
Filologia romańska 
 
  

 
Studia stacjonarne 
I stopień 
 
semestr 3 
 
wykłady 
 
Francuska poezja XIX wieku – od romantyzmu do symbolizmu (Marek Mosakowski) 
Kultura krajów francuskojęzycznych (Barbara Brzezicka) 
 
ćwiczenia 
 
Le français du tourisme et de l'hôtellerie (Izabela Pozierak-Trybisz) 
Rozwijanie umiejętności językowych studentów za pośrednictwem wybranych obrazów 
malarstwa francuskiego XIX w. (Teresa Ścipień) 
 
semestr 4 
 
wykłady 
 
Historia Francji w malarstwie – XIX wiek (Ewa M. Wierzbowska) 
Paryż: historia i sztuka (Katarzyna Kotowska) 
 
ćwiczenia 
Wzbogacam swoje słownictwo (Marta Kaźmierczak) 
Le mouvement, la voix, la parole: apprentissage du français par le théâtre (Jagoda Bodzińska-
Bobkowska) 
 
semestr 5  
 
wykłady 
 
L'histoire du cinéma français (Gilles Quentel) 
Le discours politique français – la persuasion et/ou propagande (Joanna Jereczek-Lipińska)  
 
semestr 6  
 
wykłady 
Francuska literatura nowoczesna (Tomasz Swoboda) 
Les expressions idiomatiques – leur statut et rôle dans le discours (les médias, l'humour, 
l'ironie) (Joanna Jereczek-Lipińska) 
 
Fakultet przekładoznawczy ćwiczenia   
 
Wprowadzenie do słownictwa prawniczego (Jagoda Bodzińska-Bobkowska) 



Gramatyka kontrastywna na ratunek tłumaczowi – użycie czasów i rodzajników (Izabela 
Pozierak-Trybisz) 
Tłumaczenia medyczne i techniczne (Barbara Brzezicka) 
 
Studia stacjonarne  
II stopień 
 
Semestr 3 
 
Ćwiczenia 
Teoria i praktyka leksykografii (Mirek Trybisz) 
Zapożyczenia z języków egzotycznych (Marta Kaźmierczak) 
 
Wykłady 
Richard Wagner et la France 1839-1893 (Michał P. Mrozowicki) 
Baudelaire – dialektyka nowoczesności (Marek Mosakowski) 
 
Semestr 4 
 
Ćwiczenia  
Literatura francuskojęzycznej Afryki subsaharyjskiej (Paulina Tarasewicz) 
Wokół Nagrody Goncourtów (Katarzyna Kotowska) 
 
wykłady 
L’histoire de la BD franco-belge (Gilles Quentel) 
Problemy społeczne i kulturowe w krajach francuskojęzycznych (Barbara Brzezicka) 
Polka w Paryżu. O twórczości Marie Krysinskiej (Ewa M. Wierzbowska) 
 
 
Studia niestacjonarne 
I stopień 
 
 
Semestr 5 
Ćwiczenia 
 
Rozwijanie umiejętności językowych studentów za pośrednictwem wybranych obrazów 
malarstwa francuskiego XIX w. (Teresa Ścipień) 
Literatura francuskojęzycznej Afryki subsaharyjskiej (Paulina Tarasewicz) 
Le français du tourisme et de l'hôtellerie (Izabela Pozierak-Trybisz) TAK 
Kultura krajów francuskojęzycznych (Barbara Brzezicka) 
 
Semestr 6 
Wykład 
Polka w Paryżu. O twórczości Marie Krysinskiej (Ewa M. Wierzbowska) 
Paryż: historia i sztuka (Katarzyna Kotowska) 
L'histoire du cinéma français (Gilles Quentel) 
Francuska literatura nowoczesna (Tomasz Swoboda) 
 
Fakultet przekładoznawczy ćwiczenia 



Wprowadzenie do słownictwa prawniczego (Jagoda Bodzińska-Bobkowska) 
Gramatyka kontrastywna  na ratunek tłumaczowi – użycie czasów i rodzajników (Izabela 
Pozierak-Trybisz) 
Tłumaczenia medyczne i techniczne (Barbara Brzezicka) 
 
 
 


