
02.03.2019

Sobota

8:30-10:00

s. 105

10:10-11:40

s. 111

11:50-13:20

s. 122 s. 122

13:50-15:20

s. 122 + s. 118 s. 122 + s. 118

15:30-17:00

s. 122 + s. 118 s. 122 + s. 118

17:05-18:35

odwołane

18:40-20:10

odwołane
03.03.2019

Niedziela

8:30-10:00

10:10-11:40

s. 122 s. 122

11:50-13:20

s. 122 s. 122

13:50-15:20

s. 105

15:30-17:00

s. 107

17:05-18:35

s. 114

18:40-20:10

studia II stopnia - II semestr

Grupa AN - specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

Grupa AN - specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska Grupa AN - specjalizacja tłumaczeniowa

Grupa AN - specjalizacja tłumaczeniowa

s. 122 + s. 118

Korespondencja służbowa i handlowa

Metody i kierunki w lingwistyce Metody i kierunki w lingwistyce

2h/14h (+4h pracy własnej)
s. 122

Metody i kierunki w lingwistyce Metody i kierunki w lingwistyce Metody i kierunki w lingwistyce

dr Sylwia Krukowska

studia II stopnia - II semestr

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska

dr Sylwia Krukowska
2h/14h 2h/14h 2h/14h

s. 122 + s. 118

Metody i kierunki w lingwistyce
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

Wybrane zagadnienia z historii literatury Wybrane zagadnienia z historii literatury Wybrane zagadnienia z historii literatury

dr Paweł Wojtas dr Paweł Wojtas dr Paweł Wojtas
2h/14h (+4h pracy własnej) 2h/14h (+4h pracy własnej)

4h/14h

dr Sylwia Krukowska

s. 122

s. 122

s. 115

s. 114

s. 107

dr Alicja Fandrejewska
2h/14h (+4h pracy własnej)

s. 105

dr Alicja Fandrejewska
2h/14h (+4h pracy własnej)

Terminologia specjalistyczna z zakresu

zarządzania, marketingu i finansów

dr Sylwia Krukowska dr Sylwia Krukowska dr Sylwia Krukowska
4h/14h 4h/14h

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa
dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk

2h/24h (+8h pracy własnej) 2h/24h (+8h pracy własnej) 2h/24h (+8h pracy własnej)

DKJ Praca z tekstem                                                                          
(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)

mgr Zofia Patoka
2h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)
mgr Dawid Migacz mgr Zofia Patoka

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

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa
dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk

4h/24h (+8h pracy własnej) 4h/24h (+8h pracy własnej) 4h/24h (+8h pracy własnej)

DKJ Występowanie publiczne
DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno gramatycznych - z sem. I
mgr Katarzyna Wiśniewska dr Urszula Swoboda-Rydz
2h/14h (+6h pracy własnej) 2h/10h (+10h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne
DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)
dr Alicja Fandrejewska mgr Zofia Patoka

2h/2h 2h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno gramatycznych - z sem. I
DKJ Występowanie publiczne

dr Urszula Swoboda-Rydz mgr Katarzyna Wiśniewska
2h/10h (+10h pracy własnej) 2h/14h (+6h pracy własnej)



16.03.2019

Sobota

8:30-10:00

s. 122

10:10-11:40

s. 122

11:50-13:20

s. 122 s. 122

13:50-15:20

s. 111

15:30-17:00

s. 105

17:05-18:35

s. 105

18:40-20:10

17.03.2019

Niedziela

8:30-10:00

s. 115 s. 109

10:10-11:40

s. 109

11:50-13:20

s. 107 s. 115

13:50-15:20

s. 122 + s. 118 s. 122 + s. 118

15:30-17:00

s. 122 + s. 118 s. 122 + s. 118

17:05-18:35

s. 105 s. 107

18:40-20:10

s. 105

studia II stopnia - II semestr
Grupa AN - specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

Grupa AN - specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji
Grupa AN - specjalizacja tłumaczeniowa

