
03.03.2018

Sobota

8:30-10:00

10:10-11:40

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

11:50-13:20

egzamin s. VIP egzamin s. VIP

13:50-15:20

egzamin s. VIP egzamin s. VIP

15:30-17:00

17:05-18:35

18:40-20:10

04.03.2018

Niedziela

8:30-10:00

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

10:10-11:40

zaliczenie s. 108 zaliczenie s. 108 zaliczenie s. 108

11:50-13:20

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

13:50-15:20

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

15:30-17:00

17:05-18:35

18:40-20:10

2h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Konwersacje

dr Anna Gałecka

Dydaktyka nauczania języka specjalności 

(warsztaty)
dr Anna Jaroch

Leksykologia w ujęciu kontrastywnym - 

opcjastosowanego/Proseminarium 

dr Anna Gałecka

Leksykologia w ujęciu kontrastywnym - 

opcjastosowanego/Proseminarium 

2h/14h

Grupa NM - specjalizacja nauczycielska

Seminarium dyplomowe

studia I stopnia - VI semestr

dr Anna Jaroch

PNJ Konwersacje

dr Anna Gałecka

2h/14h (+4h pracy własnej)

2h/12h (+2h pracy własnej)

Seminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe

dr hab. Anna Just
2h/14h

PNJ Pisanie ze stylistyką

dr Anna Jaroch
2h/12h (+2h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka specjalności 

(warsztaty)

Dydaktyka nauczania języka specjalności 

(warsztaty)
dr Anna Jaroch

2h/20h (+10h pracy własnej)

Leksykologia w ujęciu kontrastywnym - 

opcjastosowanego/Proseminarium 
dr hab. Anna Just dr hab. Anna Just

PNJ Pisanie ze stylistyką

dr Anna Jaroch
2h/12h (+2h pracy własnej)

PNJ Pisanie ze stylistyką

dr Anna Jaroch
2h/12h (+2h pracy własnej)

Grupa NM - specjalizacja nauczycielsko-

tłumaczeniowa

2h/14h (+4h pracy własnej)
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Grupa NM- specjalizacja tłumaczeniowa

4h/20h (+10h pracy własnej) 4h/20h (+10h pracy własnej)
dr Anna Jaroch

dr hab. Anna Just
2h/12h (+2h pracy własnej)

PNJ Konwersacje

PNJ Sprawności zintegrowane

2h/12h (+2h pracy własnej)

dr hab. Anna Just
2h/14h

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Anna Gałecka

2h/14h (+4h pracy własnej)

studia I stopnia - VI semestr

Grupa NM - specjalizacja nauczycielska
Grupa NM - specjalizacja nauczycielsko-

tłumaczeniowa
Grupa NM- specjalizacja tłumaczeniowa

dr Anna Gałecka

2h/20h (+10h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Anna Gałecka

dr hab. Anna Just

2h/14h (+4h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka specjalności 

(warsztaty)

2h/14h (+4h pracy własnej)



17.03.2018

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

18.03.2018

Niedziela

8:30-10:00

10:10-11:40

zaliczenie s. 111 zaliczenie s. 111 zaliczenie s. 111

11:50-13:20

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

13:50-15:20

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

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 Anna Gałecka
4h/14h (+4h pracy własnej)

4h/14h

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Anna Gałecka

Język polski jako narzędzie pracy tłumacza A Język polski jako narzędzie pracy tłumacza A

mgr Joanna Karłowicz-Budzik mgr Joanna Karłowicz-Budzik

PNJ Konwersacje

4h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Konwersacje

Grupa NM- specjalizacja tłumaczeniowa
Grupa NM - specjalizacja nauczycielsko-

tłumaczeniowa

4h/14h

4h/14h (+4h pracy własnej)

4h/14h (+4h pracy własnej)

