
Harmonogram sesji 2021-2022 
                  sesja zimowa: 03.02.-23.02. ; sesja letnia: 21.06. - 04.07 ;  sesja poprawkowa: 01.09.-21.09. 

LINGWISTYKA KULTUROWA REGIONU EUROPEJSKIEGO  
(BAŁTYCKI oraz BAŁTOFIŃSKI) 

studia stacjonarne drugiego stopnia 

 
I rok 

Lp.  Nazwa przedmiotu   Data   

    pisemny   ustny   poprawkowy  
1.  Pierwszy język regionu     

   j. estoński  22.06.2022 24.06.2022 15.09.2022 

 j. fiński  22.06.2022 24.06.2022 15.09.2022 

2.  Drugi język regionu     

  j. łotewski 22.06.2022 (sala 

323B) 10.00-12.00 

24.06.2022 (sala 

323B) 10.00-12.00 

 

15.09.2022 

pisemny i 

16.09.2022 ustny  

10.00-12.00 oba 

  j. estoński  22.06.2022 24.06.2022 15.09.2022 

3.  Język europejski     

   j. angielski  01.07.2022 01.07.2022 09.09.2022 

   j. francuski (od podstaw)  01.07.2022 01.07.2022 09.09.2022 

   j. niemiecki (od podstaw)  30.06.2022 01.07.2022 09.09.2022 

4. Komunikacja interkulturowa  27.06.2022  13.09.2022 

5. Komunikacja niewerbalna 
(zaliczenie)  

Zaliczenie uzyskuje się w trakcie semestru  

6. Seminarium magisterskie  Nie ma egzaminów / egazmin dyplomowy po złożeniu pracy na 

IV semestrze 

7. Źródła bibliograficzne (do wyboru) Zaliczenie uzyskuje się w trakcie semestru 

7. Praktyki zawodowe Zaliczenie uzyskuje się po IV semestrze na podstawie 

dokumentacji (600 godz./ godz.  = 45 minut). Praktyki można 

rozpoczać na I roku studiów uzupełniających magisterskich  

 

Obowiązuje zaliczenie ze szkolenia BHP (online)   

 

Na profilu praktycznym obowiązuje praktyka zawodowa do zaliczenia po IV semestrze.  Zaliczenie 

uzyskuje się po IV semestrze na podstawie dokumentacji (600 godz./ godz.  = 45 minut). Praktyki można 

rozpocząć na I roku studiów uzupełniających magisterskich 

Zaliczenia ujęte w tabelce są zaliczeniami na ocenę kończącą przedmiot, a nie zaliczeniami 

warunkującymi możliwość przystąpienia do egzaminu. Zaliczenia z pozostałych przedmiotów do 

uzgodnienia z wykładowcami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Harmonogram sesji 2021-2022 
                  sesja zimowa: 03.02.-23.02. ; sesja letnia: 21.06. - 04.07 ;  sesja poprawkowa: 01.09.-21.09. 

LINGWISTYKA KULTUROWA REGIONU AZJATYCKIEGO I EUROPEJSKIEGO 
REGION AZJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA, AZJATYCKI -WIETNAMSKI, ŚRÓDZIEMNOMORSKI, WĘGIERSKI 

studia stacjonarne drugiego stopnia 

 

II rok 
Lp.  Nazwa przedmiotu   Data   

    pisemny   ustny   poprawkowy  
1.  Pierwszy język regionu     

  j. indonezyjski  03.02.2022 08.02.2022 21.02.2022 

  j. wietnamski 03.02.2022 08.02.2022 21.02.2022 

  j. grecki 03.02.2022 08.02.2022 21.02.2022 

  j. węgierski 03.02.2022 08.02.2022 21.02.2022 

2.  Drugi język regionu     

   j. japoński   04.02.2022 09.02.2022  22.02.2022 

  j. francuski 04.02.2022 04.02.2022 22.02.2022 

  j. niemiecki 04.02.2022 07.02. 2022 22.02.2022 

3. Topografia językowa i 
kulturowa (zaliczenie) 

05.02.2022  

(sobota) 

 11.02.2022 

 

4. Seminarium magisterskie Nie ma egzaminów – egzamin dyplomowy po złożeniu pracy  

5. Źródła bibliograficzne (do wyboru) Zaliczenie uzyskuje się w trakcie semestru 

6. Praktyki zawodowe Zaliczenie uzyskuje się po IV semestrze na podstawie 

dokumentacji (600 godz./ godz.  = 45 minut). Praktyki można 

rozpoczać na I roku studiów uzupełniających magisterskich  

 

