
5.10.2019

Sobota

8:30-10:00

s. 112 Sala Konferencyjna 117

10:10-11:40

s. 112 Sala Konferencyjna 117

11:50-13:20

Sala Konferencyjna 117

13:50-15:20

s. 115 s. 115 s. 115

15:30-17:00

s. 108 s. 108 s. 108

17:05-18:35

s. 108 s. 108 s. 108

18:40-20:10

6.10.2019

Niedziela

8:30-10:00

10:10-11:40

s. 112 s. 112 s. 112

11:50-13:20

s. 112 s. 112 s. 112

13:50-15:20

s. 112 s. 112 s. 112

15:30-17:00

s. 108

17:05-18:35

18:40-20:10

dr Elwira Stefańska
2h/14h (+4h pracy własnej) 

Plan zajęć na rok akademicki 2019/2020  -  semestr zimowy  kierunek: Filologia, specjalność: język rosyjski

studia II stopnia, III semestr

ROS - specjalizacja nauczycielska ROS - specjalizacja tłumaczeniowa
ROS - specjalizacja Komunikacja                                                                               

w biznesie międzynarodowym i administracji

studia II stopnia, III semestr

ROS - specjalizacja nauczycielska ROS - specjalizacja tłumaczeniowa
ROS - specjalizacja Komunikacja                                                                               

w biznesie międzynarodowym i administracji

Warsztaty tłumaczeniowe ustne (J2-J1)

dr Elwira Stefańska
2h/14h (+2h pracy własnej)

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
dr Nadzieja Kuptel

2h/16h (+4h pracy własnej)

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
dr Nadzieja Kuptel

2h/16h (+4h pracy własnej)

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
dr Nadzieja Kuptel

2h/16h (+4h pracy własnej)

Występowanie publiczne

Warsztaty tłumaczeniowe

mgr Małgorzata Karska
2h/14h (+4h prac własnej)

Język prezentacji i negocjacji

mgr Małgorzata Karska
2h/14h 

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne         

(języki specjalistyczne)
mgr Małgorzata Karska

2h/14h (+4h prac własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe ustne                             

(języki specjalistyczne)

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
dr Elwira Stefańska

2h/16h (+4h pracy własnej)

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
dr Elwira Stefańska

2h/16h (+4h pracy własnej)

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
dr Elwira Stefańska

4h/16h (+4h pracy własnej)

Dydaktyka - testowanie, efekt zwrotny 

egzaminów i ocena w nauczaniu języka 
dr Nadzieja Kuptel

2h/16h (+4h pracy własnej) 

Seminarium dyplomowe (magisterskie) Seminarium dyplomowe (magisterskie) Seminarium dyplomowe (magisterskie)

dr Elwira Stefańska dr Elwira Stefańska dr Elwira Stefańska
2h/14h 2h/14h 2h/14h 

Muzyka i film rosyjski

dr Józef Ziemczonok
2h/12h (+2h prac własnej) 

Muzyka i film rosyjski

dr Józef Ziemczonok
2h/12h (+2h prac własnej) 

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
dr Elwira Stefańska

4h/16h (+4h pracy własnej)

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
dr Elwira Stefańska

4h/16h (+4h pracy własnej)

dr Elwira Stefańska
2h/16h (+4h pracy własnej)

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)

Muzyka i film rosyjski

dr Józef Ziemczonok
2h/12h (+2h prac własnej) 

dr Nadzieja Kuptel
2h/16h (+4h pracy własnej)

Występowanie publiczne

dr Nadzieja Kuptel
2h/16h (+4h pracy własnej)

Występowanie publiczne

dr Nadzieja Kuptel
2h/16h (+4h pracy własnej)



