
30.09.2017

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

01.10.2017

Niedziela

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
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ:                                                                                         

14 - 15.X.2017

studia II stopnia - I semestr

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska Grupa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

studia II stopnia - I semestr

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska Grupa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ:                                                                                         

14 - 15.X.2017



14.10.2017

Sobota

8:30-10:00

10:10-11:40

11:50-13:20

13:50-15:20

15:30-17:00

egzamin s. 100

17:05-18:35

zaliczenie na ocenę s. 107 egzamin s. 100

18:40-20:10

egzamin s. 100 zaliczenie na ocenę s. 107

15.10.2017

Niedziela

8:30-10:00

10:10-11:40

zaliczenie na ocenę s. 106

11:50-13:20

zaliczenie na ocenę s. 106 zaliczenie na ocenę s. 108

13:50-15:20

zaliczenie na ocenę s. 108

15:30-17:00

zaliczenie na ocenę s. 100 zaliczenie na ocenę s. 100

17:05-18:35

zaliczenie na ocenę s. 100 zaliczenie na ocenę s. 100

18:40-20:10
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

studia II stopnia - I semestr

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska Grupa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

odwołane

Translatoryka

4h/20h (+10h pracy własnej) 2h/14h (+6h pracy własnej)

mgr Paweł Madej
2h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
mgr Paweł Madej

2h/14h (+6h pracy własnej)2h/18h (+2h pracy własnej)

Psychologia edukacyjna na III i IV                                                                          

etapie edukacyjnym
mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska

Kultura i stylistyka języka polskiego

prof. dr hab. Piotr Wróblewski
2h/20h (+10h pracy własnej)

Kultura i stylistyka języka polskiego
DKJ Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
prof. dr hab. Piotr Wróblewski
4h/20h (+10h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego                                                                                       

(warsztaty)
mgr Dawid Migacz

2h/20h (+10h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego                                                                                       

(warsztaty)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
mgr Dawid Migacz Janusz Finder

studia II stopnia - I semestr

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska Grupa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

4h/12h (+2h pracy własnej)

Janusz Finder

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych

2h/14h (+6h pracy własnej)

Mechanizmy komunikacji międzykulturowej

prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski
2h/12h (+2h pracy własnej)

Mechanizmy komunikacji międzykulturowej

prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski
2h/12h (+2h pracy własnej)

Mechanizmy komunikacji międzykulturowej

prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski
4h/12h (+2h pracy własnej)

Mechanizmy komunikacji międzykulturowej

prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski



28.10.2017

Sobota

8:30-10:00

egzamin s. 100

10:10-11:40

egzamin s. 100 zaliczenie na ocenę s. 110

11:50-13:20

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

13:50-15:20

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

15:30-17:00

zaliczenie na ocenę s. 110 egzamin s. 100

17:05-18:35

zaliczenie na ocenę s. 110 egzamin s. 100

18:40-20:10

egzamin s. 100

29.10.2017

Niedziela 

8:30-10:00

10:10-11:40

zaliczenie na ocenę s. 110

11:50-13:20

zaliczenie na ocenę s. 110

13:50-15:20

zaliczenie na ocenę s. 113

15:30-17:00

zaliczenie na ocenę s. 100 zaliczenie na ocenę s. 100

17:05-18:35

zaliczenie na ocenę s. 100 zaliczenie na ocenę s. 100

18:40-20:10

studia II stopnia - I semestr

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska Grupa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

Język - kultura - tożsamość Język - kultura - tożsamość

prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski
4h/12h (+2h pracy własnej) 4h/12h (+2h pracy własnej)

mgr Dawid Migacz mgr Katarzyna Wiśniewska

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski
2h/12h (+2h pracy własnej)

2h/14h (+4h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

dr Alicja Fandrejewska
4h/14h (+4h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego                                                                                       

(warsztaty)
DKJ Występowanie publiczne

odwołane/ odrobienie: 18.02.2018

Kultura i stylistyka języka polskiego

mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska

2h/14h (+6h pracy własnej) 4h/14h (+6h pracy własnej)

prof. dr hab. Piotr Wróblewski
8h/20h (+10h pracy własnej)

DKJ Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)

dr Alicja Fandrejewska
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

studia II stopnia - I semestr

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska Grupa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
DKJ Występowanie publiczne

Janusz Finder mgr Katarzyna Wiśniewska
4h/14h (+6h pracy własnej) 2h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Występowanie publiczne
DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
mgr Katarzyna Wiśniewska Janusz Finder

