
 

 

 

Poz. 10 

ZARZĄDZENIE NR 3 

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NEOFILOLOGII 

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 18 lutego 2022 r. 

w sprawie zajęć dydaktycznych prowadzonych w trybie zdalnym w 

semestrze letnim 2021/2022 

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 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 

 



2 
 

 

Załącznik nr 1 
do zarządzenia nr 3 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 

18 lutego 2022 r. w sprawie zajęć prowadzonych w trybie zdalnym w semestrze letnim 2021/2022 
 
 

Kierunek studiów: filologia angielska – English Studies 

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Rok i forma studiów 

Wykłady w trybie hybrydowym: połowa uczestników - stacjonarnie, połowa - zdalnie 

1. History of England wykład 1 rok, I st., stacjonarne  

2. Phonology wykład 1 rok, I st., stacjonarne  

3. English Literature wykład 1 rok, I st., stacjonarne  

4. Syntax wykład 1 rok, I st., stacjonarne  

5. History of English Language wykład 2 rok, I st., stacjonarne  

6. Philosophy wykład 2 rok, I st., stacjonarne 

Zajęcia w trybie zdalnym 

7.  Basics of Inferential Statistics using IBM SPSS kurs 1 i 2 rok, II st., stacjonarne 

8.  Selected Issues in ELT Methodology wykład 1 rok, II st., niestacjonarne 

zaoczne  

9.  American Literature wykład 1 rok, II st., niestacjonarne 

zaoczne 

10. CLIL ćwiczenia 1 rok, II st., niestacjonarne 

zaoczne 

11. Wszystkie przedmioty wykłady, seminaria 2 rok, II st., niestacjonarne 

zaoczne 

 

Kierunek studiów: germanistyka  

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Rok i forma studiów 

1. Filozofia  wykład 1 rok, I st., stacjonarne 

2. Historia literatury niemieckojęzycznej wykład 1 rok, I st., stacjonarne 

3. Psychopedagogika wykład 1 rok, I st., stacjonarne 

4. Fonetyka języka niemieckiego wykład 2 rok, I st., stacjonarne 

5.  Glottodydaktyka wykład 2 rok, I st., stacjonarne 

6. Historia Niemiec wykład 2 rok, I st., stacjonarne 

7. Kultura i sztuka w krajach 

niemieckojęzycznych 

wykład 2 rok, I st., stacjonarne 

8. Literatura niemieckojęzyczna II/2 wykład 2 rok, I st., stacjonarne 

9. Przedmiot wybieralny II seminarium 1 rok, I st., stacjonarne 

10. Nowe prądy w literaturoznawstwie seminarium 1 rok, II st., stacjonarne 
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11. Historia kultury k.n.o.j. – cz. IV seminarium 2 rok, II st., stacjonarne 

12. Seminarium magisterskie seminarium 2 rok, II st., stacjonarne 

13. Wszystkie przedmioty  wszystkie zajęcia 1 i 2 rok, II st., niestacjonarne 

 

Kierunek studiów: iberystyka: portugalistyka 

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Rok i forma studiów 

1. Gramatyka opisowa języka portugalskiego w 
wariancie europejskim  

zajęcia obowiązkowe/ 
konwersatorium 

1 rok, I st., stacjonarne, spec. 
portugalska 

2. Literatura brazylijska I  zajęcia obowiązkowe/ 
konwersatorium 

2 rok, I st., stacjonarne. spec. 
brazylijska i portugalska 

3. Literatura brazylijska III  zajęcia obowiązkowe/ 
konwersatorium i 
wykład 

3 rok, I st., stacjonarne, spec. 
brazylijska 

4.  Literatura brazylijska, pomiędzy kulturą a 
rzeczywistością  

seminarium 
licencjackie 

3 rok, I st., stacjonarne, spec. 
brazylijska 

 