Na profilu praktycznym obowiązuje praktyka zawodowa do zaliczenia po IV semestrze.  Zaliczenie 

uzyskuje się po IV semestrze na podstawie dokumentacji (600 godz./ godz.  = 45 minut). Praktyki 

rozpoczynają się na I roku studiów uzupełniających magisterskich (semestr 2, 3, 4) 

Zaliczenia ujęte w tabelce są zaliczeniami na ocenę kończącą przedmiot, a nie zaliczeniami 

warunkującymi możliwość przystąpienia do egzaminu. Zaliczenia z pozostałych przedmiotów do 

uzgodnienia z wykładowcami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram sesji 2021-2022 
                  sesja zimowa: 03.02.-23.02. ; sesja letnia: 21.06. - 04.07 ;  sesja poprawkowa: 01.09.-21.09. 

LINGWISTYKA KULTUROWA – REGION AZJATYCKI oraz BAŁTYCKI 
studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 
I rok 

Lp.  Nazwa przedmiotu  Data 
    pisemny   ustny    Poprawkowy 

 1.  Wstęp do językoznawstwa  04.02.2022  11.02.2022 

 2.  Pierwszy język regionu     

  j. estoński: 21.06.2022 23.06.2022 15.09.2022 

  j. indonezyjski: 21.06.2022 23.06.2022 15.09.2022 

 3. Drugi język regionu     

  j. łotewski: 22.06.2022 (sala 

323B) 10.00-12.00 

 

24.06.2022 (sala 

323B) 10.00-12.00 

 

15.09.2022 pisemny 

16.09.2022 ustny 

10.00-12.00 oba 

  j.  japoński: 22.06.2022 24.06.2022 15.09.2022 

 4.  Język europejski      

  j. angielski 27.06.2022 30.06.2022 05.09.2022 

  j. francuski (od podstaw) 27.06.2022 30.06.2022 09.09.2022 

  j. niemiecki (od podstaw) 27.06.2022 30.06.2022 09.09.2022 

 Logika a język Termin zaliczenia przypada w sesji letniej (ustala wykładowca)  

 Technologie informacyjne Termin zaliczenia przypada w sesji letniej (ustala wykładowca) 

5.  Do wyboru:    

5.1 Elementy lingwistyki 
kulturowej (zaliczenie) 

28.06.2022  28.06.2022 13.09.2022 

5.2 Komparatystyka literacko-
kulturowa (zaliczenie)  

24.06.2022  07.09.2022 

 
Obowiązuje zaliczenie ze szkolenia BHP (online) oraz edukacji informacyjnej i źródłowej (online).    
 

Na profilu ogólnoakademickim obowiązują praktyki zawodowe do zaliczenia po VI semestrze.  Zaliczenie 

uzyskuje się po VI semestrze na podstawie dokumentacji (150 godz./ godz.  = 45 minut). Praktyki można 

rozpocząć od II roku (semestr 3,4,5,6)  

Zaliczenia ujęte w tabelce są zaliczeniami na ocenę kończącą przedmiot, a nie zaliczeniami 

warunkującymi możliwość przystąpienia do egzaminu. Zaliczenia z pozostałych przedmiotów do 

uzgodnienia z wykładowcami. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Harmonogram sesji 2021-2022 
                  sesja zimowa: 03.02.-23.02. ; sesja letnia: 21.06. - 04.07 ;  sesja poprawkowa: 01.09.-21.09. 

LINGWISTYKA KULTUROWA – REGION AZJATYCKI oraz BAŁTYCKI 
studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 

II rok 
Lp.  Nazwa przedmiotu  Data   

    pisemny   ustny    Poprawkowy 

1.  Pierwszy język regionu     

  j. litewski: 29.06.2022 (sala 

323B) 10.00-12.00 

30.06.2022 

(sala 323B) 