Współczesne problemy edukacji                                                                              

człowieka (ucznia) 
dr Agnieszka Bocianowicz

2h/20h (+10h pracy własnej)

Współczesne problemy edukacji                                                                              

człowieka (ucznia) 
dr Agnieszka Bocianowicz

4h/20h (+10h pracy własnej)

DKJ Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
mgr Paweł Madej

4h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
mgr Paweł Madej

4h/14h (+6h pracy własnej)

mgr Paweł Madej
4h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
mgr Paweł Madej

6h/14h (+6h pracy własnej)

Psychologia edukacyjna na III i IV                                                                          

etapie edukacyjnym

prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski
2h/12h (+2h pracy własnej)

4h/18h (+2h pracy własnej)

prof. dr hab. Piotr Wróblewski
6h/20h (+10h pracy własnej)

6h/20h (+10h pracy własnej) 4h/14h (+6h pracy własnej)

Język - kultura - tożsamość Język - kultura - tożsamość

odwołane/ odrobienie: 16.12.2017

Kultura i stylistyka języka polskiego



18.11.2017

Sobota

8:30-10:00

egzamin s. 100

10:10-11:40

egzamin s. 100 zaliczenie na ocenę s. 111

11:50-13:20

zaliczenie na ocenę s. 100

13:50-15:20

15:30-17:00

17:05-18:35

egzamin s. 114

18:40-20:10

egzamin s. 114

19.11.2017

Niedziela

8:30-10:00

10:10-11:40

11:50-13:20

zaliczenie na ocenę s. 110

13:50-15:20

15:30-17:00

zaliczenie na ocenę s. 110

17:05-18:35

18:40-20:10

DKJ Występowanie publiczne Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

mgr Katarzyna Wiśniewska dr Alicja Fandrejewska
6h/14h (+6h pracy własnej) 6h/14h (+4h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego                                                                                       

(warsztaty)
DKJ Występowanie publiczne

studia II stopnia - I semestr

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska Grupa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

studia II stopnia - I semestr

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska Grupa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

DKJ Występowanie publiczne

mgr Katarzyna Wiśniewska

mgr Dawid Migacz

6h/14h (+6h pracy własnej)

mgr Katarzyna Wiśniewska
6h/20h (+10h pracy własnej) 6h/14h (+6h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

Współczesne problemy edukacji                                                                              

człowieka (ucznia) 
dr Agnieszka Bocianowicz

6h/20h (+10h pracy własnej)

Współczesne problemy edukacji                                                                              

człowieka (ucznia) 
dr Agnieszka Bocianowicz

8h/20h (+10h pracy własnej)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
Janusz Finder

6h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
Translatoryka

Janusz Finder

Psychologia edukacyjna na III i IV                                                                          

etapie edukacyjnym
mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska

dr Alicja Fandrejewska
8h/14h (+4h pracy własnej)

4h/14h (+6h pracy własnej)

Psychologia edukacyjna na III i IV                                                                          

etapie edukacyjnym
mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska

8h/18h (+2h pracy własnej)

6h/18h (+2h pracy własnej)
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

odwołane na prośbę Grupy/ odrobienie: 14.01.2018 

odwołane / odrobienie: 20.01.2018

odwołane / odrobienie: 17.02.2018

odwołane / odrobienie: 17.02.2018

odwołane



02.12.2017

Sobota

8:30-10:00

egzamin s. 100

10:10-11:40

egzamin s. 100 zaliczenie na ocenę s. 117

11:50-13:20

zaliczenie na ocenę s. 117

13:50-15:20

zaliczenie na ocenę s. 110

15:30-17:00

egzamin s. 100

17:05-18:35

egzamin s. 100

18:40-20:10

egzamin s. 100

03.12.2017

Niedziela

8:30-10:00

10:10-11:40

zaliczenie na ocenę s. 117

11:50-13:20

13:50-15:20

zaliczenie na ocenę s. 106 zaliczenie na ocenę s. 117

15:30-17:00

zaliczenie na ocenę s. 100 zaliczenie na ocenę s. 100

17:05-18:35

zaliczenie na ocenę s. 100 zaliczenie na ocenę s. 100

18:40-20:10

mgr Dawid Migacz mgr Katarzyna Wiśniewska
6h/20h (+10h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego                                                                                       

(warsztaty)
DKJ Występowanie publiczne

mgr Katarzyna Wiśniewska

6h/14h (+6h pracy własnej)

prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski
6h/12h (+2h pracy własnej) 6h/12h (+2h pracy własnej)