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

s. 111

Teoria wychowania uczniów III i IV etapu

kształcenia

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur
dr Agnieszka Bocianowicz mgr Dawid Migacz

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

Teoria wychowania uczniów III i IV etapu

kształcenia
dr Agnieszka Bocianowicz

2h/20h (+10h pracy własnej)

mgr Dawid Migacz
2h/14h (+4h pracy własnej) 2h/14h (+6h pracy własnej)

Wybrane zagadnienia z historii literatury Wybrane zagadnienia z historii literatury Wybrane zagadnienia z historii literatury

dr Paweł Wojtas dr Paweł Wojtas dr Paweł Wojtas
4h/14h (+4h pracy własnej) 4h/14h (+4h pracy własnej) 4h/14h (+4h pracy własnej)

Terminologia specjalistyczna z zakresu

zarządzania, marketingu i finansów
dr Alicja Fandrejewska

s. 122

s. 110

s. 110

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne
DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur
mgr Tadeusz Oliferko

4h/14h (+4h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne Korespondencja służbowa i handlowa

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

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur
mgr Zofia Patoka mgr Dawid Migacz

studia II stopnia - II semestr

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

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska

DKJ Występowanie publiczne
DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)
mgr Katarzyna Wiśniewska mgr Dawid Migacz mgr Zofia Patoka

s. 115

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

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)
mgr Dawid Migacz mgr Zofia Patoka

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

Metody i kierunki w lingwistyce Metody i kierunki w lingwistyce Metody i kierunki w lingwistyce

dr Sylwia Krukowska dr Sylwia Krukowska dr Sylwia Krukowska

s. 109

s. 122 + s. 118

8h/14h 8h/14h 8h/14h

Metody i kierunki w lingwistyce Metody i kierunki w lingwistyce Metody i kierunki w lingwistyce

dr Sylwia Krukowska dr Sylwia Krukowska dr Sylwia Krukowska
6h/14h 6h/14h 6h/14h

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno gramatycznych - z sem. I
dr Urszula Swoboda-Rydz

s. 122 + s. 118

4h/10h (+10h pracy własnej)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno gramatycznych - z sem. I
DKJ Występowanie publiczne

dr Urszula Swoboda-Rydz mgr Katarzyna Wiśniewska
2h/10h (+10h pracy własnej) 4h/14h (+6h pracy własnej)



30.03.2019

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

31.03.2019

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

Grupa AN - specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

Grupa AN - specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

studia II stopnia - II semestr

Grupa AN - specjalizacja tłumaczeniowaGrupa AN - specjalizacja nauczycielska

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska

Teoria wychowania uczniów III i IV etapu

kształcenia

Teoria wychowania uczniów III i IV etapu

kształcenia
dr Agnieszka Bocianowicz dr Agnieszka Bocianowicz

Grupa AN - specjalizacja tłumaczeniowa

studia II stopnia - II semestr

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

Teoria wychowania uczniów III i IV etapu

kształcenia

Teoria wychowania uczniów III i IV etapu

kształcenia
dr Agnieszka Bocianowicz dr Agnieszka Bocianowicz

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

Kultura i stylistyka języka polskiego Kultura i stylistyka języka polskiego Kultura i stylistyka języka polskiego

prof. dr hab. Piotr Wróblewski prof. dr hab. Piotr Wróblewski prof. dr hab. Piotr Wróblewski
2h/12h (+4h pracy własnej) 2h/12h (+4h pracy własnej) 2h/12h (+4h pracy własnej)

Wybrane zagadnienia z historii literatury Wybrane zagadnienia z historii literatury Wybrane zagadnienia z historii literatury

dr Paweł Wojtas dr Paweł Wojtas dr Paweł Wojtas
6h/14h (+4h pracy własnej) 6h/14h (+4h pracy własnej) 6h/14h (+4h pracy własnej)

