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Instytut Filologii Romańskiej 
Rok akademicki 2015/2016        

INFORMACJA W SPRAWIE ZALICZE Ń I EGZAMINÓW  
 

obowiązujących na I, II i III roku studiów I stopnia 
 i I i II roku  studiów 2-ego stopnia 

Filologia romańska 
Rok I  semestr 1 studiów I stopnia 
 
*   przedmioty wchodzące do średniej = wszystkie przedmioty kończące się oceną 
 
Rok I  semestr 1 studiów I stopnia/ 4 grupy 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
*praktyczna nauka języka 
francuskiego / gr 1 

ćw. audytoryjne wpis: dr Izabela Pozierak - Trybisz zaliczenie na ocenę 10 

*praktyczna nauka języka 
francuskiego / gr 2 

ćw. audytoryjne wpis: dr Teresa Ścipień zaliczenie na ocenę 10 

*praktyczna nauka języka 
francuskiego / gr 3 

ćw. audytoryjne wpis: dr Teresa Ścipień zaliczenie na ocenę 10 

1. 
 

*praktyczna nauka języka 
francuskiego / gr 4 

ćw. audytoryjne wpis: mgr Anne Delsipée zaliczenie na ocenę 14 

2  *gramatyka praktyczna języka 
francuskiego / gr 1, 2 

ćw. audytoryjne mgr Marta Kaźmierczak zaliczenie na ocenę 4 

 *gramatyka praktyczna języka 
francuskiego / gr 3 

ćw. audytoryjne dr Teresa Ścipień zaliczenie na ocenę 4 

3 myśl humanistyczna i 
społeczna w krajach 
romańskich 

ćw. audytoryjne prof. UG dr hab. Marek Mosakowski zaliczenie    5 

4 *dzieje i kultura Francji wykład Dr Izabela Pozierak-Trybisz zaliczenie na ocenę 2 
*Historia literatury franc. wykład Prof. UG dr hab. Ewa Wierzbowska ocena z egzaminu 3 
*historia literatury franc. /gr 
3,4 

ćw. audytoryjne Prof. dr hab. Michał Mrozowicki zaliczenie na ocenę 
 
5 

*historia literatury franc. /gr 
1, 2 

ćw. audytoryjne dr Katarzyna Kotowska zaliczenie na ocenę 

3 
 

6 *elementy językoznawstwa 
ogólnego 

wykład dr Joanna Drzazgowska zaliczenie na ocenę 5 

 
 szkolenie bhp 
 + szkolenie biblioteczne 
razem 30 pkt.  
 
Rok I  semestr 2 studiów I stopnia / NA 2 SEMESTRZE  3 GRUPY, 3=ZAAWANS / 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
*praktyczna nauka języka 
francuskiego / gr 1 

ćw. audytoryjne wpis: dr Izabela Pozierak - Trybisz zaliczenie na ocenę 
+ocena z egzaminu 

10 

*praktyczna nauka języka 
francuskiego / gr 2 

ćw. audytoryjne wpis: mgr Anne Delsipée zaliczenie na ocenę 
+ocena z egzaminu 

10 

1 

*praktyczna nauka języka 
francuskiego / gr 3  

ćw. audytoryjne wpis: mgr Anne Delsipée zaliczenie na ocenę 
+ocena z egzaminu 

14 

2 *gramatyka praktyczna języka 
francuskiego / gr 1,2 

ćw. audytoryjne mgr Marta Kaźmierczak ocena z egzaminu 4 

3 *myśl humanistyczna w 
krajach romańskich 

wykład prof. UG dr hab. Marek Mosakowski ocena z egzaminu 4 

4 *Dzieje i kultura Francji wykład dr Katarzyna Kotowska ocena z egzaminu 2 
5 *historia literatury franc. wykład prof. dr hab. Michał Mrozowicki ocena z egzaminu 3 
6 *Elementy językoznawstwa 

ogólnego 
wykład dr Joanna Drzazgowska ocena z egzaminu 3 

7 *leksykologia wykład prof. UG dr hab. Jan Kortas zaliczenie na ocenę 2 
8 *kultura języka polskiego ćw. audytoryjne xxx zaliczenie na ocenę 2 

 
Razem sem. 30 pkt. ,  razem 1rok 60 pkt. 
 