Mechanizmy komunikacji międzykulturowej Mechanizmy komunikacji międzykulturowej

prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski
8h/12h (+2h pracy własnej) 8h/12h (+2h pracy własnej)

10h/20h (+10h pracy własnej)

Kultura i stylistyka języka polskiego

prof. dr hab. Piotr Wróblewski
12h/20h (+10h pracy własnej)

Psychologia edukacyjna na III i IV                                                                          

etapie edukacyjnym
mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska

10h/18h (+2h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

dr Alicja Fandrejewska
10h/14h (+4h pracy własnej)

studia II stopnia - I semestr

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska Grupa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

4h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Występowanie publiczne

Mechanizmy komunikacji międzykulturowej Mechanizmy komunikacji międzykulturowej

prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski

studia II stopnia - I semestr

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska Grupa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

DKJ Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
mgr Paweł Madej

6h/14h (+6h pracy własnej)

10h/20h (+10h pracy własnej)

Współczesne problemy edukacji                                                                              

człowieka (ucznia) 
dr Agnieszka Bocianowicz

12h/20h (+10h pracy własnej)

DKJ Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
Translatoryka

mgr Paweł Madej
8h/14h (+6h pracy własnej) 8h/16h (+8h pracy własnej)

Kultura i stylistyka języka polskiego

prof. dr hab. Piotr Wróblewski

Współczesne problemy edukacji                                                                              

człowieka (ucznia) 
dr Agnieszka Bocianowicz
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

odwołane



16.12.2017

Sobota 

8:30-10:00

egzamin s. 100

10:10-11:40

egzamin s. 100 odrabiane z dn. 28.10.17 s. 117

11:50-13:20

zaliczenie na ocenę s. 117 zaliczenie na ocenę s. 109

13:50-15:20

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

15:30-17:00

egzamin s. 100

17:05-18:35

egzamin s. 100

18:40-20:10

egzamin s. VIP

17.12.2017

Niedziela 

8:30-10:00

zaliczenie s. 100 zaliczenie s. 100

10:10-11:40

zaliczenie s. 100 zaliczenie s. 100

11:50-13:20

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

13:50-15:20

egzamin s. 113

15:30-17:00

zaliczenie na ocenę s. 100 zaliczenie na ocenę s. 100

17:05-18:35

zaliczenie na ocenę s. 100 zaliczenie na ocenę s. 100

18:40-20:10

dr Iwona Drabik

8h/12h (+2h pracy własnej) 8h/12h (+2h pracy własnej)

Język - kultura - tożsamość Język - kultura - tożsamość

prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski
6h/12h (+2h pracy własnej) 6h/12h (+2h pracy własnej)

Język - kultura - tożsamość Język - kultura - tożsamość

prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski

dr Iwona Drabik

Metodologia badań z zakresu językoznawstwa 

stosowanego
dr Iwona Drabik

4h/16h 

6h/14h (+6h pracy własnej) 4h/16h (+8h pracy własnej)

BHP

dr Janusz Trzaskoma
2h/4h

BHP

dr Janusz Trzaskoma
2h/4h

BHP

dr Janusz Trzaskoma
4h/4h

BHP

dr Janusz Trzaskoma
4h/4h

Metodologia badań z zakresu językoznawstwa 

stosowanego
dr Iwona Drabik

4h/16h 

DKJ Występowanie publiczne Translatoryka

mgr Katarzyna Wiśniewska

2h/16h (+8h pracy własnej)

2h/16h 

DKJ Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
mgr Paweł Madej

8h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

mgr Paweł Madej dr Alicja Fandrejewska
10h/14h (+6h pracy własnej) 12h/14h (+4h pracy własnej)

Metodologia badań z zakresu językoznawstwa 

stosowanego
dr Iwona Drabik

Współczesne problemy edukacji                                                                              

człowieka (ucznia) 
dr Agnieszka Bocianowicz

14h/20h (+10h pracy własnej)

prof. dr hab. Piotr Wróblewski
16h/20h (+10h pracy własnej)

Translatoryka

Metodologia badań z zakresu językoznawstwa 

stosowanego
dr Iwona Drabik

2h/16h 

studia II stopnia - I semestr

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska Grupa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

studia II stopnia - I semestr

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska Grupa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

14h/20h (+10h pracy własnej)

Kultura i stylistyka języka polskiego

Współczesne problemy edukacji                                                                              

człowieka (ucznia) 
dr Agnieszka Bocianowicz

16h/20h (+10h pracy własnej)