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

Język polski jako narzędzie pracy tłumacza A

4h/14h (+4h pracy własnej)

dr Anna Gałeckadr Anna Gałecka

Seminarium dyplomowe

dr hab. Anna Just

4h/14h (+4h pracy własnej)

Grupa NM - specjalizacja nauczycielska

PNJ Sprawności zintegrowane

Seminarium dyplomowe

dr hab. Anna Just dr hab. Anna Just

Seminarium dyplomowe

4h/10h (+4h pracy własnej)

Język polski jako narzędzie pracy tłumacza A

PNJ Sprawności zintegrowane

PNJ Konwersacje

Grupa NM - specjalizacja nauczycielska

studia I stopnia - VI semestr

dr Anna Gałecka dr Anna Gałecka

Grupa NM- specjalizacja tłumaczeniowa
Grupa NM - specjalizacja nauczycielsko-

tłumaczeniowa

4h/10h (+4h pracy własnej)

studia I stopnia - VI semestr

mgr Joanna Karłowicz-Budzik mgr Joanna Karłowicz-Budzik

4h/14h
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07.04.2018

Sobota

8:30-10:00

10:10-11:40

11:50-13:20

13:50-15:20

15:30-17:00

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

17:05-18:35

egzamin s. 113 egzamin s. 113

18:40-20:10

egzamin s. 113 egzamin s. 113

08.04.2018

Niedziela

8:30-10:00

zaliczenie na ocenę s. 111 zaliczenie na ocenę s. 111 zaliczenie na ocenę s. 111

10:10-11:40

zaliczenie s. 111 zaliczenie s. 111 zaliczenie s. 111

11:50-13:20

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

13:50-15:20

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

15:30-17:00

odwołane przeniesione na 02.06 odwołane przeniesione na 02.06

17:05-18:35

odwołane przeniesione na 02.06 odwołane przeniesione na 02.06

18:40-20:10

dr hab. Anna Just

dr Anna Gałecka

8h/10h (+4h pracy własnej)

6h/10h (+4h pracy własnej)

Język polski jako narzędzie pracy tłumacza A

6h/14h (+4h pracy własnej)

6h/14h (+4h pracy własnej)

6h/14h (+4h pracy własnej)

6h/14h (+4h pracy własnej)

6h/14h (+4h pracy własnej)

Język polski jako narzędzie pracy tłumacza A

PNJ Konwersacje

mgr Joanna Karłowicz-Budzik

6h/14h (+4h pracy własnej)

mgr Joanna Karłowicz-Budzik
8h/10h (+4h pracy własnej)

PNJ Pisanie ze stylistyką PNJ Pisanie ze stylistyką

dr Anna Gałecka

4h/12h (+2h pracy własnej)

PNJ Konwersacje

dr Anna Gałecka

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Anna Gałecka

4h/12h (+2h pracy własnej)

Seminarium dyplomowe

6h/14h

dr Anna Jaroch

8h/20h (+10h pracy własnej)

6h/14h

Leksykologia w ujęciu kontrastywnym - 

opcjastosowanego/Proseminarium 

dr hab. Anna Just

dr hab. Anna Just

Leksykologia w ujęciu kontrastywnym - 

opcjastosowanego/Proseminarium 
dr hab. Anna Just

Seminarium dyplomowe

6h/14h

4h/12h (+2h pracy własnej)

6h/20h (+10h pracy własnej)
dr Anna Jaroch

6h/20h (+10h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

Leksykologia w ujęciu kontrastywnym - 

opcjastosowanego/Proseminarium 
dr hab. Anna Just

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Anna Jaroch

studia I stopnia - VI semestr
Grupa NM - specjalizacja nauczycielsko-

tłumaczeniowa

Dydaktyka nauczania języka specjalności 

(warsztaty)

Dydaktyka nauczania języka specjalności 

(warsztaty)

4h/12h (+2h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka specjalności 

(warsztaty)

4h/12h (+2h pracy własnej)

PNJ Pisanie ze stylistyką

Dydaktyka nauczania języka specjalności 

(warsztaty)

