
 

 

Poz. 27 

ZARZĄDZENIE NR 3 

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zajęć dydaktycznych prowadzonych w trybie zdalnym  

w semestrze zimowym 2021/2022 

Na podstawie § 5 ust. 1 Zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów  

i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Zarządzenie określa zajęcia dydaktyczne przeprowadzane w trybie zdalnym:  

1) na studiach pierwszego stopnia;  

2) na studiach drugiego stopnia. 

 

§ 2 

Lista zajęć, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Kierownik Jednostki Dydaktycznej: M. Kostro 

  

DZIENNIK UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 
WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 
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Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 3 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Neofilologii  

Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zajęć prowadzonych 

w trybie zdalnym w semestrze zimowym 2021/2022 

 

 

Kierunek studiów: fennistyka 

 

 
przedmiot rodzaj zajęć rok i forma 

studiów 

1. Translatorium  

(mgr Paula Wolski) 

konwersatorium I rok 2 st., studia 

stacjonarne 

2. Współczesne życie literackie w 

Finlandii  

(prof. M.Hallila) 

konwersatorium I rok 2 st., studia 

stacjonarne   
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Kierunek studiów: filologia angielska – English Studies 

 

 
przedmiot rodzaj zajęć rok i forma 

studiów 

studia I stopnia 

I rok 

1. wszystkie wykłady w trybie 

hybrydowym, jak niżej: 

wykładowca w sali, a 

1. część studentów może przebywać w 

auli wykładowej 

2. część studentów może śledzić wykład 

streamowany online (synchronicznie) 

3. wykład będzie dostępny dla 

studentów (zapis wideo i/lub audio) 

asynchronicznie 

wykład I rok, studia 

stacjonarne 

2. w trybie zdalnym:  

Literatura Angielska 

wykład II rok, studia 

stacjonarne 

II rok 

3. wszystkie wykłady w trybie 

hybrydowym, jak niżej: 

wykładowca w sali. a 

1. część studentów może przebywać w 

auli wykładowej 

2. część studentów może śledzić wykład 

streamowany online (synchronicznie) 

3. wykład będzie dostępny dla 

studentów (zapis wideo i/lub audio) 

asynchronicznie 

wykład II rok, studia 

stacjonarne 

III rok 

4. w trybie zdalnym:  

seminarium licencjackie  

(dr Breno Baretto Silva) 

seminarium III rok, studia 

stacjonarne 

studia II stopnia 
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5. wszystkie wykłady w trybie 

hybrydowym, jak niżej: 

wykładowca w sali, a 

1. część studentów może przebywać w 

auli wykładowej 

2. część studentów może śledzić wykład 

streamowany online (synchronicznie) 

3. wykład będzie dostępny dla 

studentów (zapis wideo i/lub audio) 

asynchronicznie 

wykłady I rok, studia 

stacjonarne 

6. wszystkie zajęcia zdalnie wykłady, 

ćwiczenia, 

seminaria 

II rok, studia 

niestacjonarne 

zaoczne 

zajęcia w ramach Sojuszu 4EU+ 

7. New Media in Contemporary Culture 

 

ćwiczenia st. 1 stopnia 

8. The Language of New Media ćwiczenia st. 2 stopnia 

9. Language-and-culture teaching in the 

era of globalisation 

kurs 

internetowy 
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Kierunek studiów: filologia iberyjska 

 
 

przedmiot rodzaj zajęć rok i forma 

studiów 

1. Najnowsze badania nad dziejami, 

kulturą i religią Hiszpanii I  

konwersatorium I rok, 2 st., spec. 

hiszpańska, studia 

stacjonarne 

2. Problemy społeczno-polityczne 

Hiszpanii I  
 

konwersatorium 1 rok, 2 st., spec. 

hiszpańska, studia 

stacjonarne 

3. Językoznawstwo portugalskie I  
 

konwersatorium  1 rok, 2 st., spec. 

portugalska i 

brazylijska, studia 

stacjonarne 
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Kierunek studiów: filologia romańska 

 

 
Przedmiot rodzaj zajęć rok i forma 

studiów 

1. Fonetyka języka francuskiego wykład I rok 1 st., studia 

stacjonarne i 

niestacjonarne 

(wieczorowe) 

2. Historia literatury francuskiej – 

Średniowiecze i XVI w. Iz 

wykład I rok 1 st., studia 

stacjonarne i 

niestacjonarne 

(wieczorowe) 
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Kierunek studiów: filologia włoska 

 

 
Przedmiot rodzaj zajęć  rok i forma 

studiów 

1. 
Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego, 

część I: Fonetyka i Fonologia - wykład 

wykład I rok 1 st., studia 

stacjonarne 

2. 
Wstęp do językoznawstwa wykład I rok 1 st., studia 

stacjonarne 

3. 
Wstęp do językoznawstwa wykład I rok 1 st., studia 

niestacjonarne 

4. 
Gramatyka opisowa: Morfoskładnia –  

wykład 

wykład II rok 1 st., studia 

stacjonarne 

5. 
Gramatyka opisowa: Morfoskładnia –  

wykład 

wykład II rok 1 st., studia 

niestacjonarne 

6. 
Historia literatury włoskiej: Renesans i 

Barok 

wykład II rok 1 st., studia 

niestacjonarne 

7. 
Literatura włoskiego renesansu ćwiczenia II rok 1 st., studia 

niestacjonarne 

8. 
Kultura języka z elementami stylistyki konwersatorium III rok 1 st., studia 

stacjonarne 

9. 
Historia języka włoskiego wykład III rok 1 st., studia 

stacjonarne 

10. 
Panorama Włoch współczesnych wykład III rok 1 st., studia 

stacjonarne 

11. 
Translatorium: Wprowadzenie do 

przekładu polsko-włoskiego 

ćwiczenia III rok 1 st., studia 

stacjonarne 

12. 
Terminologia języków specjalistycznych seminarium 

licencjackie 

III rok 1 st., studia 

stacjonarne 
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13. 
Praktyczna nauka języka włoskiego 

