
07.10.2017

Sobota

8:30-10:00

egzamin s. 100 egzamin s. 100 zaliczenie na ocenę s. VIP

10:10-11:40

egzamin s. 100 egzamin s. 100 zaliczenie na ocenę s. VIP

11:50-13:20

egzamin s. 100 egzamin s. 100 zaliczenie na ocenę s. 111 zaliczenie na ocenę s. VIP

13:50-15:20

zaliczenie na ocenę s. 109 zaliczenie na ocenę s. 100 zaliczenie na ocenę s. 100 zaliczenie na ocenę s. 111

15:30-17:00

zaliczenie na ocenę s. 105 zaliczenie na ocenę s. 107

17:05-18:35

zaliczenie na ocenę s. 117

18:40-20:10

zaliczenie na ocenę s. 117

08.10.2017

Niedziela

8:30-10:00

zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę

10:10-11:40

zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę

11:50-13:20

egzamin s. 100 egzamin s. 100 zaliczenie na ocenę s. 111

13:50-15:20

zaliczenie na ocenę s. 111 zaliczenie na ocenę s. 110 zaliczenie na ocenę s. 108

15:30-17:00

zaliczenie na ocenę s. 111 zaliczenie na ocenę s. 110 zaliczenie na ocenę s. 108

17:05-18:35

zaliczenie na ocenę s. VIP zaliczenie na ocenę s. 108

18:40-20:10

zaliczenie na ocenę s. VIP zaliczenie na ocenę s. 108

zajęcia odwołane

zajęcia odwołane

zajęcia odwołane

zajęcia odwołane

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

2h/36h 

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

4h/12h (+6h pracy własnej)

Marcin Wolski
2h/10h (+4h pracy własnej)

2h/28h (+8h pracy własnej)
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

studia I stopnia, III semestr

Podstawy pedagogiki Podstawy pedagogiki

dr Agnieszka Bocianowicz dr Agnieszka Bocianowicz
2h/20h (+10h pracy własnej) 2h/20h (+10h pracy własnej)

Komputer w pracy tłumacza

Marcin Wolski

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

PNJ Sprawności zintegrowane

PNJ Gramatyka z elementami pisania

mgr Joanna Szkop
4h/14h (+4h pracy własnej)

2h/28h (+8h pracy własnej)

Teoria wychowania Teoria wychowania

dr Agnieszka Bocianowicz

2h/20h (+10h pracy własnej)

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

PNJ Konwersacje

Janusz Finder
2h/14h (+4h pracy własnej)

Komunikacja ustna w administracji                                                                  

i biznesie B/A

dr Nadzieja Kuptel

2h/14h (4h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

Teoria przekładu

Teoria przekładuPNJ Sprawności zintegrowane

AN- specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

AN - specjalizacja nauczycielska AN - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

Komunikacja pisemna w administracji                                                                                                                          

i biznesie B/A
mgr Anna Mackay

2h/14h (+4h pracy własnej)

dr Agnieszka Bocianowicz
2h/20h (+10h pracy własnej) 2h/20h (+10h pracy własnej)

Psychologia ogólna z elementami psychologii 

klinicznej

Psychologia ogólna z elementami psychologii 

klinicznej
mgr Izabela Szczepaniak mgr Izabela Szczepaniak

PNJ Pisanie ze stylistyką

mgr Joanna Szkop

AN- specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

2h/20h (+10h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

dr Anna Bielska
2h/18h (+6h pracy własnej)

PNJ Pisanie ze stylistyką

2h/12h (+6h pracy własnej)

PNJ Pisanie ze stylistyką

mgr Ewelina Błońska

dr Nina Shtok
4h/28h (+8h pracy własnej)

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

2h/36h 2h/36h 2h/36h 

dr Nadzieja Kuptel

dr Anna Bielska

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

4h/36h 4h/36h 

2h/18h (+12h pracy własnej) 2h/18h (+12h pracy własnej)

Podstawy dydaktyki Podstawy dydaktyki

4h/14h (+4h pracy własnej)

AN - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

4h/10h (+4h pracy własnej)

PNJ Pisanie ze stylistyką

mgr Joanna Szkop

jęz. niemiecki: dr Anna Jaroch s. 108; jęz. hiszpański (gr. 1): mgr Henry Cano-Dominguez s. 114

4h/12h (+6h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Nina Shtok

PNJ Konwersacje

mgr Anna Mackay

2h/12h (+6h pracy własnej)

PNJ Pisanie ze stylistyką

mgr Joanna Szkop
2h/12h (+6h pracy własnej)

mgr Anna Mackay

jęz. niemiecki: dr Anna Jaroch s. 108; jęz. hiszpański (gr. 1): mgr Henry Cano-Dominguez s. 114

Praktyczna nauka drugiego języka obcego Praktyczna nauka drugiego języka obcego

4h/36h 

dr Anna Bielska
2h/28h (+8h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

2h/18h (+6h pracy własnej)

PNJ Gramatyka z elementami pisania

mgr Joanna Szkop

AN - specjalizacja nauczycielska

Komputer w pracy tłumacza

studia I stopnia, III semestr

2h/14h (+4h pracy własnej) 2h/14h (+4h pracy własnej)

mgr Ewelina Błońska

2h/14h (+4h pracy własnej)

4h/14h (+4h pracy własnej)

Teoria przekładu

Teoria przekładu

mgr Anna Mackay
2h/14h (+4h pracy własnej)

Terminologia specjalistyczna z zakresu prawa, 

ekonomii i biznesu A/B
mgr Anna Mackay

2h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Nina Shtok
2h/28h (+8h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Nina Shtok
4h/28h (+8h pracy własnej)

2h/12h 

Aspekty interkulturowe we współpracy 

międzynarodowej A/B
mgr Paweł Madej

4h/36h 

jęz. hiszpański (gr. 2): mgr Kamil Mankin s. 117; jęz. włoski: mgr Joanna Karłowicz-Budzik s. 109

jęz. hiszpański (gr. 2): mgr Kamil Mankin s. 117; jęz. włoski: mgr Joanna Karłowicz-Budzik s. 109



21.10.2017

Sobota

8:30-10:00

zajęcia odwołane odrabianie: praca własna zajęcia odwołane odrabianie: praca własna zajęcia odwołane odrabianie: 05.11.2017

10:10-11:40

zajęcia odwołane odrabianie: praca własna zajęcia odwołane odrabianie: praca własna zajęcia odwołane odrabianie: 05.11.2017

11:50-13:20

zajęcia odwołane odrabianie: 25.11.2017

13:50-15:20

15:30-17:00

17:05-18:35

zajęcia odwołane odrabianie: 25.11.2017 zajęcia odwołane odrabianie: 25.11.2017

18:40-20:10

zajęcia odwołane odrabianie: 25.11.2017

22.10.2017

Niedziela

8:30-10:00

zajęcia odwołane odrabianie: 04.03.2018 zajęcia odwołane odrabianie: 04.03.2018 zajęcia odwołane odrabianie: 04.03.2018 zajęcia odwołane odrabianie: 04.03.2018