10.00-12.00 

15.09.2022 pisemny 

16.09.2022 ustny  

10.00-12.00 oba 

  j. indonezyjski: 22.06.2022 24.06.2022 15.09.2022 

 2. Drugi język regionu     

  j. szwedzki: 24.06.2022 27.06.2022 12.09.2022 

  j.  japoński: 24.06.2022 27.06.2022 12.09.2022 

 3. Język europejski      

  j. angielski 21.06.2022 23.06.2022 06.09.2022 

  j. niemiecki (zaaw.) 21.06.2022 23.06.2022 09.09.2022 

  j. francuski (od podstaw) 21.06.2022 23.03.2022 09.09.2022 

  j. niemiecki (od podstaw) 21.06.2022 23.06.2022 09.09.2022 

 4. Psycholingwistyka  
(zal. w formie zdalnej)  

03.02.2022  22.02.2022 

5. Dane lingwistyczne (zaliczenie)  Termin zaliczenia w sesji letniej do ustalenia z wykładowcą.  

6. Socjolingwistyka (zal.) Zaliczenie uzyskuje się w trakcie semestru.  

7. Do wyboru:    

7.1 Komunikacja specjalistyczna ----- ---- ----- 

7.2 Teoria przekładu - (zaliczenie) 04.02.2022  14.02.2022 

 

Na profilu ogólnoakademickim obowiązują praktyki zawodowe do zaliczenia po VI semestrze.  Zaliczenie 

uzyskuje się po VI semestrze na podstawie dokumentacji (150 godz./ godz.  = 45 minut). Praktyki można 

rozpocząć od II roku (semestr 3,4,5,6)  

Zaliczenia ujęte w tabelce są zaliczeniami na ocenę kończącą przedmiot, a nie zaliczeniami 

warunkującymi możliwość przystąpienia do egzaminu. Zaliczenia z pozostałych przedmiotów do 

uzgodnienia z wykładowcami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Harmonogram sesji 2021-2022 
                  sesja zimowa: 03.02.-23.02. ; sesja letnia: 21.06. - 04.07 ;  sesja poprawkowa: 01.09.-21.09. 

FILOLOGIA  NOWOGRECKA  
(kierunek: filologie regionów) 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

I rok 
Lp.  Nazwa przedmiotu  Data 

    pisemny  ustny   poprawkowy  
1.  Praktyczna nauka języka 

nowogreckiego 
21.06.2022 23.06.2022 12.09.2022 

2.  Język europejski    

  j. angielski: 27.06.2022 29.06.2022 05.09.2022 

  j. niemiecki (od podstaw) 27.06.2022 30.06.2022 09.09.2022 

   j. francuski (od podstaw) 27.06.2022 30.06.2022 09.09.2022 

3.  Wstęp do językoznawstwa 04.02.2022  11.02.2022 

4.  Wstęp do literaturoznawstwa 07.02.2022  

12:00-13:30 

sala: C1 

 08.09.2022,  

13:30-15:00 

sala: C1 

5. Wstęp do nowogrecystyki 
(zaliczenie) 

Termin zaliczenia w sesji zimowej do ustalenia z 

wykładowcą. 

6. Historia Grecji - semestr zimowy 
(zaliczenie) 

Termin zaliczenia w sesji zimowej do ustalenia z 

wykładowcą.  

 Historia Grecji - semestr letni 

(egzamin) 
24.06.2022  14.09.2022 

7 Logika a język Termin zaliczenia przypada w sesji letniej (ustala 

wykładowcą) 

8. Do wyboru:    

8.1 Elementy lingwistyki kulturowej 
(zaliczenie) 

28.06.2022  28.06.2022 13.09.2022 

8.2 Komparatystyka literacko-
kulturowa (zaliczenie)  

24.06.2022  07.09.2022 

 
Obowiązuje zaliczenie ze szkolenia BHP (online) oraz edukacji informacyjnej i źródłowej (online).    
 
Na profilu ogólnoakademickim obowiązują praktyki zawodowe do zaliczenia po VI semestrze.  Zaliczenie 

uzyskuje się po VI semestrze na podstawie dokumentacji (150 godz./ godz.  = 45 minut). Praktyki można 

rozpocząć od II roku (semestr 3,4,5,6)  

Zaliczenia ujęte w tabelce są zaliczeniami na ocenę kończącą przedmiot, a nie zaliczeniami 

warunkującymi możliwość przystąpienia do egzaminu. Zaliczenia z pozostałych przedmiotów do 

uzgodnienia z wykładowcami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Harmonogram sesji 2021-2022 
                  sesja zimowa: 03.02.-23.02. ; sesja letnia: 21.06. - 04.07 ;  sesja poprawkowa: 01.09.-21.09. 

