WYKAZ ZAJĘĆ Z OPISEM ICH PROWADZENIA – WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
ROK AKADEMICKI 2021/2022

Instytut Filologii Germańskiej
zajęcia w trybie zdalnym:
filologia szwedzka: filozofia (II rok SL) oraz j. łaciński (I rok SL).
filologia germańska oraz filologia germańska z j. angielskim:
I stopień: Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego (FG I rok SL), Gramatyka
opisowa (FG, FGA I rok SL), Rozwój krajów niemieckiego obszaru językowego (FG, FGA I
rok SL), j. łaciński (FG I rok SL) Kultura krajów niemieckojęzycznych (FGA I rok SL) ,
Filozofia (FG II rok SL), Wprowadzenie do historii j. niemieckiego (FG, FGA II rok SL),
Historia literatury niemieckojęzycznej (FG, FGA III rok SL), Historia literatury niemieckiej
(FGA III rok SL);
II stopień: Wybrane zagadnienia z językoznawstwa (FG I rok SM), Wybrane zagadnienia z
literaturoznawstwa (FG SM), Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka (FG I rok SM).
Pozostałe zajęcia w IFG odbywać się będą w trybie stacjonarnym

Instytut Filologii Romańskiej
zajęcia w trybie zdalnym:
Wybrane zagadnienia z historii filozofii - wszystkie pierwsze lata licencjatu 30 g. wykład
Gramatyka opisowa języka francuskiego - II rok fil. francuskiej, 30 g. wykład
Literatura francuska - I rok fil. francuskiej, 30 g. wykład
Lektorat j. francuskiego - wszystkie drugie i trzecie lata licencjatu - 180 g. ćwiczenia
Seminarium językoznawcze (filologia hiszpańska), 30 g. II rok studiów magisterskich.
Razem zdalnie 10 kursów.
Pozostałe zajęcia w IFR odbywać się będą w trybie stacjonarnym

Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki
Lingwistyka
wszystkie zajęcia odbywać się będą w trybie stacjonarnym
filologia węgierska
zajęcia w trybie zdalnym:
Gramatyka opisowa języka węgierskiego –wykład, III rok, Gramatyka opisowa języka
węgierskiego – ćwiczenia, I rok SUM, Seminarium magisterskie językoznawcze – II rok
SUM.
Wstęp do historii literatury węgierskiej – wykład, I rok lic., Ćwiczenia translatorskie – I rok
SUM, Warsztaty przekładowe z literatury węgierskiej – ćwiczenia, II rok SUM,
Semantyczno-stylistyczna analiza przekładów literackich – ćwiczenia, II rok SUM.
lektoraty drugiego języka ugrofińskiego –estońskiego: II–III rok lic., I–II rok SUM, na
każdym roku studiów tygodniowo po 2 godziny.
Pozostałe zajęcia na filologii węgierskiej będą odbywać się w trybie stacjonarnym.
Przekładoznawstwo
wykaz w osobnym pliku

Instytut Filologii Angielskiej
studia stacjonarne I i II stopnia
ćwiczenia - stacjonarnie
wykłady i konwersatoria - zdalnie
studia niestacjonarne I i II stopnia
zajęcia w soboty - Praktyczna Nauka Jęz. Angielskiego i
Praktyczna Nauka Jęz. Niemieckiego -stacjonarnie
zajęcia w niedziele - wykłady, seminaria, opcje – zdalnie