DKJ Występowanie publiczne
DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)
mgr Katarzyna Wiśniewska mgr Zofia Patoka
4h/14h (+6h pracy własnej) 6h/14h (+6h pracy własnej)

Kultura i stylistyka języka polskiego Kultura i stylistyka języka polskiego Kultura i stylistyka języka polskiego

prof. dr hab. Piotr Wróblewski prof. dr hab. Piotr Wróblewski prof. dr hab. Piotr Wróblewski
4h/12h (+4h pracy własnej) 4h/12h (+4h pracy własnej) 4h/12h (+4h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego na 

III i
mgr Dawid Migacz

przeniesione na 18.05.2019

przeniesione na 18.05.2019

2/20h (+10h pracy własnej)

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)
DKJ Występowanie publiczne

mgr Zofia Patoka mgr Katarzyna Wiśniewska
6h/14h (+6h pracy własnej) 4h/14h (+6h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne
DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur
mgr Tadeusz Oliferko mgr Dawid Migacz

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

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur
Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

mgr Dawid Migacz mgr Tadeusz Oliferko
6h/14h (+6h pracy własnej) 6h/14h (+4h pracy własnej)

DKJ Występowanie publiczne
DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)
mgr Katarzyna Wiśniewska mgr Zofia Patoka
6h/14h (+6h pracy własnej) 6h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Występowanie publiczne
DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur
Korespondencja służbowa i handlowa

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

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno gramatycznych - z sem. I
DKJ Występowanie publiczne

dr Urszula Swoboda-Rydz mgr Katarzyna Wiśniewska
6h/10h (+10h pracy własnej) 6h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur leksykalno gramatycznych - z sem. I
DKJ Występowanie publiczne

dr Urszula Swoboda-Rydz mgr Katarzyna Wiśniewska
4h/10h (+10h pracy własnej) 4h/14h (+6h pracy własnej)



13.04.2019

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

14.04.2019

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

Grupa AN - specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

Grupa AN - specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

studia II stopnia - II semestr

studia II stopnia - II semestr
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska Grupa AN - specjalizacja tłumaczeniowa

Grupa AN - specjalizacja tłumaczeniowa

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur
mgr Dawid Migacz

8h/14h (+6h pracy własnej)

Wybrane zagadnienia z historii literatury Wybrane zagadnienia z historii literatury Wybrane zagadnienia z historii literatury

dr Paweł Wojtas dr Paweł Wojtas dr Paweł Wojtas
8h/14h (+4h pracy własnej) 8h/14h (+4h pracy własnej) 8h/14h (+4h pracy własnej)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur
mgr Dawid Migacz

8h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur
mgr Dawid Migacz

8h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Występowanie publiczne

mgr Katarzyna Wiśniewska
8h/14h (+6h pracy własnej)

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa
dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk

6h/24h (+8h pracy własnej) 6h/24h (+8h pracy własnej) 6h/24h (+8h pracy własnej)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)
mgr Dawid Migacz mgr Zofia Patoka

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

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa
dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk

8h/24h (+8h pracy własnej) 8h/24h (+8h pracy własnej) 8h/24h (+8h pracy własnej)

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)
DKJ Występowanie publiczne

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur
mgr Zofia Patoka mgr Katarzyna Wiśniewska mgr Dawid Migacz

6h/14h (+6h pracy własnej) 8h/14h (+6h pracy własnej) 10h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Występowanie publiczne
DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)
mgr Katarzyna Wiśniewska mgr Dawid Migacz mgr Zofia Patoka

10h/14h (+6h pracy własnej) 10h/14h (+6h pracy własnej) 8h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno gramatycznych - z sem. I
DKJ Występowanie publiczne

dr Urszula Swoboda-Rydz mgr Katarzyna Wiśniewska
4h/10h (+10h pracy własnej) 10h/14h (+6h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego na 

III i
DKJ Występowanie publiczne

mgr Dawid Migacz mgr Katarzyna Wiśniewska
4/20h (+10h pracy własnej) 8h/14h (+6h pracy własnej)