FILOLOGIA  NOWOGRECKA  
(kierunek: filologie regionów) 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

II rok 
Lp.  Nazwa przedmiotu  Data 

    pisemny  ustny   poprawkowy  
 1.  Praktyczna nauka języka 

nowogreckiego 

27.06.2022 29.06.2022 12.09.2022 

2. Gramatyka opisowa j. 
nowogreckiego   

28.06.2022  16.09.2022 

3. Język starogrecki   Zaliczenie uzyskuje się w trakcie semestru.  

4. Historia literatury greckiej  24.06.2022 20.09.2022 

 5.  Język europejski      

   j. angielski:  21.06.2022 23.06.2022 05.09.2022 

   j. niemiecki (od podstaw)  21.06.2022 23.06.2022 09.09.2022 

    j. francuski (od podstaw)  21.06.2022 23.06.2022 09.09.2022 

6. Logika a język * Termin zaliczenia przypada w sesji letniej (ustala wykładowcą) 

7. Do wyboru    

7.1  Psycholingwistyka 
(zal. w formie zdalnej) 

03.02.2022  22.02.2022 

7.2  Socjolingwistyka 

(zaliczenie) 

Zaliczenie uzyskuje się w trakcie semestru. 

8.  Do wyboru  

8.1 Filozofia Termin zaliczenia w sesji letniej do ustalenia z wykładowcą. 

8.2 Wstęp do filozofii języka Termin zaliczenia w sesji letniej do ustalenia z wykładowcą. 

 

* Na II roku specjalności filologia nowogrecka  (w roku akademickim 2021 /2022)  obowiązuje zaliczenie 

przedmiotu logika a język przeniesionego z I roku – wspólne zaliczenie i zajęcia z I rokiem filologii 

nowogreckiej       

Na profilu ogólnoakademickim obowiązują praktyki zawodowe do zaliczenia po VI semestrze.  Zaliczenie 

uzyskuje się po VI semestrze na podstawie dokumentacji (150 godz./ godz.  = 45 minut). Praktyki można 

rozpocząć od II roku (semestr 3,4,5,6)  

Zaliczenia ujęte w tabelce są zaliczeniami na ocenę kończącą przedmiot, a nie zaliczeniami 

warunkującymi możliwość przystąpienia do egzaminu. Zaliczenia z pozostałych przedmiotów do 

uzgodnienia z wykładowcami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram sesji 2021-2022 
                  sesja zimowa: 03.02.-23.02. ; sesja letnia: 21.06. - 04.07 ;  sesja poprawkowa: 01.09.-21.09. 

FILOLOGIA  NOWOGRECKA  
(kierunek: filologia) 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

III rok 

 

Do ukończenia studiów I stopnia konieczne jest zaliczenie czterotygodniowej praktyki zawodowej, 

związanej z językiem obcym.  

Zaliczenia ujęte w tabelce są zaliczeniami na ocenę kończącą przedmiot, a nie zaliczeniami 

warunkującymi możliwość przystąpienia do egzaminu. Zaliczenia z pozostałych przedmiotów do 

uzgodnienia z wykładowcami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp.  Nazwa przedmiotu  Data  
    pisemny  ustny  poprawkowy  

1.  Praktyczna nauka języka 
nowogreckiego  

27.06.2022 28.06.2022 12.09.2022 

2.  Historia języka nowogreckiego 

(zaliczenie) 
03.02.2022  08.02.2022 

3.  Historia literatury greckiej 29.06.2022  13.09.2022 

4. Kultura obszaru językowego  01.07.2022  14.09.2022 

6.  Język ang./niem.     

   j. angielski 22.06.2022 24.06.2022 08.09.2022 

  j.niemiecki 21.06.2022 23.06.2022 09.09.2022 

7.  Teoria i praktyka przekładu - 
(zaliczenie) 

   

 Część teoretyczna  04.02.2022  14.02.2022 

 Część praktyczna 28.06.2022 28.06.2022 13.09.2022 

8. Projekty kulturalne  Zaliczenie uzyskuje się w trakcie semestru 



Harmonogram sesji 2021-2022 
                  sesja zimowa: 03.02.-23.02. ; sesja letnia: 21.06. - 04.07 ;  sesja poprawkowa: 01.09.-21.09. 