Rok II  semestr 3 / studiów I stopnia 
 2  grupy translatoryczne 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
1. *praktyczna nauka języka 

francuskiego  
ćw. audytoryjne wpis: dr Izabela Pozierak-Trybisz zaliczenie na ocenę 8 

2 *język i kultura Włoch ćw. audytoryjne dr Dorota Karwacka-Pastor zaliczenie na ocenę 3 



 

 

2 

2 

 
 

*j ęzyk i kultura Hiszpanii ćw. audytoryjne Dr Nora Orłowska zaliczenie na ocenę  
 

3 *historia literatury 
francuskiej 

wykład prof. UG dr hab. Marek Mosakowski ocena z egzaminu 3 

4 *leksykologia ćw. audytoryjne prof. UG dr hab. Jan Kortas ocena z egzaminu 2 
5 *językoznawstwo stosowane wykład dr Gilles Quentel, prof. wizyt. zaliczenie na ocenę 1 
6 *teoria przekładu wykład dr Mirosław Trybisz ocena z egzaminu 2 
7 *język francuski 

specjalistyczny: 
ekonomiczny, prawniczy 

ćw. audytoryjne Mgr Hanna Połomska zaliczenie na ocenę 3 

8 *tłumaczenia pisemne ćw. audytoryjne Prof. UG dr hab. Jan Kortas zaliczenie na ocenę 3 
wykład 
 

dr Dorota Karwacka-Pastor zaliczenie na ocenę 2 

dr Dorota Karwacka-Pastor 

9 *fakultet kierunkowy 

ćw. audytoryjne 
Lub mgr Marta Kaźmierczak 

zaliczenie na ocenę 2 

11 wychowanie fizyczne ćwiczenia  zaliczenie 1 
razem 30 pkt. 

 
 

Rok II semestr 4 studiów I stopnia / rozszerzenie o grupę nauczycielską 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
1. *praktyczna nauka języka 

francuskiego  
ćw. audytoryjne wpis: mgr Anne Delsipée zaliczenie na 

ocenę+ocena z 
egzaminu 

6 

*j ęzyk i kultura Włoch ćw. audytoryjne dr Dorota Karwacka-Pastor zaliczenie na ocenę 2 
 
 

*j ęzyk i kultura Hiszpanii ćw. audytoryjne mgr Hanna Połomska zaliczenie na ocenę 
3 
 
 

wykład prof. UG dr hab. Ewa Wierzbowska ocena z egzaminu 2 3 *historia literatury 
francuskiej ćw. audytoryjne prof. UG dr hab. Ewa Wierzbowska zaliczenie 2 

4 *językoznawstwo stosowane wykład dr Gilles Quentel, prof. wizyt. zaliczenie na ocenę 2 
5 *teoria przekładu wykład dr Mirosław Trybisz ocena z egzaminu 3 
6 *język francuski 

specjalistyczny: 
ekonomiczny, prawniczy 

ćw. audytoryjne mgr Hanna Połomska ocena z egzaminu 5 

7 *tłumaczenia pisemne wykład prof. UG dr hab. Jan Kortas 
8 *tłumaczenia pisemne ćw. audytoryjne dr Mirosław Trybisz 

zaliczenie na ocenę 3 

      
9 *metodyka nauczania języka 

francuskiego 
ćw. audytoryjne Dr Teresa Ścipień egzamin 3 

10 Podstawy dydaktyki wykład XXX zaliczenie na ocenę 2 
      
      

wykład 
 

Prof. UG dr hab. Marek Mosakowski zaliczenie na ocenę 2 

dr Teresa Ścipień 

 *fakultet kierunkowy 

ćwiczenia 
Lub Mgr Paulina Tarasewicz 

zaliczenie na ocenę 2 

razem 30 pkt., razem 2 rok 60 pkt. / grupa nauczycielska uzupełni punkty po roku (+psychologia, + pedagogika + emisja głosu) 
obowiązują 4 fakultety 
 
Rok III  semestr 5 studiów I stopnia ,  1 grupa translatoryczna, 1 grupa kultura i media  
 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
1. *praktyczna nauka języka 

francuskiego  
ćw. audytoryjne wpis: mgr Marta Kaźmierczak zaliczenie na ocenę 5 

*j ęzyk i kultura Hiszpanii ćw. audytoryjne mgr Miguel Mejía Pérez 2 
*j ęzyk i kultura Włoch ćw. audytoryjne dr Dorota Karwacka-Pastor 

zaliczenie na ocenę 2 

wykład prof. dr hab. Michał Mrozowicki ocena z egzaminu 3 * literatura, sztuka i historia  
Francji ćwiczenia 

 
dr Katarzyna Kotowska zaliczenie  

4 

4 historia języka francuskiego wykład dr Gilles Quentel, prof. wizyt. zaliczenie  1 
5 *tłumaczenia pisemne ćw. audytoryjne dr Mirosław Trybisz ocena z egzaminu 4 
6 *tłumaczenia ustne ćw. audytoryjne mgr Barbara Brzezicka zaliczenie na ocenę 3 
7 Praktyka zawodowa - Mgr Anne Delsipée zal 2 
8 *Językoznawstwo stosowane wykład dr Gilles Quentel, prof. wizyt. ocena z egzaminu 2 
9 *fakultet kierunkowy wykład Prof UG dr hab. Joanna Jereczek-