PNJ Konwersacje

dr Anna Gałecka dr Anna Gałecka

Język polski jako narzędzie pracy tłumacza A

mgr Joanna Karłowicz-Budzik

mgr Joanna Karłowicz-Budzik

Seminarium dyplomowe

Grupa NM - specjalizacja nauczycielska

studia I stopnia - VI semestr
Grupa NM - specjalizacja nauczycielsko-

tłumaczeniowa

Grupa NM - specjalizacja nauczycielska Grupa NM- specjalizacja tłumaczeniowa

dr Anna Jaroch dr Anna Jaroch
8h/20h (+10h pracy własnej)

dr Anna Jaroch
4h/12h (+2h pracy własnej)

dr Anna Jaroch
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Grupa NM- specjalizacja tłumaczeniowa

6h/10h (+4h pracy własnej)

Język polski jako narzędzie pracy tłumacza A

dr hab. Anna Just



21.04.2018

Sobota

8:30-10:00

10:10-11:40

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

11:50-13:20

egzamin s. 110 egzamin s. 110

13:50-15:20

egzamin s. 110 egzamin s. 110

15:30-17:00

17:05-18:35

18:40-20:10

22.04.2018

Niedziela

8:30-10:00

zaliczenie na ocenę s. VIP 2 zaliczenie na ocenę s. VIP 2 zaliczenie na ocenę s. VIP 2

10:10-11:40

zaliczenie s. VIP 2 zaliczenie s. VIP 2 zaliczenie s. VIP 2

11:50-13:20

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

13:50-15:20

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

15:30-17:00

17:05-18:35

18:40-20:10

dr Anna Gałecka

PNJ Pisanie ze stylistyką

dr Anna Jaroch

Dydaktyka nauczania języka specjalności 

(warsztaty)

Dydaktyka nauczania języka specjalności 

(warsztaty)

Seminarium dyplomowe

8h/14h

12h/20h (+10h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka specjalności 

(warsztaty)

Grupa NM - specjalizacja nauczycielska

dr Anna Jaroch
12h/20h (+10h pracy własnej)

dr Anna Jaroch
10h/20h (+10h pracy własnej)

dr Anna Jaroch

8h/14h (+4h pracy własnej)

Leksykologia w ujęciu kontrastywnym - 

opcjastosowanego/Proseminarium 
dr hab. Anna Just

6h/12h (+2h pracy własnej)

6h/12h (+2h pracy własnej)

dr Anna Gałecka

PNJ Pisanie ze stylistyką

dr Anna Jaroch
6h/12h (+2h pracy własnej)

PNJ Pisanie ze stylistyką

Leksykologia w ujęciu kontrastywnym - 

opcjastosowanego/Proseminarium 

Leksykologia w ujęciu kontrastywnym - 

opcjastosowanego/Proseminarium 

10h/20h (+10h pracy własnej)

dr hab. Anna Just

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Anna Jaroch
6h/12h (+2h pracy własnej)

dr Anna Gałecka dr Anna Gałecka

8h/14h

8h/14h (+4h pracy własnej)

dr hab. Anna Just
6h/12h (+2h pracy własnej)

dr Anna Gałeckadr Anna Gałecka

dr hab. Anna Just

8h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Konwersacje

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

PNJ Sprawności zintegrowane PNJ Sprawności zintegrowane

8h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Konwersacje PNJ Konwersacje

8h/14h

dr hab. Anna Just
6h/12h (+2h pracy własnej)

Seminarium dyplomowe

dr hab. Anna Just

Grupa NM- specjalizacja tłumaczeniowa

Grupa NM- specjalizacja tłumaczeniowa

dr Anna Jaroch

studia I stopnia - VI semestr

studia I stopnia - VI semestr
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Grupa NM - specjalizacja nauczycielsko-

tłumaczeniowa

Dydaktyka nauczania języka specjalności 

(warsztaty)