Kierunek studiów: filologia iberyjska 

 Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Rok i forma studiów 

1. Wkład myśli iberyjskiej w rozwój badań nad 
przekładem II (P) 

zajęcia obowiązkowe/ 
konwersatorium 

1 rok, II st., stacjonarne, spec. 
brazylijska i portugalska 

2. Tłumaczenia literackie II zajęcia do wyboru/ 
konwersatorium 

1 i 2 rok, II st., stacjonarne, 
spec. brazylijska i portugalska 

3. Problemy społeczne i polityczne 
postkolonialnej Afryki w Angoli i Mozambiku 

zajęcia obowiązkowe/ 
konwersatorium 

1 rok, II st., stacjonarne, spec. 
brazylijska i portugalska 

4. Językoznawstwo portugalskie II (P) zajęcia obowiązkowe/ 
konwersatorium 

1 rok, II st., stacjonarne, spec. 
brazylijska i portugalska 

5 Badania nad literaturą brazylijską - tekst i 
kontekst II  

zajęcia obowiązkowe/ 
konwersatorium 

1 rok, II st., stacjonarne, spec. 
brazylijska i portugalska 

6 Brazylijska myśl społeczna  zajęcia do wyboru/ 
konwersatorium 

1 i 2 rok, II st., stacjonarne, 
spec. brazylijska i portugalska 

 

Kierunek studiów: filologia włoska 

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Rok i forma studiów 

1.  Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego, część II: 

Morfologia  

wykład 1 rok, I st., stacjonarne 

2.  Włoska poezja XIX wieku  ćwiczenia 2 rok, I st., stacjonarne 

3.  Historia literatury włoskiej: Wiek XVIII i XIX  wykład 2 rok, I st., stacjonarne 

4.  Gramatyka opisowa: Składnia  wykład 2 rok, I st., stacjonarne 

5.  Giacomo Leopardi: proza i poezja  ćwiczenia 2 rok, I st., stacjonarne 

6.  Translatorium : Język włoski na rynku sztuki  ćwiczenia 3 rok, I st., stacjonarne 
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7.  Praktyczna nauka języka włoskiego  ćwiczenia gr1 (30godz.) 

gr2 (30godz.) 

3 rok, I st., stacjonarne  

8.  Terminologia języków specjalistycznych  seminarium 

licencjackie (30godzin) 

3 rok, I st., stacjonarne  

9.  Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego, część II: 

Morfologia  

wykład 1 rok, I st., niestacjonarne 

10.  Boska Komedia  ćwiczenia 1 rok, I st., niestacjonarne 

11.  Gramatyka opisowa: Składnia  wykład 2 rok, I st., niestacjonarne 

12.  Historia literatury włoskiej: Wiek XVIII i XIX  wykład 2 rok, I st., niestacjonarne 

13.  Włoska poezja XIX wieku  ćwiczenia 2 rok, I st., niestacjonarne 

14.  Światy fantastyczne, utopie i antyutopie w 

literaturze włoskiej  

konwersatorium 1 i 2 rok, I st. stacjonarne i 

niestacjonarne 

15.  Język a kultura. Słownictwo współczesnego 

języka włoskiego  

konwersatorium 1 i 2 rok, I st. stacjonarne i 

niestacjonarne 

16.  Technologie informacyjne  ćwiczenia 2 rok, I st., stacjonarne i 

niestacjonarne  

17.  Włoska proza fantastyczna: Pirandello, Savino, 

Landolfi  

wykład 1 i 2 rok, II st., stacjonarne 

18.  Praktyczna nauka języka włoskiego  ćwiczenia gr1 (30godz.) 

gr2 (30godz.) 

1 rok, II st., stacjonarne 

19.  Kompetencje przekładowe  konwersatorium 1 i 2 rok, II st., stacjonarne  

20.  Interpunkcja języka włoskiego. Teoria i praktyka  wykład 1 i 2 rok, II st., stacjonarne 

 

Kierunek studiów: hungarystyka 

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Rok i forma studiów 

1. Węgry z perspektywy środkowoeuropejskiej  konwersatorium 3 rok, I st., stacjonarne 

 

Kierunek studiów: fennistyka 

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć Rok i forma studiów 

1. Translatorium  konwersatorium 1 rok, II st., stacjonarne 

2. Translatorium  konwersatorium 1 rok, II st., stajonarne 

4. Współczesne życie literackie w Finlandii  konwersatorium 1 rok, II st., stacjonarne (spec. 

literaturoznawcza) 

5. Seminarium magisterskie – spec. 

literaturoznawcza 

seminarium 1 rok, II st., stacjonarne (spec. 

literaturoznawcza) 



5 
 

6. Wykład monograficzny – spec. 

literaturoznawcza 

wykład 1 rok, II st., stacjonarne (spec. 

literaturoznawcza) 

 

 

 