Lipińska 
zaliczenie na ocenę 2  

5 *współczesna kultura mediów  Prof UG dr hab. Joanna Jereczek-
Lipińska 

zaliczenie na ocenę 2 

6 *Komunikacja 
międzykulturowa 

ćw Dr Izabela Pozierak - Trybisz zaliczenie na ocenę 4 



 

 

3 

3 

7 * interpretacja tekstów kultury ćw Mgr Jadwiga Bodzińska-Bobkowska zaliczenie na ocenę 3 
prof. UG dr hab. Joanna Jereczek-
Lipińska 
prof. dr hab. Michał Mrozowicki 
prof. UG dr hab. Jan Kortas 

10 seminarium licencjackie seminarium 

dr Katarzyna Kotowska 

zaliczenie 3 

13 wykład wydziałowy wykład ... zaliczenie 2 
13 praktyka zawodowa  mgr Anne Delsipée - 2 

 30  pkt. 
 
 
Rok III  semestr 6 studiów I stopnia  1 grupa translatoryczna, 1 grupa kultura i media  
 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
1. *praktyczna nauka języka 

francuskiego  
ćw. audytoryjne wpis: mgr Marta Kaźmierczak dr 

Katarzyna Kotowska 
ocena z egzaminu 7 

*j ęzyk i kultura Hiszpanii ćw. audytoryjne mgr Miguel Mejía Pérez 2 
*j ęzyk i kultura Włoch ćw. audytoryjne dr Dorota Karwacka-Pastor 

ocena z egzaminu 3 

3 *historia języka francuskiego wykład dr Gilles Quentel, prof. wizyt. ocena z egzaminu 3 
4 *komputer w pracy tłumacza ćw. audytoryjne Mgr Barbara Brzezicka zaliczenie na ocenę 4 
5 *fakultet przekładoznawczy ćw. audytoryjne Mgr Barbara Brzezicka zaliczenie na ocenę 2 
6 praktyka zawodowa - mgr Anne Delsipée zaliczenie 2 
4 *współczesna kultura mediów wykład Prof UG dr hab. Joanna Jereczek-

Lipińska 
ocena z egzaminu 4 

5 * interpretacja tekstów kultury ćw. audytoryjne Mgr Jadwiga Bodzińska-Bobkowska ocena z egzaminu 4 
7 *fakultet kierunkowy wykład dr Dorota Karwacka-Pastor zaliczenie na ocenę 2 
      
      

prof. UG dr hab. Joanna Jereczek-
Lipińska 
prof. dr hab. Michał Mrozowicki 
prof. UG dr hab. Jan Kortas 

8 seminarium licencjackie seminarium 

dr Katarzyna Kotowska 

zaliczenie 7 

      
    30  pkt. 
razem III rok 60 pkt. 
obowiązują 2 fakultety 
przedmioty opatrzone gwiazdką /*/ wchodzą do naliczanej oceny średniej  
 
Rok I  semestr 1  studiów II-ego stopnia 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
1. *praktyczna nauka języka 

francuskiego  
ćw. audytoryjne wpis: dr Katarzyna Kotowska zaliczenie na ocenę 8 

2 *współczesne problemy 
językoznawstwa stosowanego 

wykład dr Gilles Quentel, prof. wizyt. 
 

ocena z egzaminu 6 

3 *współczesna literatura i 
sztuka Francji  

wykład dr Katarzyna Kotowska ocena z egzaminu 6 

4 *metodologia badań 
literackich 

ćw. audytoryjne Prof UG dr hab. Ewa Wierzbowska 
 

ocena z egzaminu 6 

prof. UG dr hab. Joanna Jereczek-
Lipińska 
Prof. dr hab. Michał Mrozowicki 

5 seminarium magisterskie seminarium 

 

zaliczenie 4 

 
 + szkolenie bhp 
 + szkolenie biblioteczne 
razem 30 pkt.  
 
