
 

SEMINARIA DYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2020/2021 

 

W roku akademickim 2020/2021 będą prowadzone następujące seminaria: 

 

SEMINARIA LICENCJACKIE: 

Prowadzący: 

1. dr hab. Maja Chacin ska, prof. UG – zakres: media, zagadnienia społeczne 

2. dr hab. Maria Sibin ska, prof. UG – zakres: literatura i kultura Skandynawii 

3. dr hab. Hanna Dymel – Trzebiatowska (ro wniez  dla III roku grupy fin skiej) – 

zakres: przekład, literatura i kultura nordycka 

4. dr Marta Grzechnik – zakres: historia i społeczen stwo w regionie nordyckim 

5. dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG (dla grupy fin skiej III roku) – zakres: język 

fin ski, kultura i historia Finlandii (w ro z nych aspektach): 

Zakresy tematyczne: 

-  Językoznawstwo fin skie szeroko pojęte 

- Przekładoznawstwo (przekład literacki, uz ytkowy, specjalistyczny)  

- Lingwokulturologia - przestrzen  fin ska 

      - Kultura i historia Finlandii  

 

UWAGA: Studenci specjalnos ci „Media i społeczen stwo w krajach nordyckich” 

oraz „Komunikacja międzykulturowa” mogą zapisac  się na wybrane seminarium 

licencjackie dopiero PO ZALICZENIU IV semestru studiów. 

 

Zapisy rozpoczną się od dnia 30. czerwca 2020 r. od godz. 9.00 drogą 

mailową na adres: sylwia.stegemann@ug.edu.pl 

 

Minimalna liczba – 8 osób, maksymalna liczba – 12 osób w jednej grupie 

seminaryjnej. 

 

 

 

mailto:sylwia.stegemann@ug.edu.pl


 

 

SEMINARIA MAGISTERSKIE na I roku studiów drugiego stopnia: 

Prowadzący: 

1. dr Karolina Drozdowska – zakres: literatura, teatr i przekład w krajach 

nordyckich  

2. dr Marta Grzechnik – zakres: historia i społeczen stwo w regionie nordyckim  

3. dr hab. Jørgen Veisland, prof. UG – zakres: kultura i literatura Skandynawii 

4. dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG – w przypadku utworzenia linii fin skiej! 

Zakres: język fin ski, kultura i historia Finlandii (w ro z nych aspektach): 

Zakresy tematyczne: 

-  Językoznawstwo fin skie szeroko pojęte 

- Przekładoznawstwo (przekład literacki, uz ytkowy, specjalistyczny)  

- Lingwokulturologia - przestrzen  fin ska 

      - Kultura i historia Finlandii  

 

UWAGA: Seminarium magisterskie rozpoczyna się w II semestrze roku akad. 

2020/2021.  

Dlatego na wybrane seminarium będzie moz na zapisac  się  

dopiero PO ZALICZENIU I semestru studiów. 

 

Minimalna liczba – 8 osób, maksymalna liczba – 12 osób w jednej grupie 

seminaryjnej. 

 

 

Kontynuacja seminario w magisterskich dla II roku studiów drugiego stopnia: 

Prowadzący: 

• dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG - zakres: polityka i społeczen stwo  

w Europie Po łnocnej 

• dr Karolina Drozdowska -  zakres: literatura i kultura krajo w nordyckich 

• dr Agata Lubowicka - zakres: literatura i kultura krajo w nordyckich 

 

 



 

 

SPECJALNOŚCI NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA  

W ROKU AKAD. 2020/2021 

 

UWAGA: Studenci studio w pierwszego stopnia mogą zapisac  się na wybraną 

specjalnos c  obowiązująca od II roku studio w:   

1. Media i społeczen stwo w krajach nordyckich 

2. Komunikacja międzykulturowa 

3. Język, kultura i Społeczen stwo Finlandii – specjalność dla grupy fińskiej. 

 

Zapisy rozpoczną się od dnia 29. czerwca 2020 r. od godz. 9.00 drogą 

mailową na adres: sylwia.stegemann@ug.edu.pl 
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