
Prowadzący kod przedmiotu nazwa przedmiotu zajęcia rodzaj zaliczenia termin zaliczenia/ termin przesłania pracy

prof. dr hab. Robert A. Sucharski 3700-CS1-1-ILR Interpretacje z literatury rzymskiej ćwiczenia praca zaliczeniowa termin przesłania pracy: do 26.06.2022

dr Hanna Paulouskaya 3700-CS1-1-LAC2 Nauka języka łacińskiego z wykorzystaniem elementów językoznawstwa ćwiczenia egzamin omowienie ocen na ostatnich zajeciach 15.06.2022

dr Anna Dubois 3700-CS1-1-NFR-2 Nauka języka francuskiego z wykorzystaniem elementów językoznawstwa ćwiczenia egzamin na ostatnich zajeciach 15.06.2022

mgr Malgorzata Wojtyniak 3700-CS1-1-NHIS-2 Nauka języka hiszpańskiego z wykorzystaniem elementów językoznawstwa ćwiczenia zaliczenie pisemne na ostatnich zajeciach 14.06 g. 9.45

prof. dr hab. Katarzyna Marciniak 3700-CS1-1-NWL-2 Nauka języka włoskiego z wykorzystaniem elementów językoznawstwa ćwiczenia egzamin

Termin 0 – 22.06.2022, środa, godz 9.00 

Termin 1 –29.06.2022, środa, godz. 9.00 

mgr Małgorzata Wojtyniak

dr Katarzyna Granicka 3700-CS1-1-WKM Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej konwersatorium egzamin ustny 23.06.2022 godz. 9:45 sala 28

ks. prof. dr hab. Michał Janocha 3700-CS1-2-HSRB Historia sztuki renesansowej i barokowej konwersatorium egzamin ustny 20.06.2022 godz. 9.00 sala 28

dr Ilona szewczyk 3700-CS1-2-LAC2 Nauka języka (2) łacińskiego z wykorzystaniem elementów językoznawstwa ćwiczenia egzamin pisemny 27.06.2022 11:30

dr Anna Dubois 3700-CS1-2-NFR-2 Nauka języka francuskiego (2) z wykorzystaniem elementów językoznawstwa ćwiczenia egzamin na ostatnich zajeciach 15.06.2022

dr Marcos Arcaya Pizarro 3700-CS1-2-NHIS-2 Nauka języka hiszpańskiego (2) z wykorzystaniem elementów językoznawstwa ćwiczenia egzamin na ostatnich zajeciach: 13.06.2022

dr hab. Stefano Redaelli

Claudia Ruscello 3700-CS1-2-NWL-2 Nauka języka włoskiego (2) z wykorzystaniem elementów językoznawstwa ćwiczenia egzamin ustny i pisemny

Termin 0 : 14.06 godz. 13:15 (ustny i pisemny); 

Termin 1: 6.07 godz. 11:30 (ustny i pisemny)

dr Szymon Gruda

dr Karatzyna Granicka

dr hab. Patrycja Prządka-Giersz 3700-CS1-2-HKIA Europa i Ameryka w kontakcie. Historia kultury iberoamerykanskiej wyklad egzamin ustny 23.06 w godz. 11:00 - 13:00 i 13:30 - 15:30 sala 5 Dobra 72

dr Szymon Gruda

dr Karatzyna Granicka

dr hab. Patrycja Prządka-Giersz 3700-CS1-3-HKIAEE Historia kultury iberoamerykańskiej (2). Ekspandująca Europa a Ameryka Łacińska wykład egzamin ustny 23.06 w godz. 11:00 - 13:00 i 13:30 - 15:30 sala 5 Dobra 72

prof. dr hab. Maciej Abramowicz

prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeż 3700-CS1-2-HKFW Historia kultury francuskiej i włoskiej wykład egzamin na ostatnich zajęciach 15.06.2022

prof. dr hab. Maciej Abramowicz

dr Ivan Dimitrijević 3700-CS1-3-HKFRWL Historia kultury francuskiej i włoskiej 2 wyklad egzamin na ostatnich zajęciach 15.06.2022

dr hab. Stefano Redaelli

Claudia Ruscello 3700-CS1-3a-NWL-2

Nauka języka włoskiego (3) z wykorzystaniem elementów językoznawstwa oraz kultura 

obszarowa ćwiczenia egzamin ustny i pisemny

Termin 0: 15.06 godz. 11:30 (ustny i pisemny); 