04.05.2019

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

05.05.2019

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

Grupa AN - specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

Grupa AN - specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

studia II stopnia - II semestr

studia II stopnia - II semestr
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska Grupa AN - specjalizacja tłumaczeniowa

Teoria wychowania uczniów III i IV etapu

kształcenia
dr Agnieszka Bocianowicz

Grupa AN - specjalizacja tłumaczeniowa

12h/20h (+10h pracy własnej)

Teoria wychowania uczniów III i IV etapu

kształcenia
dr Agnieszka Bocianowicz

10h/20h (+10h pracy własnej)

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa
dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk

12h/24h (+8h pracy własnej) 12h/24h (+8h pracy własnej) 12h/24h (+8h pracy własnej)

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa
dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk

10h/24h (+8h pracy własnej) 10h/24h (+8h pracy własnej) 10h/24h (+8h pracy własnej)

Metody i kierunki w lingwistyce Metody i kierunki w lingwistyce Metody i kierunki w lingwistyce

dr Sylwia Krukowska dr Sylwia Krukowska dr Sylwia Krukowska
10h/14h 10h/14h 10h/14h

Korespondencja służbowa i handlowa

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

Metody i kierunki w lingwistyce Metody i kierunki w lingwistyce Metody i kierunki w lingwistyce

dr Sylwia Krukowska dr Sylwia Krukowska dr Sylwia Krukowska
12h/14h 12h/14h 12h/14h

Dydaktyka nauczania języka angielskiego na 

III i

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno gramatycznych - z sem. I
mgr Dawid Migacz dr Urszula Swoboda-Rydz

8/20h (+10h pracy własnej) 6h/10h (+10h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego na 

III i

Terminologia specjalistyczna z zakresu

zarządzania, marketingu i finansów
mgr Dawid Migacz dr Alicja Fandrejewska

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

przeniesione z 22.06.2019

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno gramatycznych - z sem. I

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)
dr Urszula Swoboda-Rydz mgr Zofia Patoka

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



18.05.2019

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

19.05.2019

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

Grupa AN - specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

Grupa AN - specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

studia II stopnia - II semestr

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska

Teoria wychowania uczniów III i IV etapu

kształcenia

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)
dr Agnieszka Bocianowicz mgr Zofia Patoka

Grupa AN - specjalizacja tłumaczeniowa

przeniesine na 19.05.2019

16h/20h (+10h pracy własnej) 8h/14h (+6h pracy własnej)

Teoria wychowania uczniów III i IV etapu

kształcenia

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)
dr Agnieszka Bocianowicz mgr Zofia Patoka

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

Kultura i stylistyka języka polskiego Kultura i stylistyka języka polskiego Kultura i stylistyka języka polskiego

prof. dr hab. Piotr Wróblewski prof. dr hab. Piotr Wróblewski prof. dr hab. Piotr Wróblewski

przeniesione na 19.05.2019

6h/12h (+4h pracy własnej) 6h/12h (+4h pracy własnej) 6h/12h (+4h pracy własnej)

Wybrane zagadnienia z historii literatury Wybrane zagadnienia z historii literatury Wybrane zagadnienia z historii literatury

dr Paweł Wojtas dr Paweł Wojtas dr Paweł Wojtas
10h/14h (+4h pracy własnej) 10h/14h (+4h pracy własnej) 10h/14h (+4h pracy własnej)

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)
DKJ Występowanie publiczne Korespondencja służbowa i handlowa

mgr Zofia Patoka mgr Katarzyna Wiśniewska dr Alicja Fandrejewska
8h/14h (+6h pracy własnej) 10h/14h (+6h pracy własnej) 10h/14h (+4h pracy własnej)

Kultura i stylistyka języka polskiego Kultura i stylistyka języka polskiego Kultura i stylistyka języka polskiego

prof. dr hab. Piotr Wróblewski prof. dr hab. Piotr Wróblewski prof. dr hab. Piotr Wróblewski
8h/12h (+4h pracy własnej) 8h/12h (+4h pracy własnej) 8h/12h (+4h pracy własnej)

