
  

UWAGA STUDENCI   

 dotyczy osób na - II r. I st.,  I i II r. II st. 

wszystkich specjalności prowadzonych w Instytucie Neofilologii 

Przypominamy o konieczności realizacji przez studentów studiów pierwszego  

i drugiego stopnia (dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2015/2016 oraz 

w latach późniejszych) przedmiotów na innych  kierunkach studiów (przedmiot niezwiązany  

z kierunkiem studiów za co najmniej 2 ECTS).   

Dla studentów II roku II stopnia uczestnictwo w zajęciach spoza własnego 

kierunku jest obligatoryjne – bez tego przedmiotu nie otrzymają zaliczenia roku. Pozostałe 

osoby mogą zrealizować ten przedmiot  w bieżącym r. akad. lub w kolejnych. 

Jednocześnie informujemy, że studenci obecnego III roku nie mają obowiązku 

realizacji tego przedmiotu. Studentom I roku I st. proponujemy realizację tych zajęć w 

następnych latach. 

Studenci mogą skorzystać w roku akademickim 2016/2017 z propozycji 

przygotowanej przez Wydział Filologiczny (zajęcia realizowane będą na kierunkach studiów 

prowadzonych przez jednostki Wydziału Filologicznego: filologia polska, kulturoznawstwo, 

filologia rosyjska).  

Oferta przedmiotów, które będzie można zrealizować w roku akademickim 2016/2017 

jest zamieszczona poniżej. Listy zapisów  na poszczególne  przedmioty otrzymają starostowie  

stosownych lat , a zapisy odbędą się w okresie 3-7 października 2016 r. 

 

 



 

 PRZEDMIOTY DO WYBORU NA INNYCH KIERUNKACH – studia I stopnia  

Semestr zimowy 

  

 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej 

1. Literatura powszechna (5 ECTS) – 30 godz. konwersatoriów, zaliczenie po sem. I 

2. Historia Rosji (3 ECTS) –  30 godz. konwersatoriów, zaliczenie po sem. I 

3. Historia Białorusi (3 ECTS) – 30 godz. konwersatoriów, egzamin po sem. I 

4. Antropologia kultury (2 ECTS) – 30 godz. konwersatoriów, zaliczenie po sem. I 

Instytut Filologii Polskiej 

1. Literatura klasyczna – źródła kultury europejskiej (2 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, 

zaliczenie po sem I 

2. Literatura i piśmiennictwo regionu ( 3 ECTS) – 15 godz. wykładów, 15 godz. 

ćwiczeń, zaliczenie po sem. I 

Kulturoznawstwo 

  

1. Teatr i widowiska (3 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. I 

2. Kultura Podlasia (3ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. I 

3. Film w kulturze (3ECTS) – 30 ,godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. III 

  

Semestr letni 

 

 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej 

  

1. Analiza dzieła literackiego (2 ECTS) – 25 godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. II 

2. Kultura Rosji (2 ECTS) – 30 II 

3. Kultura Białorusi (2 ECTS) – 30 godz. konwersatoriów, zaliczenie po sem. II 

4. Kultura ludowa Podlasia (3 ECTS) – 30 , 15 ćwiczeń, zaliczenie po sem. II 

 Instytut Filologii Polskiej 

1. Historia Polski (2 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zliczenie po sem. IV 



 

  

Studia II stopnia  

Semestr zimowy 

  

 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej 

  

1. Teoria tłumaczenia (2 ECTS) – 30 wykładów, zaliczenie po sem. I 

2. Metodologia przekładu (2 ECTS) – 30 godz. konwersatoriów, zaliczenie po 

sem. I 

3. Tłumaczenie przysięgłe (2 ECTS) - 15 godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. III 

  

Kulturoznawstwo 

  

1. Antropologia codzienności (4 ECTS) – 30 godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. III 

2. Najnowsze technologie multimedialne (3 ECTS) – 15 godz. cwiczeń, zaliczenie po 

sem. I 

  

Instytut Filologii Polskiej 

  

1. Język obcy w zastosowaniach profesjonalnych (2 ECTS) – 14 godz. ćwiczeń, 

zal. po sem. III 

Semestr letni 

Instytut Filologii Polskiej 

1. Warsztaty stylistyczne (2 ECTS) – 15 godz. ćwiczeń, zaliczenie po sem. IV 

  

 

  



 