Termin 1: 6.07 godz. 15:00 (ustny i pisemny)

dr Marcos Arcaya Pizarro 3700-CS1-3a-NHI-3

Nauka języka hiszpańskiego (3) z wykorzystaniem elementów językoznawstwa oraz kultura 

obszarowa ćwiczenia egzamin na ostatnich zajeciach: 13.06.2022

dr Monika  Stobiecka 3700-CS1-3-MPN Metodologia pracy naukowej konwersatorium

zaliczenie na podstawie pracy 

w trakcie semestru wstawianie ocen 10.07.2022

prof. dr hab. Justyna Olko 3700-CS1-3-NAH2

Advanced translation and research seminar in older and modern Nahuatl. Zaawansowane 

translatorium badawcze z zakresu dawnego i współczesnego języka nahuatl ćwiczenia praca zaliczeniowa termin przesłania pracy 10.07.2022
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prof. dr hab. Maria Poprzęcka 3700-CS1-3-SN Sztuka nowoczesna konwersatorium praca zaliczeniowa termin przesyłania prac: 05.07.2022 / 02.09.2022

prof. dr hab. Katarzyna Marciniak 3700-CS1-3-SW-NMD Seminarium wiodące: Nasze mityczne dzieciństwo seminarium praca zaliczeniowa termin przesyłania prac: 05.07.2022 / 02.09.2022

dr hab. Cristina Gonzalez Caizan 3700-CS2-2-K-HIS2 Konwersatorium hiszpańskie: Współczesna Hiszpania. Polityka konwersatorium zaliczenie 6 lipca od 12.00 do 13.00, sala w 23.

dr hab. Stefano Redaelli 3700-CS2-2-K-WL2 Konwersatorium włoskie: szaleństwo w literaturze konwersatorium egzamin pisemny 

Termino 0: 15.06 godz. 11:30 (pisemny); 

Termin 1: 6.07 godz. 11:30 (pisemny)

dr hab. Patrycja Prządka-Giersz 3700-CS2-KH-SSNS Konwersatorium hiszpańskie: Spotkania Starego i Nowego Świata konwersatorium zaliczenie na ostatnich zajęciach 15.06.2022

dr Anna Dubois 3700-CS2-1-K-FR2-2 Konwersatorium hiszpańskie: Opowiadanie konwersatorium praca zaliczeniowa termin przesyłania pracy: 

prof. dr hab. Jolanta Sujecka 3700-CS2-PS-NPMP Nośniki pamięci, miejsca pamięci. Bałkany, Polska, świat konwersatorium zaliczenie na ostatnich zajeciach 15 czerwca

dr Konrad  Kuczara 3700-CS2-PS-RMS-21 Proseminarium: Religijna mozaika Śródziemnomorza (religie, sekty i herezje) konwersatorium odpowiedź ustna

20.06.2022 godz.  11.30 do 16.30 sala nr 5 Dobra 72

23.06.2022 godz. 13.15 do 16.30 sala nr 8 Dobra 72

prof. dr hab. Zoja Morochojewa 3700-CS2-PS-UPPKM Pogranicza w komunikacji miedzycywilizacyjnej: perspektywa Zachod-Wschod konwersatorium zaliczenie na ostatnich zajeciach: 15.06.2022

dr hab. Jan S. Ciechanowski 3700-CS-HPR Portugalia XIX-XXI wieku. Państwo europejskiego pogranicza wyklad zaliczenie 4.07.2022 od 12.00 do 13.00 sala 23

dr hab. Hieronim Grala 3700-CS-OR Opera romantyczna – muzyka wobec historii i polityki wyklad praca pisemna termin przesłania pracy: do 10.07.2022

dr Stanislaw Kordasiewicz 3700-CS-PRZ Prawo rzymskie – co z tego mamy? konwersatorium praca zaliczeniowa przesłanie pracy do 22.06.2022

mgr Krzysztof  Rybak 3700-CS-RAWKD Recepcja antyku grecko-rzymskiego we współczesnej kulturze dziecięcej i młodzieżowej konwersatorium zaliczenie ustne

na ostatnich zajęciach 10.06 .2022o godz. 15.00-16.30 w s. 5. 