Grupa NM - specjalizacja nauczycielsko-

tłumaczeniowa
Grupa NM - specjalizacja nauczycielska

Seminarium dyplomowe



05.05.2018

Sobota

8:30-10:00

10:10-11:40

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

11:50-13:20

egzamin s. 108 egzamin s. 108

13:50-15:20

egzamin s. 108 egzamin s. 108

15:30-17:00

17:05-18:35

18:40-20:10

06.05.2018

Niedziela

8:30-10:00

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

10:10-11:40

zaliczenie s. 113 zaliczenie s. 113 zaliczenie s. 113

11:50-13:20

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

13:50-15:20

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

15:30-17:00

odwołane przeniesione na 02.06 odwołane przeniesione na 02.06

17:05-18:35

odwołane przeniesione na 02.06 odwołane przeniesione na 02.06

18:40-20:10

16h/20h (+10h pracy własnej)

dr Anna Jaroch

dr Anna Jaroch

10h/14h (+4h pracy własnej)

Seminarium dyplomowe

PNJ Sprawności zintegrowane

10h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Konwersacje

Język polski jako narzędzie pracy tłumacza A

dr Anna Gałecka
10h/14h (+4h pracy własnej)

dr Anna Gałecka

PNJ Sprawności zintegrowane

Grupa NM - specjalizacja nauczycielska

10h/14h (+4h pracy własnej)

dr Anna Gałecka

8h/10h (+4h pracy własnej)

PNJ Pisanie ze stylistykąPNJ Pisanie ze stylistyką

Dydaktyka nauczania języka specjalności 

(warsztaty)

14h/20h (+10h pracy własnej)

8h/12h (+2h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka specjalności 

(warsztaty)

dr hab. Anna Just

8h/12h (+2h pracy własnej)

10h/14h

Seminarium dyplomowe

studia I stopnia - VI semestr

Grupa NM - specjalizacja nauczycielska Grupa NM- specjalizacja tłumaczeniowa

10h/14h 10h/14h

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

Dydaktyka nauczania języka specjalności 

(warsztaty)
dr Anna Jaroch

14h/20h (+10h pracy własnej)

Język polski jako narzędzie pracy tłumacza A

mgr Małgorzata Rybarczykmgr Małgorzata Rybarczyk

studia I stopnia - VI semestr
Grupa NM - specjalizacja nauczycielsko-

tłumaczeniowa

dr Anna Jaroch

Grupa NM- specjalizacja tłumaczeniowa

dr Anna Jaroch
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PNJ Pisanie ze stylistyką

dr Anna Jaroch

10h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Konwersacje

Dydaktyka nauczania języka specjalności 

(warsztaty)
dr Anna Jaroch

8h/12h (+2h pracy własnej)

Leksykologia w ujęciu kontrastywnym - 

opcjastosowanego/Proseminarium 
dr hab. Anna Just dr hab. Anna Just

Leksykologia w ujęciu kontrastywnym - 

opcjastosowanego/Proseminarium 

8h/12h (+2h pracy własnej)

Grupa NM - specjalizacja nauczycielsko-

tłumaczeniowa

16h/20h (+10h pracy własnej)

dr Anna Gałecka
10h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

dr Anna Gałecka

Seminarium dyplomowe

dr hab. Anna Just dr hab. Anna Just

dr Anna Gałecka

PNJ Konwersacje

Leksykologia w ujęciu kontrastywnym - 

opcjastosowanego/Proseminarium 
dr hab. Anna Just

6h/10h (+4h pracy własnej)

Język polski jako narzędzie pracy tłumacza A

mgr Małgorzata Rybarczyk

6h/10h (+4h pracy własnej)

mgr Małgorzata Rybarczyk

Język polski jako narzędzie pracy tłumacza A

8h/10h (+4h pracy własnej)