Rok I  semestr 2  studiów II-ego stopnia 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
1. *praktyczna nauka języka 

francuskiego  
ćw. audytoryjne wpis: dr Katarzyna Kotowska zaliczenie na ocenę 12 

2 *problemy współczesnej 
leksykologii 

wykład dr Gilles Quentel, prof. wizyt. 
 

ocena z egzaminu 7 

3 *metodologia badań 
językoznawczych 

ćw. audytoryjne Dr Gilles Quentel, prof. wizyt. ocena z egzaminu 6 

4 Wychowanie fizyczne ćwiczenia xxx  1 
5 seminarium magisterskie seminarium prof. UG dr hab. Joanna Jereczek-

Lipińska 
zaliczenie 4 



 

 

4 

4 

Prof. dr hab. Michał Mrozowicki 
 

30 pkt. 
razem I rok 60 pkt. 
 
Rok II  semestr 3 studiów 2-ego stopnia 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
1. *praktyczna nauka języka 

francuskiego  
ćw. audytoryjne mgr Barbara Brzezicka ocena z egzaminu 8 

2 *przekład specjalistyczny ćw. audytoryjne Dr Mirosław Trybisz ocena z egzaminu 6 
3 *antropologia literatury wykład prof. UG dr hab. Marek Mosakowski ocena z egzaminu 6 
4 *fakultet kierunkowy ćw. audytoryjne prof UG dr hab. Marek Mosakowski /dr 

Gilles Quentel, prof. wizyt. 
 

zaliczenie na ocenę 2,2, razem 4 

5 wykład wydziałowy wykład ... zaliczenie 2 
prof. UG dr hab. Joanna Jereczek-
Lipińska 
prof. UG dr hab. Ewa Wierzbowska 

4 6 seminarium magisterskie seminarium 

Prof. UG dr hab. Jan Kortas 

zaliczenie 

 
30  pkt. 
 
Rok II  semestr 4  studiów 2-ego stopnia 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
1. *praktyczna nauka języka 

francuskiego  
ćw. audytoryjne Mgr  Marta Kaźmierczak zaliczenie na ocenę 6 

2 *przekład literacki ćw. audytoryjne prof. UG dr hab. Tomasz Swoboda ocena z egzaminu 6 
3 *antropologia języka wykład dr Izabela Pozierak-Trybisz ocena z egzaminu 6 

ćw. audytoryjne Mgr Barbara Brzezicka 4 *fakultet kierunkowy 
wykład Prof. UG dr hab. Tomasz Swoboda 

zaliczenie na ocenę 2,2 razem 4 

prof. UG dr hab. Joanna Jereczek-
Lipińska 

5 seminarium magisterskie seminarium 

prof. dr hab. Michał Mrozowicki 

zaliczenie 8 

30  pkt 
razem II rok 60 pkt. 
przedmioty opatrzone gwiazdką /*/ wchodzą do naliczanej oceny średniej  
 
 
Filologia romańska 
Studia niestacjonarne 
 
Rok I  semestr 1 studiów I stopnia 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
*praktyczna nauka języka 
francuskiego / gr Z 

ćw. audytoryjne wpis: dr Teresa Ścipień 1. 
 

*praktyczna nauka języka 
francuskiego / gr P 

ćw. audytoryjne wpis: dr Teresa Ścipień 

zaliczenie na ocenę 14 

2 myśl humanistyczna w krajach 
romańskich 

wykład prof. UG dr hab. Marek Mosakowski zaliczenie    5 

3 *Dzieje i kultura Francji wykład dr Izabela Pozierak-Trybisz zaliczenie na ocenę 2 
wykład prof. UG dr hab. Ewa Wierzbowska ocena z egzaminu! 3 
ćw. audytoryjne prof. dr hab. Michał Mrozowicki zaliczenie na ocenę 

 
4 

 
*Historia literatury francuskiej 

ćw. audytoryjne dr Katarzyna Kotowska zaliczenie na ocenę 
3 

5 *Elementy językoznawstwa 
ogólnego 

wykład dr Joanna Drzazgowska zaliczenie na ocenę 3 

 
 + szkolenie bhp 
 + szkolenie biblioteczne 
razem 30 pkt.  
 