19.10.2019

Sobota

8:30-10:00

s. 116

10:10-11:40

s. 108 s. 108 s. 108

11:50-13:20

s. 108 s. 112 s. 116

13:50-15:20

s. 108 s. 112 s. 116

15:30-17:00

s. 116 s. 116 s. 116

17:05-18:35

18:40-20:10

20.10.2019

Niedziela

8:30-10:00

s. 112 s. 112 s. 112

10:10-11:40

s. 108 s. 108 s. 108

11:50-13:20

s. 108 s. 108 s. 108

13:50-15:20

15:30-17:00

17:05-18:35

18:40-20:10

mgr Małgorzata Karska
4h/14h (+4h prac własnej)

ROS - specjalizacja Komunikacja                                                                               

w biznesie międzynarodowym i administracji

Dydaktyka - testowanie, efekt zwrotny 

egzaminów i ocena w nauczaniu języka 
dr Nadzieja Kuptel

4h/16h (+4h pracy własnej) 

Dydaktyka - testowanie, efekt zwrotny 

egzaminów i ocena w nauczaniu języka 

Warsztaty tłumaczeniowe ustne                             

(języki specjalistyczne)
dr Elwira Stefańska

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
dr Nadzieja Kuptel

4h/16h (+4h pracy własnej)

Występowanie publiczne

dr Nadzieja Kuptel
4h/16h (+4h pracy własnej)

Występowanie publiczne

dr Nadzieja Kuptel
4h/16h (+4h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe

dr Józef Ziemczonok
4h/12h (+2h prac własnej) 

Język prezentacji i negocjacji

mgr Małgorzata Karska
4h/14h 

Muzyka i film rosyjski

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

studia II stopnia, III semestr

Plan zajęć na rok akademicki 2019/2020  -  semestr zimowy  kierunek: Filologia, specjalność: język rosyjski

studia II stopnia, III semestr

ROS - specjalizacja nauczycielska ROS - specjalizacja tłumaczeniowa
ROS - specjalizacja Komunikacja                                                                               

w biznesie międzynarodowym i administracji
Warsztaty tłumaczeniowe pisemne         

(języki specjalistyczne)
mgr Małgorzata Karska

4h/14h (+4h prac własnej)

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych

dr Nadzieja Kuptel

dr Nadzieja Kuptel
4h/16h (+4h pracy własnej)

Muzyka i film rosyjski

dr Józef Ziemczonok
4h/12h (+2h prac własnej) 

Muzyka i film rosyjski

dr Józef Ziemczonok
4h/12h (+2h prac własnej) 

ROS - specjalizacja nauczycielska ROS - specjalizacja tłumaczeniowa

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
dr Nadzieja Kuptel

6h/16h (+4h pracy własnej)

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
dr Nadzieja Kuptel

6h/16h (+4h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe ustne (J2-J1)

dr Elwira Stefańska
4h/14h (+2h pracy własnej)

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
dr Elwira Stefańska

6h/16h (+4h pracy własnej)

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
dr Elwira Stefańska

6h/16h (+4h pracy własnej)

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
dr Elwira Stefańska

6h/16h (+4h pracy własnej)

Występowanie publiczne

dr Nadzieja Kuptel
4h/16h (+4h pracy własnej)

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
dr Nadzieja Kuptel

4h/16h (+4h pracy własnej)

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
dr Nadzieja Kuptel

6h/16h (+4h pracy własnej)



9.11.2019

Sobota

8:30-10:00

s. 103

10:10-11:40

s. 108 s. 103

11:50-13:20

s. 108 s. 108 s. 108

13:50-15:20

s. 117 s. 122

15:30-17:00

s. 117 s. 120

17:05-18:35

18:40-20:10

10.11.2019

Niedziela

8:30-10:00

10:10-11:40

s. 112 s. 112 s. 112

11:50-13:20

s. 112 s. 112 s. 112

13:50-15:20

s. 108 s. 108 s. 108

15:30-17:00

17:05-18:35

18:40-20:10

Warsztaty tłumaczeniowe

mgr Małgorzata Karska
6h/14h (+4h prac własnej)

Występowanie publiczne

dr Nadzieja Kuptel dr Nadzieja Kuptel
6h/16h (+4h pracy własnej) 6h/16h (+4h pracy własnej)

dr Nadzieja Kuptel
6h/16h (+4h pracy własnej)