Kultura i stylistyka języka polskiego

prof. dr hab. Piotr Wróblewski
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski



13.01.2018

Sobota

8:30-10:00

10:10-11:40

zaliczenie na ocenę s. 106 zaliczenie na ocenę s. 106

11:50-13:20

zaliczenie na ocenę s. 106 zaliczenie na ocenę s. 106

13:50-15:20

egzamin s. 106

15:30-17:00

egzamin s. 106

17:05-18:35

18:40-20:10

14.01.2018

Niedziela

8:30-10:00

10:10-11:40

odrabianie z 19.11.2017 s. 100

11:50-13:20

13:50-15:20

zaliczenie na ocenę s. 113 zaliczenie na ocenę s. VIP2

15:30-17:00

zaliczenie na ocenę s. VIP2 zaliczenie na ocenę s. 117

17:05-18:35

zaliczenie na ocenę s. 117

18:40-20:10

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

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
Janusz Finder

8h/14h (+6h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego                                                                                       

(warsztaty)
DKJ Występowanie publiczne

mgr Dawid Migacz mgr Katarzyna Wiśniewska
10h/20h (+10h pracy własnej) 8h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Występowanie publiczne
DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
mgr Katarzyna Wiśniewska Janusz Finder

Dydaktyka nauczania języka angielskiego                                                                                       

(warsztaty)
mgr Dawid Migacz

8h/20h (+10h pracy własnej)

Metodologia badań z zakresu językoznawstwa 

stosowanego

Metodologia badań z zakresu językoznawstwa 

stosowanego
dr Iwona Drabik dr Iwona Drabik

8h/16h 8h/16h 

Translatoryka

Metodologia badań z zakresu językoznawstwa 

stosowanego

Metodologia badań z zakresu językoznawstwa 

stosowanego
dr Iwona Drabik dr Iwona Drabik

6h/16h 6h/16h 

Grupa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

studia II stopnia - I semestr

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska Grupa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

dr Iwona Drabik
6h/16h (+8h pracy własnej)

Translatoryka

dr Iwona Drabik
8h/16h (+8h pracy własnej)

studia II stopnia - I semestr

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski



20.01.2018

Sobota

8:30-10:00

10:10-11:40

11:50-13:20

odrabianie z 19.11.2017

13:50-15:20

15:30-17:00

17:05-18:35

18:40-20:10

21.01.2018

Niedziela

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

przeniesione z dn. 17.12.2017

przeniesione na 03.02.2018 na prośbę Wykładowcy

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

dr Alicja Fandrejewska
14h/14h (+4h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego                                                                                       

(warsztaty)
DKJ Występowanie publiczne

prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski
12h/12h (+2h pracy własnej) 12h/12h (+2h pracy własnej)

Mechanizmy komunikacji międzykulturowej Mechanizmy komunikacji międzykulturowej

prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski
10h/12h (+2h pracy własnej) 10h/12h (+2h pracy własnej)

10h/14h (+6h pracy własnej)

Kultura i stylistyka języka polskiego

prof. dr hab. Piotr Wróblewski
18h/20h (+10h pracy własnej)

Kultura i stylistyka języka polskiego

prof. dr hab. Piotr Wróblewski
20h/20h (+10h pracy własnej)

DKJ Występowanie publiczne
DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
mgr Katarzyna Wiśniewska Janusz Finder

10h/14h (+6h pracy własnej) 10h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
Janusz Finder

przeniesione z dn. 17.12.2017

Współczesne problemy edukacji                                                                              

człowieka (ucznia) 
dr Agnieszka Bocianowicz

18h/20h (+10h pracy własnej)

Współczesne problemy edukacji                                                                              

człowieka (ucznia) 
dr Agnieszka Bocianowicz

20h/20h (+10h pracy własnej)

DKJ Występowanie publiczne

mgr Katarzyna Wiśniewska
10h/14h (+6h pracy własnej)

przeniesione na 03.02.2018 na prośbę Wykładowcy

Mechanizmy komunikacji międzykulturowej Mechanizmy komunikacji międzykulturowej

mgr Dawid Migacz mgr Katarzyna Wiśniewska
12h/20h (+10h pracy własnej) 12h/14h (+6h pracy własnej)

studia II stopnia - I semestr

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska Grupa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

studia II stopnia - I semestr

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



03.02.2018

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

04.02.2018

Niedziela

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

przeniesione z dn. 17.12.2017

mgr Paweł Madej
14h/14h (+6h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego                                                                                       

(warsztaty)
mgr Dawid Migacz

14h/20h (+10h pracy własnej)

