
Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej       
ZAJĘCIA FAKULTATYWNE DO WYBORU 

w roku akademickim 2018/2019 
 

SEMESTR ZIMOWY 
 
 

I rok 
 

I rok filologii rosyjsko-angielskiej: SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 

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

 „Psychologia” (dr J. Gościniak)   

  „Przedmiot fakultatywny z zakresu j. angielskiego” (dr K. Jędrzejewska-Pyszczak)  
 

I rok filologii ukraińsko-angielskiej:  SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 

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

  „Psychologia” (dr J. Gościniak)   

 „Przedmiot fakultatywny z zakresu j. angielskiego” (dr K. Jędrzejewska-Pyszczak)  
 

I rok filologii rosyjsko-ukraińskiej:  SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 

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

 „Wiedza o nauce i akwizycji języków obcych”  (Prof. A. Sitarski)  

 „Psychologia” (dr J. Gościniak)   

 „Kultura i realia ukraińskiego obszaru językowego (Prof. A. Horniatko-Szumiłowicz)  
 

 STUDENCI FILOLOGII ROSYJSKIEJ realizują przedmioty fakultatywne do wyboru  

 tylko w semestrze letnim 2018/2019. 

 
 

II rok 
 

II rok filologii rosyjskiej + II rok filologii ukraińskiej  
 

Przedmiot fakultatywny do wyboru III (do wyboru jedna z dwóch poniższych propozycji): 

 Językoznawstwo: „Z historii pisma słowiańskiego: głagolica i cyrylica” (dr Z. Szwed) 
 Literaturoznawstwo: „Literatura rosyjska w kontekście neotradycjonalizmu - 

ewolucja świadomości twórczej” (dr E. Fedorushkov) 
 

 

 

III rok 
 

III rok filologii rosyjskiej + III rok filologii ukraińskiej 
 

Przedmiot fakultatywny do wyboru V (do wyboru jedna z dwóch poniższych propozycji): 

 Językoznawstwo: „Warsztat leksykograficzny: dobór i klasyfikacja obiektów 

badawczych” (dr Y. Fedorushkov)            
 Literaturoznawstwo: „Wybrane zagadnienia poezji rosyjskiej XX i XXI w.” (Prof. W. 

Popiel-Machnicki)   
 



ZASADY ZAPISÓW NA PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE DO WYBORU 

 

    Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej 
 

 

Zasady zapisów  
na  

PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE DO WYBORU  
 

 
 

 w roku akademickim 2018/2019 
(semestr zimowy) 

 

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

ukraińskiego”, itd.) masz możliwość wyboru przedmiotów zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami – są to tzw. zajęcia fakultatywne do wyboru.  

 

2)  Zajęcia fakultatywne do wyboru są realizowane zarówno w semestrze zimowym, jak 

i letnim. Ilość oraz rodzaj zajęć fakultatywnych do wyboru są uzależnione od 

kierunku studiów. 
 

3)  Do każdego przedmiotu fakultatywnego przyporządkowane są dwie propozycje  
 

4)  Po zapoznaniu się z propozycjami tematów, wybierz tylko jedną spośród dwóch 

propozycji 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).  

 

W związku z RODO, zapisy na przedmioty fakultatywne dokonywane są 

indywidualnie przez każdego ze studentów u opiekunów poszczególnych lat: 
 

 - I rok studiów I stopnia: mgr K. Rachut (konrad.rachut@amu.edu.pl) 

 - II rok studiów I stopnia: dr M. Jaworski (matjaw@amu.edu.pl) 

 - III rok studiów I stopnia: dr D. Słupianek-Tajnert (daria.slupianek@amu.edu.pl) 
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