lanin

09-FPW6-11

prof. L. Malcev

Językoznawstwo konfrontatywne polsko-rosyjskie

09-PWO7-11

prof. K. Kuligowska

Język rosyjski w biznesie

09-PWO7-11

mgr A. Gazarian

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne j.rosyjskiego
Warsztaty tłumaczeniowe ustne j. ukraińskiego

09-FPUA5-11
09-FPUA5-11

dr P. Bortnowska
dr R. Kupidura

Język niemiecki w turystyce

09-JNTiB-22

dr M. Kowalonek-Janczarek

Język niemiecki w biznesie

09-JNTiB-22

dr P. Kubiak

09-PDWL6-11

dr P. Bortnowska
dr Z. Szwed
mgr A. Gazarian

Przedmiot do wyboru z zakresu j. niemieckiego

III rok filologii rosyjskiej z lingwistyką st.

Przedmiot do wyboru z zakresu j. rosyjskiego

III rok filologii rosyjskiej z lingwistyką st.

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne pl-ros
Historia j. rosyjskiego
Język rosyjski w biznesie

09-PDWL6-11
09-PDWL6-11

Kliknij na nazwę wybranego przedmiotu, aby zapisać się na listę

I rok (studia magisterskie)

Do wyboru jedna z poniższych propozycji:

Kod przedmiotu w
systemie USOSweb

Prowadzący:

Historia rosyjskiego języka literackiego

09-MPW1jez-11

prof. B. Hrynkiewicz-Adamskich

Socjolingwistyka

09-MPW1jez-11

dr Y. Fedorushkov

(specjalizacja tłumaczeniowa oraz
specjalizacja jbiznesu & komunikacja międzykult.)

Gospodarka Federacji Rosyjskiej

09-Mpf-11
09-MpdW-11

dr A. Bortnowski

oraz

Warsztaty grafiki komputerowej

09-Mpf-11
09-MpdW-11

mgr G. Straburzyński

I rok
(studenci realizujący seminarium mgr
z zakresu językoznawstwa)

I rok filologii rosyjskiej

I rok filologi ukraińskiej