FILOLOGIA INDONEZYJSKO-MALAJSKA  
(kierunek filologia) 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

III rok 
Lp.  Nazwa przedmiotu   Data   

  pisemny  Ustny  poprawkowy  
 1.  Praktyczna nauka języka  

indonezyjskiego  
21.06.2022 25.06.2022  

(sobota) 

9.09.2022 

 2.  Praktyczna nauka języka  
malajskiego 

23.06.2022 27.06.2022 12.09.2022 

 3. Kultura obszaru językowego 
(zaliczenie) 

20.06.2022 29.06.2022 12.09.2022 

 4.  Historia j. indonezyjskiego i 
malajskiego  

03.02.2022  10.02.2022 

6.  Gramatyka opisowa j. 
indonezyjskiego i malajskiego 

1.07.2022  16.09.2022 

 7.  Teoria i praktyka przekładu – 

zaliczenie 
   

 Część teoretyczna 04.02.2022  14.02.2022 

 Część praktyczna 28.06.2022 28.06.2022 13.09.2022 

8. Język angielski 22.06.2022 24.06.2022 8.09.2022 

 

Do ukończenia studiów I stopnia konieczne jest zaliczenie czterotygodniowej praktyki zawodowej, 

związanej z językiem obcym.  

Zaliczenia ujęte w tabelce są zaliczeniami na ocenę kończącą przedmiot, a nie zaliczeniami 

warunkującymi możliwość przystąpienia do egzaminu. Zaliczenia z pozostałych przedmiotów do 

uzgodnienia z wykładowcami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Harmonogram sesji 2021-2022 
                  sesja zimowa: 03.02.-23.02. ; sesja letnia: 21.06. - 04.07 ;  sesja poprawkowa: 01.09.-21.09. 

INDOLOGIA 
(kierunek - filologie regionów) 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

I rok 
Lp.  Nazwa przedmiotu   Data 

    pisemny   ustny   Poprawkowy 

 1.  Hindi  21.06.2022 23.06.2022 20.09.2022 

2. Gramatyka Hindi (zaliczenie) 

Termin egzaminu w sesji letniej podamy w 

póżniejszym terminie 

11.02.2022  21.02.2022 

2.1 Gramtyka Hindi (egzamin)  Termin poda 

prowadzący w 

semestrze letnim 

Termin poda 

prowadzący w 

semestrze letnim 

Termin poda 

prowadzący w 

semestrze letnim 

 3.  Historia Indii (zaliczenie semestr 

zimowy) Termin zaliczenia w sesji letniej w 

póżniejszym terminie 

9.02.2022  14.02.2022 

3.1 Historia Indii (zaliczenie semestr 

letni) 
Termin poda 

prowadzący  

Termin poda 

prowadzący 

Termin poda 

prowadzący  

4. Religie Indii (zaliczenie) 10.02.2022  15.02.2022 

 5.  Język europejski     

  j. angielski 27.06.2022 29.06.2022 05.09.2022 

  j. niemiecki zaaw. 27.06.2022 30.06.2022 09.09.2022 

  j niemiecki (od podstaw) 27.06.2022 30.06.2022 09.09.2022 

  j. francuski (od podstaw) 27.06.2022 30.06.2022 09.09.2022 

 6.  Warsztat filologa (zaliczenie)  8.02.2022  16.02.2022 

7. Topografia językowo-kulturowa 
Indii (zaliczenie) 

Termin zaliczenia w sesji letniej do ustalenia z wykładowcą. 

8. Wstęp do literaturoznawstwa 

 

07.02.2022  

12:00-13:30 

sala: C1 

 08.09.2022 

13:30-15:00 

sala: C1 

lub  23.02. godz. 

14:00-15:30 sala C1 

przy  powodach 

uzasadniających 

zmianę z terminu 

wrześniowego. 

9. Wstęp do językoznawstwa 04.02.2022  11.02.2022 

10. Logika a język Termin zaliczenia w sesji letniej ustala wykładowca. 

11. Do wyboru:    

11.1 Elementy lingwistyki kulturowej 
(zaliczenie) 

28.06.2022  28.06.2022 13.09.2022 

11.2 Komparatystyka literacko-kulturowa 

(zaliczenie) 
24.06.2022  07.09.2022 

Obowiązuje szkolenie z BHP (online) oraz edukacja informacyjna i żródłowa (online)  