19.05.2018

Sobota 

8:30-10:00

zaliczenie na ocenę s. 112 zaliczenie na ocenę s. 112 zaliczenie na ocenę s. 112

10:10-11:40

egzamin s. 112 egzamin s. 112

11:50-13:20

zaliczenie na ocenę s. 112 zaliczenie na ocenę s. 112 zaliczenie na ocenę s. 112

13:50-15:20

zaliczenie na ocenę s. 112 zaliczenie na ocenę s. 112 zaliczenie na ocenę s. 112

15:30-17:00

17:05-18:35

18:40-20:10

20.05.2018

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

PNJ Sprawności zintegrowane

10h/12h (+2h pracy własnej)

Grupa NM - specjalizacja nauczycielsko-

tłumaczeniowa

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

Grupa NM- specjalizacja tłumaczeniowaGrupa NM - specjalizacja nauczycielska
Grupa NM - specjalizacja nauczycielsko-

tłumaczeniowa

PNJ Konwersacje

dr Anna Jaroch
18h/20h (+10h pracy własnej)

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

PNJ Konwersacje PNJ Konwersacje

10h/12h (+2h pracy własnej)

PNJ Pisanie ze stylistyką

dr Anna Jaroch dr Anna Jaroch

PNJ Pisanie ze stylistyką

dr Anna Jaroch

PNJ Pisanie ze stylistyką

Dydaktyka nauczania języka specjalności 

(warsztaty)

10h/12h (+2h pracy własnej)

Plan zajęć na rok akademicki 2017/2018  -  semestr letni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

kierunek: Filologia, specjalność: język niemiecki

dr Anna Gałecka

12h/14h (+4h pracy własnej)

dr Anna Gałecka dr Anna Gałecka

dr Anna Jaroch
18h/20h (+10h pracy własnej)

PNJ Sprawności zintegrowane

Dydaktyka nauczania języka specjalności 

(warsztaty)

studia I stopnia - VI semestr

Grupa NM - specjalizacja nauczycielska

PNJ Sprawności zintegrowane

Grupa NM- specjalizacja tłumaczeniowa

studia I stopnia - VI semestr

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



02.06.2018

Sobota

8:30-10:00

10:10-11:40

11:50-13:20

zaliczenie na ocenę s. VIP 2 zaliczenie na ocenę s. VIP 2

13:50-15:20

zaliczenie na ocenę s. VIP 2 zaliczenie na ocenę s. VIP 2

15:30-17:00

zaliczenie na ocenę s. VIP 2 zaliczenie na ocenę s. VIP 2

17:05-18:35

18:40-20:10

03.06.2018

Niedziela

8:30-10:00

zaliczenie na ocenę s. VIP 2 zaliczenie na ocenę s. VIP 2 zaliczenie na ocenę s. VIP 2

10:10-11:40

zaliczenie s. VIP 2 zaliczenie s. VIP 2 zaliczenie s. VIP 2

11:50-13:20

13:50-15:20

15:30-17:00

17:05-18:35

18:40-20:10

12h/14h
dr hab. Anna Just dr hab. Anna Just

Leksykologia w ujęciu kontrastywnym - 

opcjastosowanego/Proseminarium 

Leksykologia w ujęciu kontrastywnym - 

opcjastosowanego/Proseminarium 

studia I stopnia - VI semestr

Seminarium dyplomowe

12h/14h

10h/12h (+2h pracy własnej)
dr hab. Anna Just

12h/14h

Język polski jako narzędzie pracy tłumacza A Język polski jako narzędzie pracy tłumacza A

10h/12h (+2h pracy własnej)
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kierunek: Filologia, specjalność: język niemiecki

dr hab. Anna Just
10h/12h (+2h pracy własnej)

Seminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe

dr hab. Anna Just

Leksykologia w ujęciu kontrastywnym - 

opcjastosowanego/Proseminarium 

Grupa NM - specjalizacja nauczycielska
Grupa NM - specjalizacja nauczycielsko-

tłumaczeniowa

Grupa NM - specjalizacja nauczycielska
Grupa NM - specjalizacja nauczycielsko-

tłumaczeniowa
Grupa NM- specjalizacja tłumaczeniowa

studia I stopnia - VI semestr

mgr Katarzyna Piotrowska mgr Katarzyna Piotrowska
6h/10h (+4h pracy własnej) 6h/10h (+4h pracy własnej)

Język polski jako narzędzie pracy tłumacza A Język polski jako narzędzie pracy tłumacza A

mgr Katarzyna Piotrowska mgr Katarzyna Piotrowska
8h/10h (+4h pracy własnej) 8h/10h (+4h pracy własnej)

Język polski jako narzędzie pracy tłumacza A

mgr Katarzyna Piotrowska
10h/10h (+4h pracy własnej)

Język polski jako narzędzie pracy tłumacza A

mgr Katarzyna Piotrowska
10h/10h (+4h pracy własnej)

Grupa NM- specjalizacja tłumaczeniowa

dr hab. Anna Just



16.06.2018

Sobota

8:30-10:00

10:10-11:40

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

11:50-13:20

egzamin s. 110 egzamin s. 110

13:50-15:20

15:30-17:00

17:05-18:35

18:40-20:10

17.06.2018

Niedziela

8:30-10:00

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

10:10-11:40

zaliczenie s. 109 zaliczenie s. 109 zaliczenie s. 109

11:50-13:20

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

13:50-15:20

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

15:30-17:00

17:05-18:35

18:40-20:10

Seminarium dyplomowe

dr hab. Anna Just dr hab. Anna Just

dr Anna Gałecka dr Anna Gałecka

PNJ Sprawności zintegrowane

Seminarium dyplomowe

Leksykologia w ujęciu kontrastywnym - 

opcjastosowanego/Proseminarium 

12h/12h (+2h pracy własnej)

dr Anna Gałecka dr Anna Gałecka
14h/14h (+4h pracy własnej) 14h/14h (+4h pracy własnej)14h/14h (+4h pracy własnej)

20h/20h (+10h pracy własnej)

12h/12h (+2h pracy własnej)

dr Anna Jaroch

Leksykologia w ujęciu kontrastywnym - 

opcjastosowanego/Proseminarium 

Grupa NM - specjalizacja nauczycielska

PNJ Sprawności zintegrowane

Grupa NM - specjalizacja nauczycielska
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kierunek: Filologia, specjalność: język niemiecki

12h/12h (+2h pracy własnej)

dr Anna Gałecka

Grupa NM - specjalizacja nauczycielsko-

tłumaczeniowa

14h/14h

12h/12h (+2h pracy własnej) 12h/12h (+2h pracy własnej)
dr hab. Anna Just

Grupa NM - specjalizacja nauczycielsko-

tłumaczeniowa
Grupa NM- specjalizacja tłumaczeniowa

studia I stopnia - VI semestr

dr Anna Gałecka
14h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Pisanie ze stylistyką

PNJ KonwersacjePNJ Konwersacje

dr Anna Jaroch dr Anna Jaroch

dr hab. Anna Just

14h/14h (+4h pracy własnej)

PNJ Konwersacje

14h/14h 14h/14h

Dydaktyka nauczania języka specjalności 

(warsztaty)

PNJ Sprawności zintegrowane

PNJ Pisanie ze stylistyką

Grupa NM- specjalizacja tłumaczeniowa

20h/20h (+10h pracy własnej)

12h/12h (+2h pracy własnej)
dr Anna Jaroch

PNJ Pisanie ze stylistyką

Dydaktyka nauczania języka specjalności 

(warsztaty)

dr hab. Anna Just

14h/14h (+4h pracy własnej)

Seminarium dyplomowe

dr hab. Anna Just

dr Anna Jaroch

Leksykologia w ujęciu kontrastywnym - 

opcjastosowanego/Proseminarium 

studia I stopnia - VI semestr