10:10-11:40

zajęcia odwołane odrabianie: 04.03.2018 zajęcia odwołane odrabianie: 04.03.2018 zajęcia odwołane odrabianie: 04.03.2018 zajęcia odwołane odrabianie: 04.03.2018

11:50-13:20

zajęcia odwołane odrabianie: 17.12.2017 zajęcia odwołane odrabianie: 17.12.2017

13:50-15:20

15:30-17:00

zajęcia odwołane odrabianie: 25.02.2018

17:05-18:35

18:40-20:10

zajęcia odwołane

zajęcia odwołane

zajęcia odwołane

zajęcia odwołane

zajęcia odwołane

zajęcia odwołane

zajęcia odwołane

zajęcia odwołanezajęcia odwołane

dr Nina Shtok

zajęcia odwołane

Warsztaty tłumaczeniowe ustne

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

zajęcia odwołane

4h/20h (+10h pracy własnej)
dr Agnieszka Bocianowicz dr Agnieszka Bocianowicz

4h/14h (+4h pracy własnej)

Technologia informacyjna

dr Nadzieja Kuptel
4h/18h (+12h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Nina Shtok
6h/28h (+8h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Nina Shtok

6h/28h (+8h pracy własnej)

mgr Izabela Szczepaniak mgr Izabela Szczepaniak

8h/28h (+8h pracy własnej)
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

zajęcia odwołane

2h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Konwersacje

dr Nina Shtok

Komunikacja pisemna w administracji                                                                 

i biznesie B/A

2h/10h (+4h pracy własnej)

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

8h/36h 

zajęcia odwołane

zajęcia odwołane

4h/15h 

PNJ Konwersacje

mgr Ewelina Błońska
4h/20h (+10h pracy własnej)

2h/14h (+4h pracy własnej)

8h/28h (+8h pracy własnej)

4h/14h (4h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

AN- specjalizacja tłumaczeniowa

2h/15h 

8h/36h 8h/36h 

6h/36h 

Praktyczna nauka drugiego języka obcego Praktyczna nauka drugiego języka obcego

PNJ Sprawności zintegrowane

AN - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

8h/28h (+8h pracy własnej)

dr Nadzieja Kuptel

4h/28h (+8h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

mgr Anna Mackay

Technologia informacyjna

2h/14h (+4h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe ustne

dr Anna Bielska

mgr Anna Mackay mgr Marzena Niebojewska

zajęcia odwołane

jęz. niemiecki: dr Anna Jaroch; jęz. hiszpański (gr. 1): mgr Henry Cano-Dominguez; jęz. hiszpański (gr. 2): mgr Kamil Mankin; jęz. włoski: mgr Joanna Karłowicz-Budzik

PNJ Sprawności zintegrowane

zajęcia odwołane

zajęcia odwołane

mgr Anna Mackay

dr Anna Bielska

AN - specjalizacja nauczycielska

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

6h/36h 

mgr Anna Mackay

zajęcia odwołane

zajęcia odwołane zajęcia odwołane

4h/20h (+10h pracy własnej)

AN- specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

6h/36h 

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

8h/36h 

6h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

4h/18h (+12h pracy własnej)

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

6h/36h 

Komunikacja ustna w administracji                                                                           

i biznesie B/A
PNJ Konwersacje

Janusz Finder
4h/14h (+4h pracy własnej)

Podstawy dydaktyki Podstawy dydaktyki

AN - specjalizacja nauczycielska

Teoria wychowania Teoria wychowania

dr Agnieszka Bocianowicz dr Agnieszka Bocianowicz
4h/20h (+10h pracy własnej) 4h/20h (+10h pracy własnej)

Psychologia ogólna z elementami psychologii 

klinicznej

studia I stopnia, III semestr

studia I stopnia, III semestr

mgr Anna Mackay

PNJ Konwersacje

AN - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa

PNJ Sprawności zintegrowane

mgr Anna Mackay
10h/28h (+8h pracy własnej)

6h/28h (+8h pracy własnej)

Komputer w pracy tłumacza

AN- specjalizacja tłumaczeniowa

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

dr Anna Bielska
4h/18h (+6h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

Podstawy pedagogiki Podstawy pedagogiki

4h/20h (+10h pracy własnej)

Psychologia ogólna z elementami psychologii 

klinicznej

6h/12h 

AN- specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

2h/14h (+4h pracy własnej)

mgr Anna Mackay
4h/14h (+4h pracy własnej)

Terminologia specjalistyczna z zakresu prawa, 

ekonomii i biznesu A/B
mgr Anna Mackay

4h/14h (+4h pracy własnej)

mgr Ewelina Błońska

Aspekty interkulturowe we współpracy 

międzynarodowej A/B
mgr Paweł Madej

mgr Paweł Madej

Komunikacja pisemna w administracji                                                                                                   

i biznesie B/A
mgr Anna Mackay

4h/12h 

Aspekty interkulturowe we współpracy 

międzynarodowej A/B

dr Anna Bielska
4h/18h (+6h pracy własnej)

jęz. niemiecki: dr Anna Jaroch; jęz. hiszpański (gr. 1): mgr Henry Cano-Dominguez; jęz. hiszpański (gr. 2): mgr Kamil Mankin; jęz. włoski: mgr Joanna Karłowicz-Budzik



04.11.2017

Sobota

8:30-10:00

egzamin s. 100 egzamin s. 100 zajęcia odwołane odrobienie:28.01.2018

10:10-11:40

egzamin s. 100 egzamin s. 100 zajęcia odwołane odrobienie: 26.11.2017 zaliczenie na ocenę s. VIP

11:50-13:20

egzamin s. 100 egzamin s. 100 zajęcia odwołane odrobienie: 10.12.2017 zaliczenie na ocenę s. VIP

13:50-15:20

zajęcia odwołane odrobienie: 17.12.2017 zaliczenie na ocenę s. 107 zaliczenie na ocenę s. 107 zaliczenie na ocenę s. 117

15:30-17:00

zaliczenie na ocenę s. 110 zaliczenie na ocenę s. 107 zaliczenie na ocenę s. 107 zaliczenie na ocenę s. 117

17:05-18:35

zaliczenie na ocenę s. 107 zaliczenie na ocenę s. 108 zaliczenie na ocenę s. 117

18:40-20:10

zaliczenie na ocenę s. 107 zaliczenie na ocenę s. 108

05.11.2017

Niedziela

8:30-10:00

zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę

10:10-11:40

zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę

11:50-13:20

egzamin s. 100 egzamin s. 100 zaliczenie na ocenę s. 117 zaliczenie na ocenę s. 114

13:50-15:20

zaliczenie na ocenę s. 111 zaliczenie na ocenę s. VIP zaliczenie na ocenę s. 117 zaliczenie na ocenę s. 114

15:30-17:00

zaliczenie na ocenę s. 117 zaliczenie na ocenę s. 110 odranianie z dn. 21.10.2017 s. 114

