
    Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej         

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKAD. 2018/2019 
 

 

I rok filologii rosyjskiej (studia I stopnia) + I rok filologii ukraińskiej (studia I stopnia) 
Fakultatywny przedmiot do wyboru I:  

• „Języki narodów Federacji Rosyjskiej” (Prof. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich) 

• „Współczesna literatura rosyjska a kino” (dr Aleksander Raspopau) 
 

Fakultatywny przedmiot do wyboru II:  
• „Relacje systemowe w leksyce rosyjskiej” (Dr hab. K. Kuligowska) 

• „Zarys rosyjskiej fantastyki” (Prof. Aleksandra Zywert) 
 

 

I rok filologii rosyjsko-angielskiej (profil ogólny): 
 

Przedmiot do wyboru II* dla profilu ogólnego:  

• „Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego” (WOKAJ) 

• „Języki narodów Federacji Rosyjskiej” (Prof. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich) 
 

 

I rok filologii rosyjsko-angielskiej (profil pedagogiczny): 
 

Przedmiot do wyboru I* dla profilu pedagogicznego:  

• „Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego” (WOKAJ) 

• „Języki narodów Federacji Rosyjskiej” (Prof. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich) 

• „Technologia informacyjna” (mgr Grzegorz Straburzyński). 
 

 

I rok filologii ukraińsko-angielskiej: 
 

Przedmiot fakultatywny do wyboru II:  

• „Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego” (WOKAJ) 

• „Języki narodów Federacji Rosyjskiej” (Prof. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich) 
 
 

II rok filologii rosyjskiej (studia I stopnia) + II rok filologii ukraińskiej (studia I stopnia) 
Zajęcia fakultatywne IV:  

• „Język jako przedmiot badań etnolingwistycznych” (dr Paulina Bortnowska) 

• „Kino Europy Środkowo-Wschodniej” (Prof. Beata Waligórska-Olejniczak) 
 
 
 

 

III rok filologii rosyjskiej + III rok filologii ukraińskiej 
 

Zajęcia fakultatywne VI:  
• „Obraz kobiety w literaturze ukraińskiej” (Prof. A. Horniatko-Szumiłowicz) 

• „Religijny aspekt literatury rosyjskiej XX i XXI w. Wybrane zagadnienia” (Prof. W. Popiel-Machnicki)     
   

 

 

I rok filologii rosyjskiej (studia II stopnia) 
 

Przedmiot do wyboru I:  
•  „Historia rosyjskiego języka literackiego” (dr Zofia Szwed)            
•  „Socjolingwistyka” (dr Yury Fedorushkov)       

 
 
 
 
 



 

     Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej 
 
 

Zasady zapisów  
na  

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE DO WYBORU  
 

 
 

 w roku akademickim 2018/2019 
 

1)  Oprócz zajęć obowiązkowych (np. „PNJR” / „PNJU”, „Gramatyka j. 

rosyjskiego / ukraińskiego”, itd.) masz możliwość wyboru przedmiotów 

zgodnie ze swoimi zainteresowaniami – są to tzw. przedmioty 

fakultatywne do wyboru.  

 

2)  Zajęcia fakultatywne do wyboru są realizowane (w zależności od 

kierunku studiów) w semestrze zimowym i/lub semestrze letnim. Ilość oraz 

rodzaj zajęć fakultatywnych do wyboru są uzależnione od kierunku studiów. 
 

3)  Do każdego przedmiotu fakultatywnego przyporządkowane są 

najczęściej dwie propozycje.  
 

4)  Po zapoznaniu się z propozycjami tematów, wybierz 

tylko jedną spośród propozycji zajęć, przyporządkowanych do każdego 

przedmiotu fakultatywnego do wyboru.  
 

5)  Wybrany przedmiot fakultatywny staje się dla Ciebie przedmiotem 

obowiązkowym, na który należy zarejestrować się w systemie USOS oraz 

uzyskać zaliczenie na koniec danego semestru. 
 

6)  Pamiętaj, że po wybraniu przez Ciebie określonej propozycji 

przedmiotu fakultatywnego oraz wpisaniu się na listę ww. zajęć, zmiana 

wybranego przedmiotu na inny nie jest możliwa. 
 

7)  „Kto pierwszy, ten lepszy” – na poszczególne zajęcia fakultatywne do 

wyboru obowiązuje ograniczona ilość miejsc (decyduje pierwszeństwo 

zapisów).  
 

8)  Zapisy na poszczególne przedmioty fakultatywne do wyboru przyjmuje 

Opiekun Twojego roku studiów. 
 