Rok I  semestr 2 studiów I stopnia 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
*praktyczna nauka języka 
francuskiego / gr Z 

ćw. audytoryjne wpis: dr Teresa Ścipień zaliczenie na ocenę 
+ocena z egzaminu 

1 

*praktyczna nauka języka 
francuskiego / gr P 

ćw. audytoryjne wpis: dr Teresa Ścipień zaliczenie na ocenę 
+ocena z egzaminu 

14 



 

 

5 

5 

2 *myśl humanistyczna w 
krajach romańskich 

wykład prof. UG dr hab. Marek Mosakowski ocena z egzaminu 4 

3 *Dzieje i kultura Francji wykład dr Katarzyna Kotowska ocena z egzaminu 3 
5 *historia literatury franc. wykład prof. dr hab. Michał Mrozowicki ocena z egzaminu 3 
6 *Elementy językoznawstwa 

ogólnego 
wykład dr Joanna Drzazgowska ocena z egzaminu 4 

7 *leksykologia wykład prof. UG dr hab. Jan Kortas zaliczenie na ocenę 2 
 
Razem sem. 30 pkt. ,  razem 1rok 60 pkt. 
przedmioty opatrzone gwiazdką /*/ wchodzą do naliczanej oceny średniej  
 
 
Rok II  semestr 3 / studiów I stopnia 
 1  grupa translatoryczna 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
1. *praktyczna nauka języka 

francuskiego  
ćw. audytoryjne wpis: mgr Agnieszka Zaczek zaliczenie na ocenę 8 

2 *język i kultura Hiszpanii ćw. audytoryjne mgr Michał Dankowski zaliczenie na ocenę 4 
3 *historia literatury 

francuskiej 
wykład prof. UG dr hab. Marek Mosakowski ocena z egzaminu 4 

4 *leksykologia ćw. audytoryjne prof. UG dr hab. Jan Kortas ocena z egzaminu 3 
5 *teoria przekładu wykład dr Tomasz Stróżyński zaliczenie na ocenę 2 
6 *język francuski 

specjalistyczny: 
ekonomiczny, prawniczy 

ćw. audytoryjne mgr Hanna Połomska zaliczenie na ocenę 3 

7 *tłumaczenia pisemne ćw. audytoryjne dr Mirosław Trybisz zaliczenie na ocenę 4 
8 *fakultet kierunkowy Wykład  dr Joanna Drzazgowska / razem z 

iberystyką / 
zaliczenie na ocenę 2 

razem 30 pkt. 
 
 

Rok II semestr 4 studiów I stopnia 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
1. *praktyczna nauka języka 

francuskiego  
ćw. audytoryjne wpis: mgr Agnieszka Zaczek zaliczenie na 

ocenę+ocena z 
egzaminu 

6 

2 *język i kultura Hiszpanii ćw. audytoryjne dr Michał Dankowski zaliczenie na ocenę 4 
3 *historia literatury 

francuskiej 
ćw. audytoryjne prof. UG dr hab. Ewa Wierzbowska ocena z egzaminu 4 

4 *językoznawstwo stosowane wykład dr Gilles Quentel, prof. wizyt. zaliczenie na ocenę 2 
5 *język francuski 

specjalistyczny: 
ekonomiczny, prawniczy 

ćw. audytoryjne mgr Hanna Połomska ocena z egzaminu 5 

6 *tłumaczenia pisemne wykład Dr Mirosław Trybisz ocena z egzaminu 4 
7 *tłumaczenia ustne ćw. audytoryjne Mgr Barbara Brzezicka ocena z egzaminu 3 
8 *fakultet kierunkowy ćw. audytoryjne Mgr Paulina Tarasewicz zaliczenie na ocenę 2 

razem 30 pkt., razem 2 rok 60 pkt. 
obowiązują 2 fakultety 
 
Rok III  semestr 5 studiów I stopnia ,  
 1  grupa translatoryczna 
 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
1. *praktyczna nauka języka 

francuskiego  
ćw. audytoryjne wpis: mgr Barbara Brzezicka zaliczenie na ocenę 6 

2 *język i kultura Hiszpanii ćw. audytoryjne Dr Michał Dankowski zaliczenie na ocenę 2 
3 *literatura, sztuka i historia  

Francji 
wykład prof. dr hab. Michał Mrozowicki ocena z egzaminu 4 

4 historia języka francuskiego wykład dr Mirosław Trybisz zaliczenie  1 
5 *tłumaczenia pisemne ćw. audytoryjne dr Mirosław Trybisz zmiana mgr 

Barbara Brzezicka 
ocena z egzaminu 4 

6 *tłumaczenia ustne ćw. audytoryjne mgr Barbara Brzezicka zaliczenie na ocenę 3 
7 *Językoznawstwo stosowane wykład dr Gilles Quentel, prof. wizyt. ocena z egzaminu 2 
8 *fakultet kierunkowy wykład Prof UG dr hab. Joanna Jereczek-

Lipińska dr Gilles Quentel 
zaliczenie na ocenę 2  

prof. UG dr hab. Joanna Jereczek-
Lipińska 

9 seminarium licencjackie seminarium 

prof. UG dr hab. Ewa Wierzbowska 

zaliczenie 3 

 30  pkt. 