Na profilu ogólnoakademickim obowiązują praktyki zawodowe do zaliczenia po VI semestrze.  Zaliczenie 

uzyskuje się po VI semestrze na podstawie dokumentacji (150 godz./ godz.  = 45 minut). Praktyki można 

rozpocząć od II roku (semestr 3,4,5,6)  

Zaliczenia ujęte w tabelce są zaliczeniami na ocenę kończącą przedmiot, a nie zaliczeniami 
warunkującymi możliwość przystąpienia do egzaminu. Zaliczenia z pozostałych przedmiotów do 
uzgodnienia z wykładowcami 
 

 



Harmonogram sesji 2021-2022 
                  sesja zimowa: 03.02.-23.02. ; sesja letnia: 21.06. - 04.07 ;  sesja poprawkowa: 01.09.-21.09. 

FILOLOGIA FIŃSKA 
(kierunek - filologie regionów) 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

II rok 
Lp.  Nazwa przedmiotu   Data 

    pisemny   ustny   Poprawkowy 

 1.  Praktyczna nauka  
j. fińskiego  

27.06.2022 28.06.2022 15.09.2022 

2. Gramatyka opisowa  
j. fińskiego 

22.06.2022  20.09.2022 

3. Historia literatury  
fińskiej  

30.06.2022  16.09.2022 

4. Realioznawstwo fińskie 
(zaliczenie)  

Zaliczenie uzyskuje się w trakcie semestru. 

 

5.  Język europejski     

  j. angielski 21.06.2022 23.06.2022 06.09.2022 

  j. niemiecki zaaw. 21.06.2022 23.06.2022 09.09.2022 

  j niemiecki (od podstaw) 21.06.2022 23.06.2022 09.09.2022 

  j. francuski (od podstaw) 21.06.2022 23.06.2022 09.09.2022 

6.  Do wyboru:    

6.1 Socjolingwistyka 

(zaliczenie) 
Zaliczenie uzyskuje się w trakcie semestru. 

6.2  Psycholingwistyka 
(zal. w formie zdalnej) 

03.02.2022  22.02.2022 

7.  Projekty kulturalne  Zaliczenie uzyskuje się w trakcie semestru 

 
Na profilu ogólnoakademickim obowiązują praktyki zawodowe do zaliczenia po VI semestrze.  Zaliczenie 

uzyskuje się po VI semestrze na podstawie dokumentacji (150 godz./ godz.  = 45 minut). Praktyki można 

rozpocząć od II roku (semestr 3,4,5,6)  

 
Zaliczenia ujęte w tabelce są zaliczeniami na ocenę kończącą przedmiot, a nie zaliczeniami 
warunkującymi możliwość przystąpienia do egzaminu. Zaliczenia z pozostałych przedmiotów do 
uzgodnienia z wykładowcami. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Harmonogram sesji 2021-2022 
                  sesja zimowa: 03.02.-23.02. ; sesja letnia: 21.06. - 04.07 ;  sesja poprawkowa: 01.09.-21.09. 

FILOLOGIA WĘGIERSKA  
(kierunek – Filologie regionów) 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 
I rok 

Lp.  Nazwa przedmiotu    Data   

      pisemny    ustny   poprawkowy  
1.  Wstęp do językoznawstwa 04.02.2022  11.02.2022 

2.  Praktyczna nauka  
j. węgierskiego  

21.06.2022 23.06.2022 09.09.2022 

3. Gramatyka opisowa  
j. węgierskiego 

04.07.2022  02.09.2022 

4. Historia Węgier Zaliczenie uzyskuje się w trakcie semestru. 

 5. Język europejski    

  j. angielski 27.06.2022 29.06.2022 05.09.2022 

  j. niemiecki (od podstaw) 27.06.2022 30.06.2022 09.09.2022 

  j. francuski (od podstaw) 27.06.2022 30.06.2022 09.09.2022 

 6. Wstęp do literaturoznawstwa  07.02.2022 

12:00-13:30 

sala: C1 

 08.09.2022 

13:30-15:00 

sala: C1  

7.  Do wyboru :     

7.1 Elementy lingwistyki kulturowej 
(zaliczenie) 

28.06.2022  28.06.2022 13.09.2022 

7.2 Komparatystyka literacko-
kulturowa (zaliczenie)  

24.06.2022  07.09.2022 

 
Obowiązuje szkolenie z BHP (online) oraz edukacja informacyjna i żródłowa (online)  

 