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa
dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska

studia II stopnia - II semestr

przeniesione z 30.03.2019

przeniesione z 30.03.2019

14h/24h (+8h pracy własnej) 14h/24h (+8h pracy własnej) 14h/24h (+8h pracy własnej)

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)

Terminologia specjalistyczna z zakresu

zarządzania, marketingu i finansów
mgr Zofia Patoka dr Alicja Fandrejewska

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

Grupa AN - specjalizacja tłumaczeniowa

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur
mgr Zofia Patoka mgr Dawid Migacz

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

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa
dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk

16h/24h (+8h pracy własnej) 16h/24h (+8h pracy własnej) 16h/24h (+8h pracy własnej)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur
DKJ Występowanie publiczne

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)
mgr Dawid Migacz mgr Katarzyna Wiśniewska mgr Zofia Patoka

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

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur
DKJ Występowanie publiczne

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

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno gramatycznych - z sem. I

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)
dr Urszula Swoboda-Rydz mgr Zofia Patoka

przeniesione z 18.05.2019

8h/10h (+10h pracy własnej) 12h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Występowanie publiczne
DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno gramatycznych - z sem. I

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)
mgr Katarzyna Wiśniewska dr Urszula Swoboda-Rydz mgr Zofia Patoka

12h/14h (+6h pracy własnej) 8h/10h (+10h pracy własnej) 14h/14h (+6h pracy własnej)

przeniesione z 18.05.2019



01.06.2019

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

02.06.2019

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

Grupa AN - specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

Grupa AN - specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

Grupa AN - specjalizacja tłumaczeniowa

Teoria wychowania uczniów III i IV etapu

kształcenia

Terminologia specjalistyczna z zakresu

zarządzania, marketingu i finansów
dr Agnieszka Bocianowicz dr Alicja Fandrejewska

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska

studia II stopnia - II semestr
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

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

Teoria wychowania uczniów III i IV etapu

kształcenia
Korespondencja służbowa i handlowa

dr Agnieszka Bocianowicz dr Alicja Fandrejewska
18h/20h (+10h pracy własnej) 12h/14h (+4h pracy własnej)

Metody i kierunki w lingwistyce Metody i kierunki w lingwistyce Metody i kierunki w lingwistyce

dr Sylwia Krukowska dr Sylwia Krukowska dr Sylwia Krukowska
14h/14h 14h/14h 14h/14h

Wybrane zagadnienia z historii literatury Wybrane zagadnienia z historii literatury Wybrane zagadnienia z historii literatury

dr Paweł Wojtas dr Paweł Wojtas dr Paweł Wojtas
12h/14h (+4h pracy własnej) 12h/14h (+4h pracy własnej) 12h/14h (+4h pracy własnej)

Kultura i stylistyka języka polskiego Kultura i stylistyka języka polskiego Kultura i stylistyka języka polskiego

prof. dr hab. Piotr Wróblewski prof. dr hab. Piotr Wróblewski prof. dr hab. Piotr Wróblewski
12h/12h (+4h pracy własnej) 12h/12h (+4h pracy własnej) 12h/12h (+4h pracy własnej)

Kultura i stylistyka języka polskiego Kultura i stylistyka języka polskiego Kultura i stylistyka języka polskiego

prof. dr hab. Piotr Wróblewski prof. dr hab. Piotr Wróblewski prof. dr hab. Piotr Wróblewski
10h/12h (+4h pracy własnej) 10h/12h (+4h pracy własnej) 10h/12h (+4h pracy własnej)

studia II stopnia - II semestr

DKJ Występowanie publiczne

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

Grupa AN - specjalizacja tłumaczeniowaGrupa AN - specjalizacja nauczycielska

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa
dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk

20h/24h (+8h pracy własnej) 20h/24h (+8h pracy własnej) 20h/24h (+8h pracy własnej)