 

 

6 

6 

 
 
Rok III  semestr 6 studiów I stopnia 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
1. *praktyczna nauka języka 

francuskiego  
ćw. audytoryjne wpis: dr Wojciech Trajder ocena z egzaminu 7 

2 *język i kultura Hiszpanii ćw. audytoryjne Dr Michał Dankowski ocena z egzaminu 3 
3 *historia języka francuskiego wykład dr Mirosław Trybisz ocena z egzaminu 3 
4 *komputer w pracy tłumacza ćw. audytoryjne Mgr Barbara Brzezicka zaliczenie na ocenę 6 
5 *fakultet przekładoznawczy ćw. audytoryjne Mgr Barbara Brzezicka zaliczenie na ocenę 2 
6 *fakultet kierunkowy wykład dr Dorota Karwacka-Pastor zaliczenie na ocenę 2 

prof. UG dr hab. Joanna Jereczek-
Lipińska 

7 seminarium licencjackie seminarium 

prof. UG dr hab. Ewa Wierzbowska 

zaliczenie 7 

    30  pkt. 
razem III rok 60 pkt. 
 
obowiązują 2 fakultety 
przedmioty opatrzone gwiazdką /*/ wchodzą do naliczanej oceny średniej  
 
Instytut Filologii Romańskiej 
Rok akademicki 2015/2016        

INFORMACJA W SPRAWIE ZALICZE Ń I EGZAMINÓW  
 
 

Iberystyka 

Rok I  semestr 1 studiów I stopnia 
 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
*praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego / gr 1 

ćw. audytoryjne wpis: dr Nora Orłowska 1. 
 

*praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego / gr 2 

ćw. audytoryjne wpis: dr Nora Orłowska 

zaliczenie na ocenę 10 

2 *elementy językoznawstwa 
ogólnego 

wykład dr Joanna Drzazgowska zaliczenie na ocenę 5 

3 *dzieje i kultura Płw. 
Iberyjskiego 

wykład prof. UG dr hab. Marek Baran zaliczenie na ocenę 2 

4 myśl humanistyczna w krajach 
romańskich 

wykład prof. UG dr hab. Marek Mosakowski zaliczenie  5 

5 *literatura iberyjska wykład prof. UG dr hab. Tomasz Swoboda zaliczenie na ocenę 4 
6 *Wybrane zagadnienia 

literatury latynoamerykańskiej 
/ gr Z 

mgr Filip Szałasek 

 *Wybrane zagadnienia 
literatury latynoamerykańskiej 
/ gr P 

ćw. audytoryjne 

mgr Filip Szałasek 

ocena z egzaminu 4 

30 pkt. 
+ szkolenie bhp 

 + szkolenie biblioteczne 
 
Rok I  semestr 2 studiów I stopnia 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
*praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego / gr 1 

ćw. audytoryjne wpis: dr Nora Orłowska 1. 
 

*praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego / gr 2 

ćw. audytoryjne Wpis: dr Nora Orłowska 

ocena z egzaminu 10 

2 *elementy językoznawstwa 
ogólnego 

wykład dr Joanna Drzazgowska ocena z egzaminu 4 

3 *dzieje i kultura Płw. 
Iberyjskiego 

wykład dr Joanna Drzazgowska ocena z egzaminu 3 

4 *myśl humanistyczna w 
krajach romańskich 

wykład prof. UG dr hab. Marek Mosakowski ocena z egzaminu 4 

5 *literatura iberyjska ćwiczenia dr Olga Nowak gr Z ocena z egzaminu 4 



 

 

7 

7 

dr Olga Nowak gr P 
6 *językoznawstwo stosowane wykład prof. UG dr hab. Marek Baran zaliczenie na ocenę 2 
7 *dzieje i kultura Ameryki 

Łacińskiej 
wykład dr Michał Dankowski zaliczenie na ocenę 3 

30 pkt. ,  razem 1rok 60 pkt. 
 
 
 
Rok II  semestr 3 studiów I stopnia 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
1. 
 

*praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego  

ćw. audytoryjne wpis: dr Olga Nowak zaliczenie na ocenę 6 

2 *językoznawstwo stosowane wykład prof. UG dr hab. Marek Baran ocena z egzaminu 3 
3 *język hiszpański 

specjalistyczny 
ćw. audytoryjne  dr Nora Orłowska i mgr Renata 

Grabarska 
ocena z egzaminu 5 

4 teoria przekładu wykład dr Mirosław Trybisz zaliczenie na 
ocenęocena z 
egzaminu 

3 

wykład dr Wojciech Charchalis 5 *literatura iberyjska 
ćw. audytoryjne mgr Hanna Połomska  

dr Olga Nowak 

ocena z egzaminu 6 

6 *tłumaczenia pisemne ćw. audytoryjne Mgr Renata Grabarska lub mgr 
Magdalena Bulińska      

zaliczenie na ocenę 4 

7 *fakultet ćw dr Nora Orłowska zaliczenie na ocenę 2 
8 wychowanie fizyczne ćw. xxx zal 1 

30 pkt. 
 
 
Rok II  semestr 4 studiów I stopnia 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
1 
 

*praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego  

ćw. audytoryjne dr Olga Nowak ocena z egzaminu 7 

2 *praktyczna nauka języka 
portugalskiego  

ćw. audytoryjne dr Joanna Drzazgowska zaliczenie na ocenę 4 

wykład dr Wojciech Charchalis 3 *literatura iberyjska 
ćw. audytoryjne dr Olga Nowak 

ocena z egzaminu 7 

4 *tłumaczenia pisemne ćw. audytoryjne dr Wojciech Charchlis zaliczenie na ocenę 4 
5 *tłumaczenia ustne ćw. lab mgr Renata Grabarska zaliczenie na ocenę 3 
6 *komputer w pracy tłumacza ćw. audytoryjne mgr Barbara Brzezicka zaliczenie na ocenę 3 
7 *fakultet ćw mgr Filip Szałasek zaliczenie na ocenę 2 

30 pkt. 
  razem II rok 60 pkt. 
 
 
Rok III semestr 5 studiów I stopnia 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
1. 
 

*praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego  

ćw. audytoryjne wpis: dr Olga Nowak zaliczenie na ocenę 6 

2 *praktyczna nauka języka 
portugalskiego 

ćw. audytoryjne dr Joanna Drzazgowska zaliczenie na ocenę 4 

3 *historia języków romańskich wykład prof. UG dr hab. Marek Baran ocena z egzaminu 3 
5 *tłumaczenia ustne ćw. lab. mgr Renata Grabarska zaliczenie na ocenę 2 
6 *tłumaczenia pisemne ćw. audytoryjne dr Wojciech Charchalis ocena z egzaminu 4 
7 *fakultet przekładoznawczy ćw. audytoryjne dr Mirosław Trybisz zaliczenie na ocenę 2 
8 *fakultet kierunkowy ćw audytoryjne Dr Joanna Drzazgowska zaliczenie na ocenę 2 
9 Wykład wydziałowy wykład xxx zal 2 
10 Praktyka zawodowa  Dr Nora Orłowska - 2 
11 seminarium licencjackie seminarium prof UG dr hab. Marek Baran, prof. UG 

dr hab. Tomasz Swoboda 
zal 3 

30 pkt. 
 
 
Rok III  semestr 6 studiów I stopnia 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 



 

 

8 

8 

1 
 

*praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego  

ćw. audytoryjne wpis: dr Olga Nowak ocena z egzaminu 9 

2 *praktyczna nauka języka 
portugalskiego  

ćw. audytoryjne dr Joanna Drzazgowska ocena z egzaminu 6 

3 *tłumaczenia ustne ćw. lab Prof. UG dr hab. Marek Baran zaliczenie na ocenę 4 
4 *fakultet ćw mgr Filip Szałasek zaliczenie na ocenę 2 

5 Praktyka zawodowa  Dr Nora Orłowska zal 2   
6 seminarium licencjackie seminarium prof UG dr hab. Marek Baran, prof. UG 

dr hab. Tomasz Swoboda 
zal 7 

 
 
30 pkt. 
  razem II rok 60 pkt. 
 
 
 
 

Iberystyka 
Studia niestacjonarne 
Rok I  semestr 1 studiów I stopnia 
 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
*praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego / gr Z 

ćw. audytoryjne wpis: mgr Miguel Mejía Pérez 1. 
 

*praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego / gr P 

ćw. audytoryjne wpis: dr Michał Dankowski 

zaliczenie na ocenę 10 

2 *elementy językoznawstwa 
ogólnego 

wykład dr Joanna Drzazgowska zaliczenie na ocenę 5 

3 *dzieje i kultura Płw. 
Iberyjskiego 

wykład dr Michał Dankowski zaliczenie na ocenę 2 

4 myśl humanistyczna w krajach 
romańskich 

wykład prof. UG dr hab. Marek Mosakowski zaliczenie  5 

5 *literatura iberyjska wykład prof. UG dr hab. Tomasz Swoboda zaliczenie na ocenę 4 
6 *Wybrane zagadnienia 

literatury latynoamerykańskiej 
/ gr Z 

mgr Filip Szałasek 

 *Wybrane zagadnienia 
literatury latynoamerykańskiej 
/ gr P 

ćw. audytoryjne 

mgr Filip Szałasek 

ocena z egzaminu 4 

30 pkt. 
+ szkolenie bhp 

 + szkolenie biblioteczne 
 
Rok I  semestr 2 studiów I stopnia 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
*praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego / gr Z 

ćw. audytoryjne wpis: mgr Miguel Mejia Pérez 1. 
 

*praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego / gr P 

ćw. audytoryjne wpis: dr Michał Dankowski  

ocena z egzaminu 10 

2 *elementy językoznawstwa 
ogólnego 

wykład dr Joanna Drzazgowska ocena z egzaminu 4 

3 *dzieje i kultura Płw. 
Iberyjskiego 

wykład dr Michał Dankowski ocena z egzaminu 3 

4 *myśl humanistyczna w 
krajach romańskich 

wykład prof. UG dr hab. Marek Mosakowski ocena z egzaminu 4 

5 *literatura iberyjska Ćwiczenia dr Olga Nowak gr Z i gr P ocena z egzaminu 4 

6 *językoznawstwo stosowane wykład dr Wojciech Trajder zaliczenie na ocenę 2 
7 *dzieje i kultura Ameryki 

Łacińskiej 
wykład dr Michał Dankowski zaliczenie na ocenę 3 

30 pkt. ,  razem 1rok 60 pkt. 
 
 



 

 

9 

9 

przedmioty opatrzone gwiazdką /*/ wchodzą do naliczanej oceny średniej 
 

 
Rok II  semestr 3 studiów I stopnia 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
1. 
 

*praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego  

ćw. audytoryjne wpis: mgr Piotr Wosek zaliczenie na ocenę 6 

2 *językoznawstwo stosowane wykład dr Wojciech Trajder ocena z egzaminu 3 
3 *język hiszpański 

specjalistyczny 
ćw. audytoryjne mgr Renata Grabarska, dr  Michał 

Dankowski 
ocena z egzaminu 5 

4 teoria przekładu wykład Dr Tomasz Stróżyński Ocena z egzaminu 3 

5 *literatura iberyjska ćw. audytoryjna Mgr Hanna Połomska zaliczenie na ocenę 3 
  Wykład dr Olga Nowak Ocena z egzaminu 4 
6 *tłumaczenia pisemne ćw. audytoryjne Mgr Renata Grabarska  zaliczenie na ocenę 4 
7 *fakultet ćw dr Joanna Drzazgowska zaliczenie na ocenę 2 

30 pkt. 
 
 
Rok II  semestr 4 studiów I stopnia 
 

Lp. przedmiot Typ zajęć Imię i nazwisko forma zaliczenia Pkt. ECTS 
1 
 

*praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego  

ćw. audytoryjne Mgr Piotr Wosek ocena z egzaminu 7 

2 *praktyczna nauka języka 
portugalskiego  

ćw. audytoryjne mgr Barbara Brzezicka zaliczenie na ocenę 4 

wykład dr Olga Nowak 4 3 *literatura iberyjska 
ćw. audytoryjne mgr Hanna Połomska 

ocena z egzaminu 
3 

4 *tłumaczenia pisemne ćw. audytoryjne mgr Renata Grabarska zaliczenie na ocenę 4 
5 *tłumaczenia ustne ćw. lab mgr Hanna Połomska zaliczenie na ocenę 3 
6 *komputer w pracy tłumacza ćw. audytoryjne dr Mirosław Trybisz zaliczenie na ocenę 3 
7 *fakultet ćw mgr Filip Szałasek zaliczenie na ocenę 2 

30 pkt. 
  razem II rok 60 pkt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