Na profilu ogólnoakademickim obowiązują praktyki zawodowe do zaliczenia po VI semestrze.  Zaliczenie 

uzyskuje się po VI semestrze na podstawie dokumentacji (150 godz./ godz.  = 45 minut). Praktyki można 

rozpocząć od II roku (semestr 3,4,5,6)  

 

Zaliczenia ujęte w tabelce są zaliczeniami na ocenę kończącą przedmiot, a nie zaliczeniami 

warunkującymi możliwość przystąpienia do egzaminu. Zaliczenia z pozostałych przedmiotów do 

uzgodnienia z wykładowcami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Harmonogram sesji 2021-2022 
                  sesja zimowa: 03.02.-23.02. ; sesja letnia: 21.06. - 04.07 ;  sesja poprawkowa: 01.09.-21.09. 

FILOLOGIA WĘGIERSKA  
(kierunek – Filologie regionów) 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 

 
II rok 

Lp.  Nazwa przedmiotu Data  

     pisemny   ustny  poprawkowy 

 1.  Praktyczna nauka  
j. węgierskiego  

27.06.2022 29.06.2022 09.09.2022 

2. Gramatyka opisowa  
j. węgierskiego  

   04.07.2022  02.09.2022 

 3.  Historia literatury węgierskiej  16.02.2022 26.06. 12.09.2022 

4. Realioznawstwo węgierskie Zaliczenie uzyskuje się w trakcie semestru. 

 5.  Język europejski    

  j. angielski 21.06.2022 23.06.2022 06.09.2022 

  j. niemiecki (zaaw.) 21.06.2022 23.06.2022 09.09.2022 

  j. niemiecki (od podstaw) 21.06.2022 23.06.2022 09.09.2022 

  j. francuski (od podstaw) 21.06.2002 23.06.2022 09.09.2022 

 6.  Do wyboru:    

6.1 Psycholingwistyka 
(zal.w formie zdalnej) 

03.02.2022  22.02.2022 

6.2 Socjolingwistyka (zaliczenie) Zaliczenie uzyskuje się w trakcie semestru.  

7. Projekty kulturalne 

 
Zaliczenie uzyskuje się w trakcie semestru 

 

Na profilu ogólnoakademickim obowiązują praktyki zawodowe do zaliczenia po VI semestrze.  Zaliczenie 

uzyskuje się po VI semestrze na podstawie dokumentacji (150 godz./ godz.  = 45 minut). Praktyki można 

rozpocząć od II roku (semestr 3,4,5,6)  

 

Zaliczenia ujęte w tabelce są zaliczeniami na ocenę kończącą przedmiot, a nie zaliczeniami 

warunkującymi możliwość przystąpienia do egzaminu. Zaliczenia z pozostałych przedmiotów do 

uzgodnienia z wykładowcami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram sesji 2021-2022 
                  sesja zimowa: 03.02.-23.02. ; sesja letnia: 21.06. - 04.07 ;  sesja poprawkowa: 01.09.-21.09. 

FILOLOGIA WĘGIERSKA  
(kierunek filologia) 

studia stacjonarne pierwszego stopnia 
 

III rok 
Lp. Nazwa przedmiotu  Data 

   pisemny   ustny  Poprawkowy 
1. Praktyczna nauka języka  

węgierskiego  
21.06.2022 27.06.2022 9.09.2022 

2. Gramatyka opisowa  
j. węgierskiego 

1.07.2022  20.09.2022 

3. Historia języka węgierskiego Zaliczenie uzyskuje się w trakcie semestru. 

4. Kultura obszaru językowego 19.02.2022 23.06.2022 06.09.2022 

5. Historia literatury węgierskiej 18.02.2022 24.06.2022 06.09.2022 

6. Język angielski 22.06.2022 24.06.2022 08.06.2022 

7. Teoria i praktyka przekładu – 
zaliczenie 

   

 Część teoretyczna 4.02.2022 --- 14.02.2022 

 Część praktyczna 28.06.2022 28.06.2022 13.09.2022 

 

Do ukończenia studiów I stopnia konieczne jest zaliczenie czterotygodniowej praktyki zawodowej, 

związanej z językiem obcym.  

Zaliczenia ujęte w tabelce są zaliczeniami na ocenę kończącą przedmiot, a nie zaliczeniami 

warunkującymi możliwość przystąpienia do egzaminu. Zaliczenia z pozostałych przedmiotów do 

uzgodnienia z wykładowcami. 