Występowanie publiczne

Plan zajęć na rok akademicki 2019/2020  -  semestr zimowy  kierunek: Filologia, specjalność: język rosyjski

studia II stopnia, III semestr

ROS - specjalizacja nauczycielska ROS - specjalizacja tłumaczeniowa
ROS - specjalizacja Komunikacja                                                                               

w biznesie międzynarodowym i administracji

dr Elwira Stefańska

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne         

(języki specjalistyczne)
mgr Małgorzata Karska

6h/14h (+4h prac własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne         

(języki specjalistyczne)
mgr Małgorzata Karska

8h/14h (+4h prac własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe ustne (J2-J1)

studia II stopnia, III semestr

ROS - specjalizacja nauczycielska ROS - specjalizacja tłumaczeniowa
ROS - specjalizacja Komunikacja                                                                               

w biznesie międzynarodowym i administracji

6h/14h 

6h/14h (+2h pracy własnej)

Dydaktyka - testowanie, efekt zwrotny 

egzaminów i ocena w nauczaniu języka 
dr Nadzieja Kuptel

8h/16h (+4h pracy własnej) 

Język prezentacji i negocjacji

mgr Małgorzata Karska

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
dr Elwira Stefańska

8h/16h (+4h pracy własnej)

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
dr Nadzieja Kuptel

8h/16h (+4h pracy własnej)

Seminarium dyplomowe (magisterskie)

dr Elwira Stefańska
4h/14h 

Seminarium dyplomowe (magisterskie)

dr Elwira Stefańska
4h/14h 

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych

dr Elwira Stefańska
8h/16h (+4h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe ustne                             

(języki specjalistyczne)
dr Elwira Stefańska

6h/14h (+4h pracy własnej) 

Seminarium dyplomowe (magisterskie)

Występowanie publiczne

dr Nadzieja Kuptel
8h/16h (+4h pracy własnej)

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
dr Nadzieja Kuptel

8h/16h (+4h pracy własnej)

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
dr Elwira Stefańska

8h/16h (+4h pracy własnej)

dr Elwira Stefańska
4h/14h 



Plan zajęć na rok 

akademicki 

2019/2020  -  
23.11.2019

Sobota

8:30-10:00

s. 116

10:10-11:40

s. 108 s. 108 s. 108

11:50-13:20

s. 108 s. 112 s. 116

13:50-15:20

s. 112 s. 116

15:30-17:00

s. 124 s. 124 s. 124

17:05-18:35

18:40-20:10

24.11.2019

Niedziela

8:30-10:00

10:10-11:40

s. 112 s. 112 s. 112

11:50-13:20

s. 112 s. 112 s. 112

13:50-15:20

s. 108 s. 108 s. 108

15:30-17:00

17:05-18:35

18:40-20:10

ROS - specjalizacja nauczycielska ROS - specjalizacja tłumaczeniowa
ROS - specjalizacja Komunikacja                                                                               

w biznesie międzynarodowym i administracji

Plan zajęć na rok akademicki 2019/2020  -  semestr zimowy  kierunek: Filologia, specjalność: język rosyjski

6h/12h (+2h prac własnej) 

Występowanie publiczne

dr Nadzieja Kuptel
8h/16h (+4h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe ustne                             

(języki specjalistyczne)
dr Elwira Stefańska

studia II stopnia, III semestr

Seminarium dyplomowe (magisterskie)

dr Elwira Stefańska
6h/14h 

Muzyka i film rosyjski

dr Józef Ziemczonok
6h/12h (+2h prac własnej) 

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
dr Elwira Stefańska

10h/16h (+4h pracy własnej)

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
dr Nadzieja Kuptel

10h/16h (+4h pracy własnej)

8h/14h 8h/14h (+4h pracy własnej) 

Warsztaty tłumaczeniowe

mgr Małgorzata Karska
8h/14h (+4h prac własnej)