17:05-18:35

zaliczenie na ocenę s. 117 odranianie z dn. 21.10.2017 s. 114

18:40-20:10

zaliczenie na ocenę s. 117 zaliczenie na ocenę s. 110

Aspekty interkulturowe we współpracy 

międzynarodowej A/B
mgr Paweł Madej

10h/12h 

Komputer w pracy tłumacza

mgr Marzena Grassmann
6h/10h (+4h pracy własnej)

Aspekty interkulturowe we współpracy 

międzynarodowej A/B

2h/12h (+6h pracy własnej)

AN- specjalizacja tłumaczeniowa

PNJ Sprawności zintegrowane

6h/20h (+10h pracy własnej)

Terminologia specjalistyczna z zakresu prawa, 

ekonomii i biznesu A/B
mgr Anna Mackay

AN- specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

12h/36h 

PNJ Sprawności zintegrowane

PNJ Gramatyka z elementami pisania

mgr Joanna Szkop
2h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Gramatyka z elementami pisania

mgr Joanna Szkop

4h/14h (+4h pracy własnej)
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

mgr Anna Mackay
12h/28h (+8h pracy własnej)

10h/36h 

6h/20h (+10h pracy własnej)

Teoria wychowania

dr Agnieszka Bocianowicz

Praktyczna nauka drugiego języka obcego Praktyczna nauka drugiego języka obcego

mgr Joanna Szkop

Janusz Finder
6h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Gramatyka z elementami pisania

mgr Joanna Szkop
6h/14h (+4h pracy własnej)

dr Nina Shtok
10h/28h (+8h pracy własnej)

dr Anna Bielska

AN - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa

6h/20h (+10h pracy własnej)

mgr Paweł Madej
4h/12h 

Aspekty interkulturowe we współpracy 

międzynarodowej A/B
mgr Paweł Madej

12h/36h 

AN- specjalizacja tłumaczeniowa

12h/36h 

Aspekty interkulturowe we współpracy 

międzynarodowej A/B
Podstawy dydaktyki

dr Nadzieja Kuptel

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

jęz. niemiecki: dr Anna Jaroch s. 108; jęz. hiszpański (gr. 1): mgr Henry Cano-Dominguez s. 114

PNJ Gramatyka z elementami pisania

Janusz Finder

Psychologia ogólna z elementami psychologii 

klinicznej
mgr Izabela Szczepaniak

PNJ Konwersacje

12h/36h 

4h/28h (+8h pracy własnej)

dr Agnieszka Bocianowicz

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

Psychologia ogólna z elementami psychologii 

klinicznej
mgr Izabela Szczepaniak

4h/18h (+12h pracy własnej)

6h/20h (+10h pracy własnej)

dr Anna Bielska
4h/18h (+6h pracy własnej)

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

mgr Joanna Szkop

Warsztaty tłumaczeniowe ustne

Podstawy dydaktyki

dr Anna Bielska
4h/18h (+6h pracy własnej)

Komunikacja ustna w administracji                                                                    

i biznesie B/A

6h/14h (+4h pracy własnej)

10h/36h 10h/36h 

Podstawy pedagogiki

dr Agnieszka Bocianowicz
6h/20h (+10h pracy własnej)

mgr Joanna Szkop

PNJ Pisanie ze stylistyką

6h/12h (+6h pracy własnej)
dr Anna Bielska

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

AN- specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

6h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

6h/14h (+4h pracy własnej)

dr Nina Shtok
10h/28h (+8h pracy własnej)

PNJ Gramatyka z elementami pisania

mgr Joanna Szkop

8h/12h 

2h/14h (+4h pracy własnej)

mgr Paweł Madej

PNJ Pisanie ze stylistyką

mgr Joanna Szkop
6h/12h (+6h pracy własnej)

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

2h/14h (+4h pracy własnej)

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

10h/36h 

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Nadzieja Kuptel

AN - specjalizacja nauczycielska

4h/12h (+6h pracy własnej)

PNJ Pisanie ze stylistyką

mgr Ewelina Błońska

Warsztaty tłumaczeniowe ustne

studia I stopnia, III semestr

studia I stopnia, III semestr

4h/18h (+12h pracy własnej)

6h/28h (+8h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Anna Bielska

dr Anna Bielska

2h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Pisanie ze stylistyką

mgr Ewelina Błońska

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

PNJ Pisanie ze stylistyką

Podstawy pedagogiki

AN - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa

AN - specjalizacja nauczycielska

dr Agnieszka Bocianowicz

dr Nina Shtok

PNJ Sprawności zintegrowane

2h/14h (+4h pracy własnej)

6h/20h (+10h pracy własnej)

Teoria wychowania

Technologia informacyjna

6h/15h 

PNJ Konwersacje

mgr Anna Mackay

12h/28h (+8h pracy własnej)

4h/12h (+6h pracy własnej)

Komputer w pracy tłumacza

mgr Marzena Grassmann

2h/10h (+4h pracy własnej)

6h/12h 

jęz. hiszpański (gr. 2): mgr Kamil Mankin s. 117; jęz. włoski: mgr Joanna Karłowicz-Budzik s. 109

jęz. niemiecki: dr Anna Jaroch s. 108; jęz. hiszpański (gr. 1): mgr Henry Cano-Dominguez s. 114

jęz. hiszpański (gr. 2): mgr Kamil Mankin s. 117; jęz. włoski: mgr Joanna Karłowicz-Budzik s. 109



25.11.2017

Sobota

8:30-10:00

egzamin s. 100 egzamin s. 100

10:10-11:40

egzamin s. 100 egzamin s. 100 odranianie z dn. 21.10.2017 s. 108

11:50-13:20

egzamin s. 100 egzamin s. 100 egzamin s. 110 zaliczenie na ocenę s. 108

13:50-15:20

zaliczenie na ocenę s. 111 zaliczenie na ocenę s. 108 egzamin s. 110 zaliczenie na ocenę s. 117

15:30-17:00

odranianie z dn. 21.10.2017 s. 110 zaliczenie na ocenę s. 107 zaliczenie na ocenę s. 107 odranianie z dn. 21.10.2017 s. 108

17:05-18:35

odranianie z dn. 21.10.2017 s. 110 zaliczenie na ocenę s. 107 zaliczenie na ocenę s. 107

18:40-20:10

zaliczenie na ocenę s. 107

26.11.2017

Niedziela

8:30-10:00

zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę

10:10-11:40

zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę

11:50-13:20

egzamin s. 100 egzamin s. 100 zaliczenie na ocenę s. 108

13:50-15:20

zaliczenie na ocenę s. 108

15:30-17:00

egzamin s. 110 zaliczenie na ocenę s. 108

17:05-18:35

egzamin s. 110 odrabiane z 04.11.2017 s. 108

18:40-20:10

zaliczenie na ocenę s. 110

AN - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa

PNJ Konwersacje

mgr Ewelina Błońska
4h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

8h/20h (+10h pracy własnej)

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

PNJ Konwersacje

Jacek Chwalisz

dr Nina Shtok
10h/28h (+8h pracy własnej)