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa
dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk

18h/24h (+8h pracy własnej) 18h/24h (+8h pracy własnej) 18h/24h (+8h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego na 

III i
Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

mgr Dawid Migacz mgr Tadeusz Oliferko
12h/20h (+10h pracy własnej) 12h/14h (+4h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego na 

III i
Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno gramatycznych - z sem. I
mgr Dawid Migacz mgr Tadeusz Oliferko dr Urszula Swoboda-Rydz

10h/20h (+10h pracy własnej) 10h/14h (+4h pracy własnej) 8h/10h (+10h pracy własnej)

DKJ Występowanie publiczne

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

Dydaktyka nauczania języka angielskiego na 

III i
DKJ Występowanie publiczne

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



22.06.2019

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

23.06.2019

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

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska

Grupa AN - specjalizacja nauczycielska Grupa AN - specjalizacja tłumaczeniowa

Grupa AN - specjalizacja tłumaczeniowa
Grupa AN - specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

Grupa AN - specjalizacja Komunikacja w biznesie 

międzynarodowym i administracji

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur

studia II stopnia - II semestr
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kierunek: Filologia, specjalność: język angielski

mgr Zofia Patoka mgr Dawid Migacz
12h/14h (+6h pracy własnej) 14h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur
mgr Dawid Migacz

14h/14h (+6h pracy własnej)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość 

struktur

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)

Terminologia specjalistyczna z zakresu

zarządzania, marketingu i finansów

przeniesione na godz. 18.40 - 20.10

mgr Dawid Migacz mgr Zofia Patoka dr Alicja Fandrejewska
14h/14h (+6h pracy własnej) 14h/14h (+6h pracy własnej) 12h/14h (+4h pracy własnej)

Wybrane zagadnienia z historii literatury Wybrane zagadnienia z historii literatury Wybrane zagadnienia z historii literatury

dr Paweł Wojtas dr Paweł Wojtas dr Paweł Wojtas
14h/14h (+4h pracy własnej) 14h/14h (+4h pracy własnej) 14h/14h (+4h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego na 

III i

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)

przeniesione na godz. 17.05 - 18.35

przeniesione na 5.05.2019

mgr Dawid Migacz mgr Zofia Patoka
18h/20h (+10h pracy własnej) 14h/14h (+6h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego na 

III i
Warsztaty tłumaczeniowe pisemne

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)
mgr Dawid Migacz mgr Tadeusz Oliferko mgr Zofia Patoka

16h/20h (+10h pracy własnej) 14h/14h (+4h pracy własnej) 14h/14h (+6h pracy własnej)

Dydaktyka nauczania języka angielskiego na 

III i
mgr Dawid Migacz

20h/20h (+10h pracy własnej)

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)
mgr Zofia Patoka

12h/14h (+6h pracy własnej)

studia II stopnia - II semestr

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa
dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk

24h/24h (+8h pracy własnej) 24h/24h (+8h pracy własnej) 24h/24h (+8h pracy własnej)

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa

Metodologia badań z zakresu 

językoznawstwa
dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk dr Przemysław Wilk

22h/24h (+8h pracy własnej) 22h/24h (+8h pracy własnej) 22h/24h (+8h pracy własnej)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno gramatycznych - z sem. I

Terminologia specjalistyczna z zakresu

zarządzania, marketingu i finansów
dr Urszula Swoboda-Rydz dr Alicja Fandrejewska

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

DKJ Praca z tekstem                                                                          

(słuchanie oraz czytanie eksen. i intens.)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno gramatycznych - z sem. I
Korespondencja służbowa i handlowa

mgr Zofia Patoka dr Urszula Swoboda-Rydz dr Alicja Fandrejewska
14h/14h (+6h pracy własnej) 10h/10h (+10h pracy własnej) 14h/14h (+4h pracy własnej)

DKJ Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno gramatycznych - z sem. I
dr Urszula Swoboda-Rydz

10h/10h (+10h pracy własnej)