Muzyka i film rosyjski

dr Józef Ziemczonok
6h/12h (+2h prac własnej) 

Muzyka i film rosyjski

dr Józef Ziemczonok

Występowanie publiczne

dr Nadzieja Kuptel
10h/16h (+4h pracy własnej) 

dr Elwira Stefańska

Występowanie publiczne

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne         

(języki specjalistyczne)
mgr Małgorzata Karska

10h/14h (+4h prac własnej)

Dydaktyka - testowanie, efekt zwrotny 

egzaminów i ocena w nauczaniu języka 

dr Nadzieja Kupteldr Nadzieja Kuptel
8h/16h (+4h pracy własnej)

Język prezentacji i negocjacji

mgr Małgorzata Karska

Warsztaty tłumaczeniowe ustne (J2-J1)

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)

8h/14h (+2h pracy własnej)

studia II stopnia, III semestr

ROS - specjalizacja nauczycielska ROS - specjalizacja tłumaczeniowa
ROS - specjalizacja Komunikacja                                                                               

w biznesie międzynarodowym i administracji

dr Elwira Stefańska
10h/16h (+4h pracy własnej)

Seminarium dyplomowe (magisterskie)

dr Elwira Stefańska
6h/14h 

8h/16h (+4h pracy własnej)

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
dr Nadzieja Kuptel

10h/16h (+4h pracy własnej)

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
dr Nadzieja Kuptel

10h/16h (+4h pracy własnej)

dr Elwira Stefańska
10h/16h (+4h pracy własnej)

Seminarium dyplomowe (magisterskie)

dr Elwira Stefańska
6h/14h 

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)



7.12.2019

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

8.12.2019

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

Plan zajęć na rok akademicki 2019/2020  -  semestr zimowy  kierunek: Filologia, specjalność: język rosyjski

studia II stopnia, III semestr

ROS - specjalizacja nauczycielska ROS - specjalizacja tłumaczeniowa
ROS - specjalizacja Komunikacja                                                                               

w biznesie międzynarodowym i administracji

studia II stopnia, III semestr

ROS - specjalizacja nauczycielska ROS - specjalizacja tłumaczeniowa
ROS - specjalizacja Komunikacja                                                                               

w biznesie międzynarodowym i administracji

Język prezentacji i negocjacji

mgr Małgorzata Karska
10h/14h 

Występowanie publiczne

dr Nadzieja Kuptel
10h/16h (+4h pracy własnej)

Seminarium dyplomowe (magisterskie) Seminarium dyplomowe (magisterskie)

dr Elwira Stefańska dr Elwira Stefańska dr Elwira Stefańska
8h/14h 8h/14h 8h/14h 

12h/16h (+4h pracy własnej)

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
dr Elwira Stefańska

12h/16h (+4h pracy własnej)

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
dr Nadzieja Kuptel

12h/16h (+4h pracy własnej)

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
dr Elwira Stefańska

12h/16h (+4h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe

mgr Małgorzata Karska
10h/14h (+4h prac własnej)

dr Józef Ziemczonok
8h/12h (+2h prac własnej) 

12h/14h (+4h prac własnej)

Muzyka i film rosyjski

dr Józef Ziemczonok
8h/12h (+2h prac własnej) 

Muzyka i film rosyjski Muzyka i film rosyjski

Występowanie publiczne

dr Nadzieja Kuptel
10h/16h (+4h pracy własnej)

12h/16h (+4h pracy własnej)

Seminarium dyplomowe (magisterskie)

Występowanie publiczne

dr Nadzieja Kuptel
10h/16h (+4h pracy własnej)

Dydaktyka - testowanie, efekt zwrotny 

egzaminów i ocena w nauczaniu języka 
dr Nadzieja Kuptel

12h/16h (+4h pracy własnej) 

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne         

(języki specjalistyczne)
mgr Małgorzata Karska

dr Józef Ziemczonok
8h/12h (+2h prac własnej) 

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
dr Elwira Stefańska

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
dr Nadzieja Kuptel dr Nadzieja Kuptel