Teoria wychowania

Komputer w pracy tłumacza

mgr Marzena Grassmann

4h/10h (+4h pracy własnej)

mgr Ewelina Błońska

PNJ Sprawności zintegrowane

Podstawy pedagogiki

Teoria wychowania

8h/20h (+10h pracy własnej)

Technologia informacyjna

8h/20h (+10h pracy własnej) 8h/20h (+10h pracy własnej)

Psychologia ogólna z elementami psychologii 

klinicznej
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

PNJ Sprawności zintegrowane

AN- specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji
AN - specjalizacja nauczycielska

mgr Ewelina Błońska
2h/14h (+4h pracy własnej)

8h/14h (+4h pracy własnej)

Technologia informacyjna

4h/15h 

Technologia informacyjna

2h/15h 

Podstawy pedagogiki

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

dr Anna Bielska

Psychologia ogólna z elementami psychologii 

klinicznej

PNJ Sprawności zintegrowane

AN- specjalizacja tłumaczeniowaAN - specjalizacja nauczycielska

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

studia I stopnia, III semestr

dr Agnieszka Bocianowicz

dr Agnieszka Bocianowicz

6h/14h (+4h pracy własnej) 6h/14h (+4h pracy własnej)

14h/36h 

8h/18h (+6h pracy własnej)

jęz. hiszpański (gr. 2): mgr Kamil Mankin s. 117; jęz. włoski: mgr Joanna Karłowicz-Budzik s. 109

Technologia informacyjna

Warsztaty tłumaczeniowe ustne

dr Anna Bielska

Teoria przekładu Teoria przekładu

zajęcia odwołane zajęcia odwołane

PNJ Gramatyka z elementami pisania

AN- specjalizacja tłumaczeniowa

PNJ Konwersacje

PNJ Sprawności zintegrowane

8h/18h (+6h pracy własnej)

14h/36h 

Praktyczna nauka drugiego języka obcego Praktyczna nauka drugiego języka obcego

16h/36h 

12h/28h (+8h pracy własnej)

2h/15h 

studia I stopnia, III semestr

mgr Izabela Szczepaniak

PNJ Gramatyka z elementami pisania

PNJ Pisanie ze stylistyką

Jacek Chwalisz

dr Nadzieja Kuptel

mgr Joanna Szkop
6h/14h (+4h pracy własnej)

dr Nina Shtok
14h/28h (+8h pracy własnej)

Technologia informacyjna

Jacek Chwalisz
4h/15h 

8h/14h (+4h pracy własnej)

16h/36h 16h/36h 

odwołane - odrobienie: 03.02.2018, godz. 8.30

dr Nadzieja Kuptel

dr Nina Shtok
10h/28h (+8h pracy własnej)

2h/15h 

mgr Joanna Szkop

odwołane - odrobienie: 03.02.2018, godz. 10.10

dr Nina Shtok

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

dr Agnieszka Bocianowicz

dr Agnieszka Bocianowicz
8h/20h (+10h pracy własnej)

AN - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa

8h/20h (+10h pracy własnej)

mgr Izabela Szczepaniak

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

dr Anna Bielska
8h/28h (+8h pracy własnej)

6h/12h (+6h pracy własnej)

PNJ Konwersacje

mgr Ewelina Błońska
2h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Pisanie ze stylistyką

mgr Joanna SzkopJacek Chwalisz
4h/15h 

Janusz Finder

Podstawy dydaktyki Podstawy dydaktyki

14h/36h 

dr Anna Bielska

jęz. hiszpański (gr. 2): mgr Kamil Mankin s. 117; jęz. włoski: mgr Joanna Karłowicz-Budzik s. 109

6h/12h (+6h pracy własnej)

14h/36h 

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

16h/36h 

4h/14h (+4h pracy własnej)

6h/14h (+4h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe ustne

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

Jacek Chwalisz

odwołane - odrobienie: 03.02.2018, godz. 11.40

AN- specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

jęz. niemiecki: dr Anna Jaroch s. 108; jęz. hiszpański (gr. 1): mgr Henry Cano-Dominguez s. 114

dr Anna Bielska
6h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Gramatyka z elementami pisania

mgr Joanna Szkop

Technologia informacyjna

6h/18h (+12h pracy własnej) 6h/18h (+12h pracy własnej)

Jacek Chwalisz

jęz. niemiecki: dr Anna Jaroch s. 108; jęz. hiszpański (gr. 1): mgr Henry Cano-Dominguez s. 114



09.12.2017

Sobota

8:30-10:00

egzamin s. 100 egzamin s. 100

10:10-11:40

egzamin s. 100 egzamin s. 100 zaliczenie na ocenę s. VIP

11:50-13:20

egzamin s. 100 egzamin s. 100 zaliczenie na ocenę s. 111 zaliczenie na ocenę s. VIP

13:50-15:20

zaliczenie na ocenę s. 109 zaliczenie na ocenę s. VIP zaliczenie na ocenę s. 106 zaliczenie na ocenę s. 108

15:30-17:00

zaliczenie na ocenę s. 109 zaliczenie na ocenę s. 107 zaliczenie na ocenę s. 107 zaliczenie na ocenę s. VIP

17:05-18:35

zaliczenie na ocenę s. 107 zaliczenie na ocenę s. VIP zaliczenie na ocenę s. 108 egzamin s. 110

18:40-20:10

zaliczenie na ocenę s. 107 egzamin s. 110

10.12.2017

Niedziela

8:30-10:00

zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę

10:10-11:40

zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę

11:50-13:20

egzamin s. 100 egzamin s. 100 s. 108 zaliczenie na ocenę s. 106

13:50-15:20 Komputer w pracy tłumacza
Technologia 

informacyjna
mgr Marzena Grassmann Jacek Chwalisz

6h/10h (+4h pracy własnej) 6h/15h 
zaliczenie na ocenę s. 108 odwołane odrobienie: 11.02.2017 s. 110 zaliczenie na ocenę s. 106

15:30-17:00 Komputer w pracy tłumacza
Technologia 

informacyjna
mgr Marzena Grassmann Jacek Chwalisz

8h/10h (+4h pracy własnej) 8h/15h 
zaliczenie na ocenę s. 108 odwołane odrobienie: 11.02.2017 s. 110 zaliczenie na ocenę s. 106

17:05-18:35

odrabiane z 04.11.2017 s. 106 zaliczenie na ocenę s. 108

18:40-20:10

8h/18h (+12h pracy własnej)

18h/28h (+8h pracy własnej)

przeniesione na 13.01.2018 na prośbę Wykładowcy

mgr Joanna Szkop
8h/14h (+4h pracy własnej)

dr Nadzieja Kuptel

10h/14h (+4h pracy własnej)

20h/36h 
jęz. niemiecki: dr Anna Jaroch s. 108; jęz. hiszpański (gr. 1): mgr Henry Cano-Dominguez s. 114

jęz. hiszpański (gr. 2): mgr Kamil Mankin s. 117; jęz. włoski: mgr Joanna Karłowicz-Budzik s. 109

jęz. hiszpański (gr. 2): mgr Kamil Mankin s. 117; jęz. włoski: mgr Joanna Karłowicz-Budzik s. 109