dr hab. Anna Wolińska 3700-CS1-1-HF Historia filozofii konwersatorium egzamin ustny na ostatnich zajeciach 10.06.202211.30 - 13.00

ks. prof. dr hab. Michał Janocha 3700-CS1-1-HSST Historia sztuki starożytnej konwersatorium egzamin ustny 20.06.2022 godz. 10.30 sala 28

dr Stanisław Kordasiewicz 3700-CS1-1-KPSP Kultura prezentacji i sztuka pisania konwersatorium praca pisemna omówienie prac do połowy czerwca

prof. dr hab. Paweł Stępień 3700-CS1-2-HKES Historia kultury europejskiego średniowiecza wykład egzamin

21.06 2022, godz. 16.00-18.00 sala 28

27.06. 2022,  godz.10.15-13.00 sala 28

4.06.2022,  godz.10.15-12.00 sala 28

dr Monika Stobiecka 3700-CS1-2-IKZ Instytucje kulturalne i ich zasady konwersatorium zaliczenie pisemne (esej) termin przesłania pracy: do 10.07.2022

prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa 3700-CS1-2-RWE Renesans włoski i europejski wykład egzamin ustny 22.06 godz. 9.00 oraz 29.06 godz. 9.00 sala 22 A na Nowym Świecie

prof. dr hab. Zbigniew Kloch 3700-CS1-2-SK Semiotyka kultury konwersatorium egzamin ustny

na ostatnich zajęciach 

oraz 20.06, w sali 21 na Nowym Świecie

dr hab. Hieronim Grala 3700-CS2-1-DSM Dzieje Śródziemnomorza wyklad praca pisemna termin przesłania pracy: do 10.07.2022

dr hab. Jan S. Ciechanowski 3700-CS2-1-WSR

Wstęp do studiów regionalnych - Śródziemnomorze w XIX - XXI w. - konflikty, współpraca, 

wyzwania konwersatorium zaliczenie 4.07.2022 od 12.00 do 13.00 sala 23

dr hab. Jan S. Ciechanowski 3700-CS2-2-DWS Dzieje współczesnego Śródziemnomorza, XVIII-XXI w. wykład zaliczenie 4.07.2022 od 12.00 do 13.00 sala 23



prof. dr hab. Jan Kieniewicz, 

mgr Małgorzata Wojtyniak 3700-CS2-SD-DM

Seminarium główne: Deliberatorium Mediterraneum: Spotkania w świecie Śródziemnomorza: 

Centra wzrostu, linie podziału i regionalne przestrzenie seminarium zaliczenie na ostatnich zajciach 

prof. dr hab. Jolanta Sujecka 3700-CS2-SD-TCN

Seminarium główne: Tradycja chciana i niechciana. Przeszłość akceptowana i odrzucana. Casus 

kultur narodowych i kontekst europejski seminarium zaliczenie (prezentacja)  7.06.2022 na oststnich zajeciach

prof. dr hab. Justyna Olko 3700-CS2-SD-DASHL

Seminarium główne: Decolonizing approaches to studying history and linguistic-cultural heritage. 

Methods, tools, results and challenges (research seminar) seminarium praca zaliczeniowa termin przesłania pracy 10.07.2022

prof. dr hab. Zoja Morochojewa 3700-CS-CJLWZ Czas i jednostka ludzka na Wschodzie i Zachodzie seminarium zaliczenie na ostatnich zajeciach: 14.06.2022

prof. dr hab. Jolanta Sujecka 3700-CS-HBL-2021 Historia Bałkanów wykład egzamin

15.06.2022 godz. 14.00 do 16.30 sala szklana Dobra 72

20.06.2022 godz. 14.00 do 18.30 sala nr 4, Dobra 72

dr hab. Cristina Gonzalez Caizan 3700-CS-HHIS Historia Hiszpanii. Nazwa i idea na przestrzeni wieków wykład zaliczenie 06.07.2022 godz. 12.00 do 13.00, sala w 23.

prof. dr hab. Zoja Morochojewa 3700-CS-ORWK-2021 Ontologia rzeczywistości a wartości kulturowe w Azji Wschodniej seminarium zaliczenie na ostatnich zajeciach: 14.06.2022