12h/16h (+4h pracy własnej)



4.01.2020

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

5.01.2020

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

Plan zajęć na rok akademicki 2019/2020  -  semestr zimowy  kierunek: Filologia, specjalność: język rosyjski

studia II stopnia, III semestr

ROS - specjalizacja nauczycielska ROS - specjalizacja tłumaczeniowa
ROS - specjalizacja Komunikacja                                                                               

w biznesie międzynarodowym i administracji

studia II stopnia, III semestr

ROS - specjalizacja nauczycielska ROS - specjalizacja tłumaczeniowa
ROS - specjalizacja Komunikacja                                                                               

w biznesie międzynarodowym i administracji



11.01.2020

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

12.01.2020

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

dr Elwira Stefańska

Warsztaty tłumaczeniowe ustne (J2-J1)

12h/14h (+2h pracy własnej)

ROS - specjalizacja nauczycielska

Plan zajęć na rok akademicki 2019/2020  -  semestr zimowy  kierunek: Filologia, specjalność: język rosyjski

studia II stopnia, III semestr

ROS - specjalizacja nauczycielska ROS - specjalizacja tłumaczeniowa
ROS - specjalizacja Komunikacja                                                                               

w biznesie międzynarodowym i administracji

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne         

(języki specjalistyczne)
mgr Małgorzata Karska

12h/14h (+4h prac własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe ustne (J2-J1)

dr Elwira Stefańska
10h/14h (+2h pracy własnej)

mgr Małgorzata Karska
12h/14h 

12h/14h (+4h prac własnej)

ROS - specjalizacja tłumaczeniowa
ROS - specjalizacja Komunikacja                                                                               

w biznesie międzynarodowym i administracji

dr Nadzieja Kuptel
14h/16h (+4h pracy własnej)

dr Elwira Stefańska

dr Nadzieja Kuptel
12h/16h (+4h pracy własnej)

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
dr Nadzieja Kuptel

14h/16h (+4h pracy własnej)

studia II stopnia, III semestr

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
dr Nadzieja Kuptel

14h/16h (+4h pracy własnej)

Dydaktyka - testowanie, efekt zwrotny 

egzaminów i ocena w nauczaniu języka 
dr Nadzieja Kuptel

14h/16h (+4h pracy własnej) 

dr Nadzieja Kuptel
12h/16h (+4h pracy własnej)

dr Nadzieja Kuptel
12h/16h (+4h pracy własnej)

Warsztaty tłumaczeniowe ustne                             

(języki specjalistyczne)
dr Elwira Stefańska

12h/14h (+4h pracy własnej) 

14h/16h (+4h pracy własnej)

dr Elwira Stefańska

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)

mgr Małgorzata Karska

Język prezentacji i negocjacji

Warsztaty tłumaczeniowe

10h/14h 

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
dr Elwira Stefańska

Występowanie publiczne

Warsztaty tłumaczeniowe ustne                             

(języki specjalistyczne)

10h/14h (+4h pracy własnej) 

Seminarium dyplomowe (magisterskie)

dr Elwira Stefańska
10h/14h 

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
dr Elwira Stefańska

Seminarium dyplomowe (magisterskie)

dr Elwira Stefańska
10h/14h 

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych

Występowanie publiczne

14h/16h (+4h pracy własnej)

Występowanie publiczne

Seminarium dyplomowe (magisterskie)

dr Elwira Stefańska

14h/16h (+4h pracy własnej)



25.01.2020

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

26.01.2020

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

Warsztaty tłumaczeniowe ustne (J2-J1)

dr Elwira Stefańska
14h/14h (+2h pracy własnej)

studia II stopnia, III semestr

ROS - specjalizacja nauczycielska ROS - specjalizacja tłumaczeniowa
ROS - specjalizacja Komunikacja                                                                               

w biznesie międzynarodowym i administracji

studia II stopnia, III semestr

ROS - specjalizacja nauczycielska ROS - specjalizacja tłumaczeniowa
ROS - specjalizacja Komunikacja                                                                               

w biznesie międzynarodowym i administracji

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

Występowanie publiczne

dr Nadzieja Kuptel

Język prezentacji i negocjacji

mgr Małgorzata Karska
14h/14h 

Warsztaty tłumaczeniowe

mgr Małgorzata Karska
14h/14h (+4h prac własnej)