AN- specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

mgr Joanna Szkop

14h/28h (+8h pracy własnej)

dr Nina Shtok

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Nina Shtok
12h/28h (+8h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Nina Shtok

4h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Gramatyka z elementami pisania

PNJ Sprawności zintegrowane

PNJ Sprawności zintegrowane

Jacek Chwalisz

Podstawy dydaktykiPodstawy dydaktyki

dr Nadzieja Kuptel

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

18h/36h 

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

20h/36h 

dr Anna Bielska

AN - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa

Psychologia ogólna z elementami psychologii 

klinicznej
mgr Izabela Szczepaniak mgr Izabela Szczepaniak

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

8h/18h (+12h pracy własnej)

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

18h/36h 

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

20h/36h 

zajęcia odwołane
8h/14h (+4h pracy własnej)12h/28h (+8h pracy własnej)

AN - specjalizacja nauczycielska
AN- specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

18h/36h 

studia I stopnia, III semestr

jęz. niemiecki: dr Anna Jaroch s. 108; jęz. hiszpański (gr. 1): mgr Henry Cano-Dominguez s. 114

AN- specjalizacja tłumaczeniowa

8h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Gramatyka z elementami pisania

Technologia informacyjna

10h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Anna Bielska
10h/28h (+8h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

PNJ Konwersacje

Psychologia ogólna z elementami psychologii 

klinicznej

Teoria przekładu

mgr Anna Mackay
16h/28h (+8h pracy własnej)

mgr Ewelina Błońska

Technologia informacyjna

16h/28h (+8h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

Komunikacja ustna w administracji                                                                                                      

i biznesie B/A

zajęcia odwołane

dr Agnieszka Bocianowicz

dr Agnieszka Bocianowicz

PNJ Konwersacje

mgr Anna Mackaydr Agnieszka Bocianowicz
10h/20h (+10h pracy własnej)

Janusz Finder

Komunikacja pisemna w administracji                                                                                                      

i biznesie B/A

10h/20h (+10h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Nina Shtok

mgr Anna Mackay

studia I stopnia, III semestr

mgr Paweł Madej

8h/14h (+4h pracy własnej)

AN- specjalizacja tłumaczeniowa
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

Jacek Chwalisz
2h/15h 

Terminologia specjalistyczna z zakresu prawa, 

ekonomii i biznesu A/B
mgr Anna Mackay

Podstawy pedagogiki Podstawy pedagogiki

Teoria wychowania

8h/14h (+4h pracy własnej)

6h/14h (+4h pracy własnej)

dr Anna Bielska

PNJ Konwersacje

10h/18h (+6h pracy własnej)
Janusz Finder

12h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

mgr Anna Mackay
14h/28h (+8h pracy własnej)

10h/20h (+10h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

AN - specjalizacja nauczycielska

dr Anna Bielska
10h/18h (+6h pracy własnej)

Teoria przekładu

PNJ Sprawności zintegrowane

4h/14h (+4h pracy własnej)
mgr Ewelina Błońska

PNJ Konwersacje

Aspekty interkulturowe we współpracy 

międzynarodowej A/B

12h/12h 

6h/14h (+4h pracy własnej) 8h/14h (+4h pracy własnej)

AN - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa

dr Agnieszka Bocianowicz
10h/20h (+10h pracy własnej) 10h/20h (+10h pracy własnej)

mgr Joanna Szkop

10h/20h (+10h pracy własnej)

18h/36h 

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

20h/36h 

PNJ Gramatyka z elementami pisania

PNJ Gramatyka z elementami pisania

mgr Joanna Szkop

dr Nina Shtok
16h/28h (+8h pracy własnej)

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

mgr Joanna Szkop
8h/14h (+4h pracy własnej)

Teoria wychowania

4h/15h 

PNJ Gramatyka z elementami pisania

Praktyczna nauka drugiego języka obcego



16.12.2017

Sobota (REZ.)

8:30-10:00

egzamin s. 100 egzamin s. 100 zaliczenie na ocenę s. 106

10:10-11:40

egzamin s. 100 egzamin s. 100

11:50-13:20

egzamin s. 100 egzamin s. 100 zaliczenie na ocenę s. 107

13:50-15:20

zaliczenie na ocenę s. 113 zaliczenie na ocenę s. 111 zaliczenie na ocenę s. 107

15:30-17:00

zaliczenie na ocenę s. 113 zaliczenie na ocenę s. 107 zaliczenie na ocenę s. 110

17:05-18:35

zaliczenie na ocenę s. 113 egzamin s. 110 zaliczenie na ocenę s. 105 zaliczenie na ocenę s. 107

18:40-20:10

egzamin s. 110 zaliczenie na ocenę s. 105

17.12.2017

Niedziela (REZ.)

8:30-10:00

odrabiane z dn. 04.11.2017 s. 110 zaliczenie na ocenę Przedsionek VIP

10:10-11:40

egzamin s. 110 zaliczenie na ocenę Przedsionek VIP

11:50-13:20

odrabiane z dn. 22.10.2017 s. 100 odrabiane z dn. 22.10.2017 s. 100 zaliczenie na ocenę s. 105

13:50-15:20

15:30-17:00

zaliczenie na ocenę s. 110 zaliczenie na ocenę s. 113

17:05-18:35

zaliczenie na ocenę s. 110

18:40-20:10

10h/10h (+4h pracy własnej)

10h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Gramatyka z elementami pisania

odwołane - odrobienie: 27.01.2018, godz. 17.05

mgr Joanna Szkop
8h/12h (+6h pracy własnej)

10h/18h (+12h pracy własnej)

Komunikacja ustna w administracji                i 

biznesie B/A

PNJ Pisanie ze stylistyką

dr Agnieszka Bocianowicz dr Agnieszka Bocianowicz

6h/15h 

Komputer w pracy tłumacza

Podstawy dydaktyki

dr Nadzieja Kuptel

mgr Anna Mackay

AN- specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

zajęcia odwołane

PNJ Konwersacje

mgr Ewelina Błońska
6h/14h (+4h pracy własnej)

6h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Gramatyka z elementami pisania

mgr Joanna Szkop

mgr Joanna Szkop

6h/15h 

Technologia informacyjna

8h/15h 

Jacek Chwalisz

12h/14h (+4h pracy własnej)
Jacek Chwalisz

Technologia informacyjna

PNJ Gramatyka z elementami pisania

mgr Joanna Szkop
10h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

18h/28h (+8h pracy własnej)

18h/28h (+8h pracy własnej)

10h/14h (+4h pracy własnej)
mgr Anna Mackay

mgr Ewelina Błońska
8h/14h (+4h pracy własnej)

Teoria przekładu Teoria przekładu

zajęcia odwołane

PNJ Pisanie ze stylistyką

mgr Ewelina Błońska
8h/12h (+6h pracy własnej)

Technologia informacyjna

dr Anna Bielska

mgr Izabela Szczepaniak mgr Izabela Szczepaniak
12h/20h (+10h pracy własnej) 12h/20h (+10h pracy własnej) 10h/14h (+4h pracy własnej)