(30 godzin) 

ćwiczenia III rok 1 st., studia 

stacjonarne 

14. 
Wstęp do recepcji kultury włoskiej – 

literatura, kino, sztuki plastyczne 

konwersatorium I, II, III rok 1 st., 

studia 

stacjonarne, 

niestacjonarne 

15. 
Włochy i tematy włoskie w literaturze 

polskiej XIX i XX w 

konwersatorium I, II, III rok 1 st., 

studia 

stacjonarne, 

niestacjonarne 

16. 
Praktyczna nauka języka włoskiego 

(30 godzin) 

ćwiczenia I rok 2 st., studia 

stacjonarne 

17. 
Przekład audiowizualny konwersatorium II rok 2 st., studia 

stacjonarne 

18. 
Elementy włoskiego językoznawstwa 

(DITALS) 

konwersatorium I, II rok 2 st., 

studia 

stacjonarne 

19. 
Lingwistyka edukacyjna (DITALS) konwersatorium I, II rok 2 st., 

studia 

stacjonarne 
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Kierunek studiów: germanistyka 

 

 
Przedmiot rodzaj zajęć rok i forma 

studiów 

1. Język niemiecki – rozwój wybranych 

sprawności językowych na poziomie 

średniozaawansowanym (B2) 

kurs internetowy zajęcia 

ogólnouniwersy-

teckie, studia 

stacjonarne i 

niestacjonarne 

2. Język niemiecki – rozwój wybranych 

sprawności językowych na poziomie 

zaawansowanym (C1) 

kurs internetowy zajęcia 

ogólnouniwersy-

teckie, studia 

stacjonarne i 

niestacjonarne 

3. Niemiecki język prawa z elementami 

porównania polskiego i niemieckiego 

systemu prawa I 

kurs internetowy zajęcia 

ogólnouniwersy-

teckie, studia 

stacjonarne i 

niestacjonarne 

4. Technologie informacyjne kurs 

internetowy, 

ćwiczenia 

III rok 1 st. studia 

stacjonarne 

5. Schnellkurs Oper kurs internetowy  zajęcia 

ogólnouniwersy-

teckie, studia 

stacjonarne i 

niestacjonarne 

6. Język niemiecki dla zaawansowanych 

(B2/C1) 

kurs internetowy  zajęcia 

ogólnouniwersy-

teckie, studia 

stacjonarne i 

niestacjonarne 

7. Historia kultury k.n.o.j. B2+ kurs internetowy  kurs dedykowany 

dla studentów na 

kierunku filologia 

angielska – 

English Studies, 

2 st., studia 
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stacjonarne i 

niestacjonarne 

8. Podstawy Ochrony Własności 

Indywidualnej 

wykład I rok 1 st. 

(ewentualnie I rok 

2 st.), studia 

stacjonarne i 

niestacjonarne 

9. Różne oblicza starości we współczesnej 

literaturze i książce dziecięcej 

seminarium zajęcia 

ogólnouniwersy-

teckie, studia 

stacjonarne i 

niestacjonarne 

10. Praktyczna nauka języka niemieckiego 

(gr. 2, prowadząca: dr E. Wojno-

Owczarska) 

ćwiczenia I rok 1 st., studia 

stacjonarne - 

tylko zajęcia 

prowadzone 

przez dr Ewę 

Wojno-

Owczarską 

11. Praktyczna nauka języka niemieckiego 

(gr. 3, prowadząca: dr E. Wojno-

Owczarska) 

ćwiczenia I rok 1 st., studia 

stacjonarne 

12. Historia kultury krajów niemieckiego 

obszaru językowego, cz. III (od XX 

wieku) 

konwersatorium II rok 2 st., studia 

stacjonarne 

13.  Wszystkie zajęcia na studiach 

niestacjonarnych  

wykłady, 

seminaria, 

konwersatoria, 

ćwiczenia 

I i II rok, 2 st., 

studia 

niestacjonarne 
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Kierunek studiów: helwetologia – studia szwajcarskie 
 
 

Przedmiot rodzaj zajęć  rok i forma 
studiów 

1. Socjolingwistyka włoska konwersatorium II rok, studia 
stacjonarne 
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Kierunek studiów: hungarystyka 

 

 
Przedmiot rodzaj zajęć rok i forma 

studiów 

1. Węgry z perspektywy 

środkowoeuropejskiej 

(prof. P. Gradvohl) 

konwersatorium III rok (semestr 

letni) studiów I 

stopnia 

studia 

stacjonarne 

2. Współczesne zjawiska w kulturze i 

społeczeństwie Węgier  

(prof. P. Gradvohl) 

konwersatorium II rok (semestr 

zim.) studiów II 

stopnia 

studia 

stacjonarne 
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Kierunek studiów: iberystyka: portugalistyka 

 
 

Przedmiot rodzaj zajęć  rok i forma 

studiów 

1. Gramatyka opisowa języka 

portugalskiego w wariancie 

europejskim II  

wykład II rok, 1 st., spec. 

portugalska, studia 

stacjonarne 
 

2. Językoznawstwo w badaniach 

portugalistycznych 

konwersatorium I rok, 1 st., spec. 

portugalska i 

brazylijska, studia 

stacjonarne 

 

 