Plan zajęć na rok akademicki 2019/2020  -  semestr zimowy  kierunek: Filologia, specjalność: język rosyjski

Występowanie publiczne

dr Nadzieja Kuptel

Muzyka i film rosyjski

dr Józef Ziemczonok
10h/12h (+2h prac własnej) 

Warsztaty tłumaczeniowe pisemne         

(języki specjalistyczne)
mgr Małgorzata Karska

14h/14h (+4h prac własnej)

Dydaktyka - testowanie, efekt zwrotny 

egzaminów i ocena w nauczaniu języka 
dr Nadzieja Kuptel

16h/16h (+4h pracy własnej) 

10h/12h (+2h prac własnej) 

dr Elwira Stefańska
14h/14h (+4h pracy własnej) 

Występowanie publiczne

dr Nadzieja Kuptel
14h/16h (+4h pracy własnej)

dr Józef Ziemczonok

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
dr Nadzieja Kuptel

16h/16h (+4h pracy własnej)

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
dr Elwira Stefańska

16h/16h (+4h pracy własnej)

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
dr Elwira Stefańska

16h/16h (+4h pracy własnej)

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
dr Nadzieja Kuptel

16h/16h (+4h pracy własnej)

Pisanie akademickie oraz znajomość struktur 

leksykalno-gramatycznych
dr Nadzieja Kuptel

16h/16h (+4h pracy własnej)

10h/12h (+2h prac własnej) 

Praca z tekstem (słuchanie oraz czytanie 

ekstensywne i intensywne)
dr Elwira Stefańska

16h/16h (+4h pracy własnej)

Muzyka i film rosyjski

Seminarium dyplomowe (magisterskie)

dr Elwira Stefańska
12h/14h 

Seminarium dyplomowe (magisterskie)

dr Elwira Stefańska
12h/14h 

Seminarium dyplomowe (magisterskie)

dr Elwira Stefańska
12h/14h 

Warsztaty tłumaczeniowe ustne                             

(języki specjalistyczne)

Muzyka i film rosyjski

dr Józef Ziemczonok



8.02.2020

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

9.02.2020

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

studia II stopnia, III semestr

ROS - specjalizacja nauczycielska ROS - specjalizacja tłumaczeniowa
ROS - specjalizacja Komunikacja                                                                               

w biznesie międzynarodowym i administracji

studia II stopnia, III semestr

ROS - specjalizacja nauczycielska ROS - specjalizacja tłumaczeniowa
ROS - specjalizacja Komunikacja                                                                               

w biznesie międzynarodowym i administracji

Plan zajęć na rok akademicki 2019/2020  -  semestr zimowy  kierunek: Filologia, specjalność: język rosyjski

14h/14h 

16h/16h (+4h pracy własnej) 16h/16h (+4h pracy własnej)

Występowanie publiczne Występowanie publiczne

dr Nadzieja Kuptel dr Nadzieja Kuptel

Seminarium dyplomowe (magisterskie)

dr Elwira Stefańska
14h/14h 

Seminarium dyplomowe (magisterskie)

dr Elwira Stefańska
14h/14h 

12h/12h (+2h prac własnej) 

Występowanie publiczne

dr Nadzieja Kuptel
16h/16h (+4h pracy własnej)

Seminarium dyplomowe (magisterskie)

dr Elwira Stefańska

Muzyka i film rosyjski Muzyka i film rosyjski Muzyka i film rosyjski

dr Józef Ziemczonok dr Józef Ziemczonok dr Józef Ziemczonok
12h/12h (+2h prac własnej) 12h/12h (+2h prac własnej) 