Podstawy dydaktyki

dr Nadzieja Kuptel
10h/18h (+12h pracy własnej)

14h/28h (+8h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

12h/20h (+10h pracy własnej)

16h/28h (+8h pracy własnej)

Psychologia ogólna z elementami psychologii 

klinicznej

Teoria wychowania Teoria wychowania

dr Agnieszka Bocianowicz dr Agnieszka Bocianowicz

Podstawy pedagogiki PNJ Konwersacje

12h/20h (+10h pracy własnej)

12h/20h (+10h pracy własnej) 12h/20h (+10h pracy własnej)

AN - specjalizacja nauczycielska

Komunikacja pisemna w administracji                                                                                                                                     

i biznesie B/A
mgr Anna Mackay
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

AN - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Anna Bielska

Podstawy pedagogiki

PNJ Pisanie ze stylistyką

mgr Joanna Szkop
8h/12h (+6h pracy własnej)

studia I stopnia, III semestr

studia I stopnia, III semestr

Technologia informacyjna

8h/15h 

AN - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa

8h/10h (+4h pracy własnej)
UWAGA! Początek zajęć o godz. 13.50

Komputer w pracy tłumacza

mgr Marzena Grassmann

Jacek Chwalisz

Jacek Chwalisz

Psychologia ogólna z elementami psychologii 

klinicznej

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Anna Bielska

PNJ Gramatyka z elementami pisania

mgr Joanna Szkop

Terminologia specjalistyczna z zakresu prawa, 

ekonomii i biznesu A/B
mgr Anna Mackay

10h/14h (+4h pracy własnej)

AN- specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

PNJ Konwersacje

mgr Ewelina Błońska
8h/14h (+4h pracy własnej)

10h/14h (+4h pracy własnej)

AN- specjalizacja tłumaczeniowaAN - specjalizacja nauczycielska

10h/14h (+4h pracy własnej)



13.01.2018

Sobota

8:30-10:00

egzamin s. 100 egzamin s. 100 zaliczenie na ocenę s. VIP

10:10-11:40

egzamin s. 100 egzamin s. 100 zaliczenie na ocenę s. 113 zaliczenie na ocenę s. VIP

11:50-13:20

egzamin s. 100 egzamin s. 100 egzamin s. 110 zaliczenie na ocenę s. 107

13:50-15:20

zaliczenie na ocenę s. 102 egzamin s. 110 zaliczenie na ocenę s. VIP

15:30-17:00

zaliczenie na ocenę s. 107 zaliczenie na ocenę s. VIP2 zaliczenie na ocenę s. VIP2 zaliczenie na ocenę s. 111

17:05-18:35

zaliczenie na ocenę s. 107 zaliczenie na ocenę s. VIP2 zaliczenie na ocenę s. VIP2

18:40-20:10

zaliczenie na ocenę s. VIP2

14.01.2018

Niedziela

8:30-10:00

zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę

10:10-11:40

zaliczenie na ocenę zaliczenie na ocenę

11:50-13:20

egzamin s. 100 egzamin s. 100 zaliczenie na ocenę s. 111 zaliczenie na ocenę s. 108

13:50-15:20

egzamin s. 110 zaliczenie na ocenę s. 111 zaliczenie na ocenę s. 108

15:30-17:00

egzamin s. 110 s. 111 zaliczenie na ocenę s. 108 zaliczenie na ocenę s. VIP

17:05-18:35

egzamin s. 110 zaliczenie na ocenę s. 108 zaliczenie na ocenę s. VIP

18:40-20:10

egzamin s. 110

mgr Anna Mackay

22h/36h 

Terminologia specjalistyczna z zakresu prawa, 

ekonomii i biznesu A/B
mgr Anna Mackay

12h/14h (+4h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe ustne

dr Anna Bielska
8h/14h (+4h pracy własnej)

22h/28h (+8h pracy własnej)

Aspekty interkulturowe we współpracy 

międzynarodowej A/B
mgr Paweł Madej

12h/12h 

Warsztaty tłumaczeniowe ustne

dr Anna Bielska
8h/14h (+4h pracy własnej)

AN- specjalizacja tłumaczeniowa

mgr Joanna Szkop

22h/36h 

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

dr Nadzieja Kuptel

20h/28h (+8h pracy własnej)

dr Agnieszka Bocianowicz dr Agnieszka Bocianowicz
14h/20h (+10h pracy własnej) 14h/20h (+10h pracy własnej)

dr Anna Bielska dr Anna Bielska
12h/18h (+6h pracy własnej)

24h/36h 

12h/14h (+4h pracy własnej)

Podstawy dydaktyki

6h/14h (+4h pracy własnej)

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

dr Nina Shtok
20h/28h (+8h pracy własnej)

jęz. niemiecki: dr Anna Jaroch s. 108; jęz. hiszpański (gr. 1): mgr Henry Cano-Dominguez s. 114

studia I stopnia, III semestr

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

PNJ Pisanie ze stylistyką

PNJ Sprawności zintegrowane

10h/12h (+6h pracy własnej)

24h/36h 

AN - specjalizacja nauczycielska

Jacek Chwalisz

Jacek Chwalisz

Jacek Chwalisz

jęz. hiszpański (gr. 2): mgr Kamil Mankin s. 117; jęz. włoski: mgr Joanna Karłowicz-Budzik s. 109

PNJ Konwersacje

mgr Ewelina Błońska

Technologia informacyjna

Jacek Chwalisz
10h/15h 

Technologia informacyjna

14h/14h (+4h pracy własnej)

18h/28h (+8h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

Technologia informacyjna

Komunikacja pisemna w administracji                                                                                                                             

i biznesie B/A
mgr Anna Mackay

14h/14h (+4h pracy własnej)

Komunikacja ustna w administracji                                                                                                         

i biznesie B/A
mgr Anna Mackay

14h/14h (+4h pracy własnej)
Jacek Chwalisz

10h/15h 

24h/36h 

Technologia informacyjna

PNJ Gramatyka z elementami pisania

14h/14h (+4h pracy własnej)

dr Anna Bielska

Podstawy pedagogiki Podstawy pedagogiki

Technologia informacyjna

12h/15h 

AN - specjalizacja nauczycielska AN - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

dr Agnieszka Bocianowicz

dr Nina Shtok

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

PNJ Gramatyka z elementami pisania

12h/18h (+6h pracy własnej)

12h/15h 

PNJ Gramatyka z elementami pisania

mgr Joanna Szkop
12h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Gramatyka z elementami pisania

mgr Joanna Szkop
10h/15h 

mgr Izabela Szczepaniak mgr Izabela Szczepaniak

Jacek Chwalisz

12h/15h 

Praktyczna nauka drugiego języka obcego Praktyczna nauka drugiego języka obcego

12h/18h (+12h pracy własnej) 12h/18h (+12h pracy własnej)

24h/36h 

22h/36h 22h/36h 

AN- specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

studia I stopnia, III semestr

dr Agnieszka Bocianowicz

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

mgr Joanna Szkop

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Nina Shtokdr Nadzieja Kuptel

PNJ Sprawności zintegrowane

12h/14h (+4h pracy własnej)

Komunikacja ustna w administracji                i 

biznesie B/A

Podstawy dydaktyki

14h/14h (+4h pracy własnej)

20h/28h (+8h pracy własnej)

mgr Joanna Szkop

14h/20h (+10h pracy własnej) 14h/20h (+10h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Nina Shtok

Janusz Finder

AN - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

AN- specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

Komunikacja pisemna w administracji                                                                                                                               

i biznesie B/A
mgr Anna Mackay

12h/14h (+4h pracy własnej)

Psychologia ogólna z elementami psychologii 

klinicznej

14h/20h (+10h pracy własnej) 14h/20h (+10h pracy własnej) 10h/14h (+4h pracy własnej)

Psychologia ogólna z elementami psychologii 

klinicznej
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

Technologia informacyjna

jęz. niemiecki: dr Anna Jaroch s. 108; jęz. hiszpański (gr. 1): mgr Henry Cano-Dominguez s. 114

PNJ Gramatyka z elementami pisania

mgr Joanna Szkop

PNJ Konwersacje

Teoria wychowania Teoria wychowania

jęz. hiszpański (gr. 2): mgr Kamil Mankin s. 117; jęz. włoski: mgr Joanna Karłowicz-Budzik s. 109



27.01.2018

Sobota

8:30-10:00

10:10-11:40

11:50-13:20

13:50-15:20

15:30-17:00

17:05-18:35

odrabiane z dn. 17.12.2017

18:40-20:10

28.01.2018

Niedziela

8:30-10:00

10:10-11:40

11:50-13:20

13:50-15:20

15:30-17:00

odrabiane z 04.11.2017

17:05-18:35

18:40-20:10

PNJ Konwersacje

mgr Anna Mackay
16h/18h (10h pracy własnej)

mgr Izabela Szczepaniak dr Nina Shtok
24h/28h (+8h pracy własnej)

PNJ Konwersacje

PNJ Konwersacje

mgr Ewelina Błońska

12h/14h (+4h pracy własnej)

Technologia informacyjna

Jacek Chwalisz
6h/15h 

Technologia informacyjna

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Nina Shtok
26h/28h (+8h pracy własnej)

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

Technologia informacyjna

Jacek Chwalisz
14h/15h 

Technologia informacyjna

Jacek Chwalisz
15h/15h 

16h/20h (+10h pracy własnej)

PNJ Gramatyka z elementami pisania

mgr Joanna Szkop
10h/14h (+4h pracy własnej)

Podstawy pedagogiki Podstawy pedagogiki

dr Agnieszka Bocianowicz

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

PNJ Gramatyka z elementami pisania

mgr Joanna Szkop

Jacek Chwalisz

Praktyczna nauka drugiego języka obcego Praktyczna nauka drugiego języka obcego

AN- specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

PNJ Sprawności zintegrowane

Jacek Chwalisz
14h/15h 

Technologia informacyjna

Jacek Chwalisz

mgr Ewelina Błońska
12h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

mgr Anna Mackay
20h/28h (+8h pracy własnej)24h/28h (+8h pracy własnej)

14h/18h (+6h pracy własnej)

AN- specjalizacja tłumaczeniowa

Podstawy dydaktyki Podstawy dydaktyki

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Nina Shtok

Technologia informacyjna

8h/15h 

dr Nina Shtok
24h/28h (+8h pracy własnej)

dr Agnieszka Bocianowicz

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Nina Shtok
22h/28h (+8h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

26h/36h 

10h/14h (+4h pracy własnej)

dr Nadzieja Kuptel

studia I stopnia, III semestr

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

28h/36h 

26h/28h (+8h pracy własnej)

26h/36h 

14h/18h (+12h pracy własnej)

dr Agnieszka Bocianowicz

14h/18h (+12h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Nadzieja Kuptel
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

PNJ Sprawności zintegrowane

AN - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa

Psychologia ogólna z elementami psychologii 

klinicznej
mgr Izabela Szczepaniak

16h/20h (+10h pracy własnej) 16h/20h (+10h pracy własnej)

studia I stopnia, III semestr

10h/14h (+4h pracy własnej)

15h/15h 

28h/36h 

Psychologia ogólna z elementami psychologii 

klinicznej

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

28h/36h 28h/36h 

dr Anna Bielska

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

Teoria wychowania

26h/36h 

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

10h/14h (+4h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe ustne

AN - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa

Teoria wychowania

dr Anna Bielska
14h/18h (+6h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe ustne

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

jęz. niemiecki: dr Anna Jaroch; jęz. hiszpański (gr. 1): mgr Henry Cano-Dominguez; jęz. hiszpański (gr. 2): mgr Kamil Mankin; jęz. włoski: mgr Joanna Karłowicz-Budzik

26h/36h 

dr Anna Bielska

dr Anna Bielska

AN - specjalizacja nauczycielska

AN- specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

16h/20h (+10h pracy własnej)
dr Agnieszka Bocianowicz

AN- specjalizacja tłumaczeniowa

PNJ Gramatyka z elementami pisania

mgr Joanna Szkop
8h/14h (+4h pracy własnej)

jęz. niemiecki: dr Anna Jaroch; jęz. hiszpański (gr. 1): mgr Henry Cano-Dominguez; jęz. hiszpański (gr. 2): mgr Kamil Mankin; jęz. włoski: mgr Joanna Karłowicz-Budzik

Teoria przekładu Teoria przekładu

12h/14h (+4h pracy własnej) 12h/14h (+4h pracy własnej)

AN - specjalizacja nauczycielska

dr Anna Bielska

dr Anna Bielska
22h/28h (+8h pracy własnej)

16h/20h (+10h pracy własnej) 16h/20h (+10h pracy własnej)



10.02.2018

Sobota

8:30-10:00

10:10-11:40

11:50-13:20

13:50-15:20

15:30-17:00

17:05-18:35

18:40-20:10

11.02.2018

Niedziela

8:30-10:00

10:10-11:40

11:50-13:20

13:50-15:20

15:30-17:00

odrabiane z 10.12.2017

17:05-18:35

odrabiane z 10.12.2017

18:40-20:10

mgr Ewelina Błońska

Technologia informacyjna

Jacek Chwalisz
10h/15h 

12h/15h 14h/14h (+4h pracy własnej)

12h/14h (+4h pracy własnej)

Podstawy pedagogiki

PNJ Pisanie ze stylistyką
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

Podstawy dydaktyki

18h/20h (+10h pracy własnej)

30h/36h 

AN - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

PNJ Konwersacje

PNJ Konwersacje

mgr Joanna Szkop

studia I stopnia, III semestr

15h/15h 

AN - specjalizacja nauczycielska

AN- specjalizacja tłumaczeniowa

Technologia informacyjna

Jacek Chwalisz

32h/36h 

mgr Ewelina Błońska

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

12h/12h (+6h pracy własnej)

Technologia informacyjna

Jacek Chwalisz

AN - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa

PNJ Pisanie ze stylistyką

PNJ Pisanie ze stylistyką

dr Anna Bielska
16h/18h (+6h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe ustne

dr Anna Bielska
12h/14h (+4h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe ustne

dr Anna Bielska
12h/14h (+4h pracy własnej)

14h/15h 

Technologia informacyjna

26h/28h (+8h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

16h/18h (+12h pracy własnej)

32h/36h 

Jacek Chwalisz

Komputer w pracy tłumacza

mgr Marzena Grassmann

mgr Marzena Grassmann

mgr Joanna Szkop

10h/12h (+6h pracy własnej)

PNJ Pisanie ze stylistyką

mgr Ewelina Błońska
8h/12h (+6h pracy własnej)

AN - specjalizacja nauczycielska

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

PNJ Pisanie ze stylistyką

18h/20h (+10h pracy własnej)

dr Anna Bielska
16h/18h (+6h pracy własnej)

mgr Joanna Szkop
12h/12h (+6h pracy własnej)

6h/12h (+6h pracy własnej)

jęz. niemiecki: dr Anna Jaroch; jęz. hiszpański (gr. 1): mgr Henry Cano-Dominguez; jęz. hiszpański (gr. 2): mgr Kamil Mankin; jęz. włoski: mgr Joanna Karłowicz-Budzik

8h/10h (+4h pracy własnej)

dr Agnieszka Bocianowicz

studia I stopnia, III semestr

Podstawy dydaktyki

32h/36h 

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Nina Shtok
28h/28h (+8h pracy własnej)

6h/10h (+4h pracy własnej)

Komputer w pracy tłumacza

30h/36h 

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

dr Agnieszka Bocianowicz

mgr Ewelina Błońska
14h/14h (+4h pracy własnej)

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

AN- specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

AN- specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

18h/20h (+10h pracy własnej) 18h/20h (+10h pracy własnej)

18h/20h (+10h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Anna Bielska

Podstawy pedagogiki

Teoria wychowania Teoria wychowania

Psychologia ogólna z elementami psychologii 

klinicznej
mgr Izabela Szczepaniak

16h/18h (+12h pracy własnej)

14h/14h (+4h pracy własnej)

Teoria przekładu

mgr Izabela Szczepaniak

dr Agnieszka Bocianowicz dr Agnieszka Bocianowicz

18h/20h (+10h pracy własnej)

Psychologia ogólna z elementami psychologii 

klinicznej

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

30h/36h 

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

32h/36h 

dr Nadzieja Kuptel dr Nadzieja Kuptel

Teoria przekładu

Praktyczna nauka drugiego języka obcego Praktyczna nauka drugiego języka obcego

30h/36h 

jęz. niemiecki: dr Anna Jaroch; jęz. hiszpański (gr. 1): mgr Henry Cano-Dominguez; jęz. hiszpański (gr. 2): mgr Kamil Mankin; jęz. włoski: mgr Joanna Karłowicz-Budzik



24.02.2018

Sobota

8:30-10:00

10:10-11:40

11:50-13:20

13:50-15:20

15:30-17:00

17:05-18:35

18:40-20:10

25.02.2018

Niedziela

8:30-10:00

10:10-11:40

11:50-13:20

13:50-15:20

odrabiane z 22.10.2017

15:30-17:00

17:05-18:35

18:40-20:10

Technologia informacyjna

14h/15h 

Technologia informacyjna

14h/14h (+4h pracy własnej)

mgr Anna Mackay
14h/14h (+4h pracy własnej)

15h/15h 

dr Anna Bielska

AN- specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

36h/36h 

Warsztaty tłumaczeniowe ustne

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Nina Shtok
28h/28h (+8h pracy własnej)

34h/36h 

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

14h/15h 

Technologia informacyjna

Jacek Chwalisz

PNJ Pisanie ze stylistyką

15h/15h 

Warsztaty tłumaczeniowe ustne

dr Anna Bielska

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

14h/14h (+4h pracy własnej)

Jacek Chwalisz

PNJ Gramatyka z elementami pisania

mgr Joanna Szkop

36h/36h 

AN- specjalizacja tłumaczeniowa

AN- specjalizacja tłumaczeniowa

PNJ Gramatyka z elementami pisania

mgr Joanna Szkop

34h/36h 

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

AN - specjalizacja nauczycielska

Technologia informacyjna

AN- specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

studia I stopnia, III semestr

studia I stopnia, III semestr

14h/14h (+4h pracy własnej)

14h/14h (+4h pracy własnej)

Podstawy pedagogiki

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

Terminologia specjalistyczna z zakresu prawa, 

ekonomii i biznesu A/B

Praktyczna nauka drugiego języka obcego Praktyczna nauka drugiego języka obcego

Podstawy pedagogiki

dr Agnieszka Bocianowicz dr Agnieszka Bocianowicz

AN - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa

AN - specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa

20h/20h (+10h pracy własnej) 20h/20h (+10h pracy własnej)

20h/20h (+10h pracy własnej) 20h/20h (+10h pracy własnej)

Teoria wychowania Teoria wychowania

20h/20h (+10h pracy własnej) 20h/20h (+10h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Anna Bielska
28h/28h (+8h pracy własnej)

Praktyczna nauka drugiego języka obcego

Psychologia ogólna z elementami psychologii 

klinicznej

Psychologia ogólna z elementami psychologii 

klinicznej
mgr Izabela Szczepaniak mgr Izabela Szczepaniak

10h/12h (+6h pracy własnej)

mgr Ewelina Błońska

dr Nadzieja Kuptel dr Nadzieja Kuptel
18h/18h (+12h pracy własnej) 18h/18h (+12h pracy własnej)

36h/36h 

Komputer w pracy tłumacza

36h/36h 

Podstawy dydaktyki

jęz. niemiecki: dr Anna Jaroch; jęz. hiszpański (gr. 1): mgr Henry Cano-Dominguez; jęz. hiszpański (gr. 2): mgr Kamil Mankin; jęz. włoski: mgr Joanna Karłowicz-Budzik

PNJ Pisanie ze stylistyką

PNJ Pisanie ze stylistyką

mgr Ewelina Błońska
10h/12h (+6h pracy własnej)

PNJ Pisanie ze stylistyką

mgr Ewelina Błońska
12h/12h (+6h pracy własnej)

PNJ Konwersacje

mgr Ewelina Błońska
12h/14h (+4h pracy własnej)

dr Agnieszka Bocianowicz dr Agnieszka Bocianowicz

AN - specjalizacja nauczycielska

jęz. niemiecki: dr Anna Jaroch; jęz. hiszpański (gr. 1): mgr Henry Cano-Dominguez; jęz. hiszpański (gr. 2): mgr Kamil Mankin; jęz. włoski: mgr Joanna Karłowicz-Budzik

Podstawy dydaktyki

mgr Ewelina Błońska

12h/12h (+6h pracy własnej)

34h/36h 34h/36h 

mgr Marzena Grassmann
10h/10h (+4h pracy własnej)