12h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego                                                                                       

(warsztaty)
mgr Dawid Migacz

16h/20h (+10h pracy własnej)

DKJ Występowanie publiczne
DKJ Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
mgr Katarzyna Wiśniewska mgr Paweł Madej

12h/14h (+6h pracy własnej) 10h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
mgr Paweł Madej

przeniesione z dn. 17.12.2017

Psychologia edukacyjna na III i IV                                                                          

etapie edukacyjnym

dr Iwona Drabik
12h/16h 12h/16h 

Translatoryka

dr Iwona Drabik
12h/16h (+8h pracy własnej)

dr Iwona Drabik
12h/14h (+6h pracy własnej) 10h/16h (+8h pracy własnej)

Metodologia badań z zakresu językoznawstwa 

stosowanego

Metodologia badań z zakresu językoznawstwa 

stosowanego
dr Iwona Drabik dr Iwona Drabik

10h/16h 10h/16h 

studia II stopnia - I semestr

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska Grupa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

studia II stopnia - I semestr

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska Grupa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

Współczesne problemy edukacji                                                                              

człowieka (ucznia) 
dr Agnieszka Bocianowicz

18h/20h (+10h pracy własnej)

Psychologia edukacyjna na III i IV                                                                          

etapie edukacyjnym
mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska

12h/18h (+2h pracy własnej)

mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska
14h/18h (+2h pracy własnej)

Metodologia badań z zakresu językoznawstwa 

stosowanego

Metodologia badań z zakresu językoznawstwa 

stosowanego
dr Iwona Drabik

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
Translatoryka

Janusz Finder

Współczesne problemy edukacji                                                                              

człowieka (ucznia) 

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
dr Agnieszka Bocianowicz Janusz Finder

20h/20h (+10h pracy własnej) 12h/14h (+6h pracy własnej)
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski



17.02.2018

Sobota

8:30-10:00

10:10-11:40

11:50-13:20

13:50-15:20

odrabianie z 19.11.2017

15:30-17:00

odrabianie z 19.11.2017

17:05-18:35

18:40-20:10

18.02.2018

Niedziela

8:30-10:00

10:10-11:40

odrobienie z dn. 29.10.2017

11:50-13:20

13:50-15:20

15:30-17:00

17:05-18:35

18:40-20:10

18h/20h (+10h pracy własnej) 12h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych

DKJ Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)

16h/18h (+2h pracy własnej)

Psychologia edukacyjna na III i IV                                                                          

etapie edukacyjnym
mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska

16h/16h 16h/16h 

DKJ Występowanie publiczne Translatoryka

mgr Katarzyna Wiśniewska dr Iwona Drabik
14h/14h (+6h pracy własnej) 14h/16h (+8h pracy własnej)

DKJ Występowanie publiczne

Psychologia edukacyjna na III i IV                                                                          

etapie edukacyjnym

Janusz Finder mgr Paweł Madej
14h/14h (+6h pracy własnej) 14h/14h (+6h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego                                                                                       

(warsztaty)

DKJ Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
mgr Dawid Migacz

18h/18h (+2h pracy własnej)

mgr Paweł Madej

studia II stopnia - I semestr

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska Grupa AN- specjalizacja tłumaczeniowa

Dydaktyka nauczania języka angielskiego                                                                                       

(warsztaty)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
mgr Dawid Migacz Janusz Finder

20h/20h (+10h pracy własnej) 14h/14h (+6h pracy własnej)

Język - kultura - tożsamość Język - kultura - tożsamość

prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski
10h/12h (+2h pracy własnej) 10h/12h (+2h pracy własnej)

Język - kultura - tożsamość Język - kultura - tożsamość

prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski prof. dr hab. Romuald Gozdawa-Gołębiowski
12h/12h (+2h pracy własnej) 12h/12h (+2h pracy własnej)

mgr Iwona Grabowicz-Chądrzyńska

mgr Katarzyna Wiśniewska
14h/14h (+6h pracy własnej)

Translatoryka

dr Iwona Drabik
16h/16h (+8h pracy własnej)

Metodologia badań z zakresu językoznawstwa 

stosowanego

Metodologia badań z zakresu językoznawstwa 

stosowanego
dr Iwona Drabik dr Iwona Drabik

14h/16h 14h/16h 

Metodologia badań z zakresu językoznawstwa 

stosowanego

Metodologia badań z zakresu językoznawstwa 

stosowanego
dr Iwona Drabik dr Iwona Drabik

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

studia II stopnia - I semestr

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska


