
LINGWISTYKA STOSOWANA, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 

ROK AKAD. 2020/2021 

ROK I, SEMESTR I 

Nazwa zajęć 

 

Forma zajęć Tryb zajęć Liczba 

ECTS 

Logika  

 

wykład zdalny 1 

Logika  

 

ćwiczenia stacjonarny 1 

Wychowanie fizyczne  

 

ćwiczenia stacjonarny 0 

Stylistyka języka polskiego (gr. 1, 2)  

 

konwersatorium zdalny 3 

Realioznawstwo Rosji i Ukrainy (gr. 1, 2)  

 

konwersatorium zdalny 2 

Realioznawstwo krajów angielskojęzycznych 

(gr. 1, 2)  

konwersatorium zdalny 2 

PNJA – warsztaty komunikacji ustnej (gr. 1, 2, 

3)   

warsztaty stacjonarny 3 

PNJA – analiza i kompozycja tekstu (gr. 1, 2, 3)   

 

warsztaty stacjonarny 3 

PNJA – komunikacja pisemna i gramatyka (gr. 1, 

2, 3)   

warsztaty stacjonarny 3 

Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego (gr. 1, 

2)  

ćwiczenia stacjonarny 3 

PNJR – warsztaty komunikacji ustnej (gr. 1, 2, 3)  

 

warsztaty stacjonarny 3 

PNJR – analiza i kompozycja tekstu (gr. 1, 2, 3)  

 

warsztaty stacjonarny 3 

PNJR – komunikacja pisemna (gr. 1, 2, 3)  

 

warsztaty stacjonarny 3 

Gramatyka praktyczna języka ukraińskiego  

 

ćwiczenia stacjonarny 3 

PNJU – warsztaty komunikacji ustnej  

 

warsztaty stacjonarny 3 

PNJU – analiza i kompozycja tekstu  

 

warsztaty stacjonarny 3 

PNJU – komunikacja pisemna  

 

warsztaty stacjonarny 3 

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – 

sprawności zintegrowane  

ćwiczenia stacjonarny 2 

Język polski dla cudzoziemców -  sprawności 

zintegrowane  

 

ćwiczenia stacjonarny 2 

 



ROK II, SEMESTR III 

Nazwa zajęć Forma zajęć Tryb 

zajęć 

Liczba 

ECTS 

Historia filozofii  wykład zdalny 3 

Wstęp do translatoryki (gr. 1, 2)  konwersatorium zdalny 3 

Funkcjonalna gramatyka kontrastywna angielsko-

polska (gr. 1, 2)  

konwersatorium zdalny 2 

Literatura angielska i amerykańska – konteksty 

kulturowo-społeczne (gr. 1, 2)  

konwersatorium zdalny 2 

PNJA – warsztaty komunikacji ustnej (gr. 1, 2, 3) warsztaty zdalny 2 

PNJA – analiza i kompozycja tekstu (gr. 1, 2, 3) warsztaty zdalny 2 

PNJA – komunikacja pisemna i gramatyka (gr. 1, 

2, 3) 

warsztaty zdalny 2 

Funkcjonalna gramatyka kontrastywna rosyjsko-

polska (gr. 1, 2)  

konwersatorium zdalny 2 

 

Literatura rosyjska – konteksty kulturowo-

społeczne (gr. 1, 2)  

 

konwersatorium zdalny 2 

PNJR – warsztaty komunikacji ustnej (gr. 1, 2)  warsztaty zdalny 2 

PNJR – analiza i kompozycja tekstu (gr. 1, 2)  warsztaty zdalny 2 

PNJR – komunikacja pisemna (gr. 1, 2)  warsztaty zdalny 2 

Funkcjonalna gramatyka kontrastywna ukraińsko-

polska  

konwersatorium zdalny 2 

Literatura ukraińska – konteksty kulturowo-

społeczne  

konwersatorium zdalny 2 

PNJU – warsztaty komunikacji ustnej  warsztaty zdalny 2 

PNJU – analiza i kompozycja tekstu  warsztaty zdalny 2 

PNJU – komunikacja pisemna  warsztaty zdalny 2 

Systemy gospodarcze krajów anglojęzycznych (gr. 

1, 2)  

konwersatorium zdalny 2 

Terminologia ekonomiczna (GRUPA ANG-ROS) ćwiczenia zdalny 2 



(gr. 1, 2) 

Terminologia ekonomiczna (GRUPA ANG-UKR)  

 

ćwiczenia zdalny 2 

 

ROK III, SEMESTR V 

 

Nazwa zajęć Forma zajęć Tryb zajęć Liczba 

ECTS 

Etyka 

 

wykład zdalny 2 

Ochrona własności intelektualnej (gr. 1, 2)  

 

konwersatorium zdalny 1 

PNJA – warsztaty komunikacji ustnej (gr. 1, 

2) 

 

warsztaty zdalny 2 

PNJA – analiza i kompozycja tekstu (gr. 1, 2)  

 

warsztaty zdalny 2 

PNJA – komunikacja pisemna i gramatyka 

(gr. 1, 2)          

warsztaty zdalny 2 

PNJR – warsztaty komunikacji ustnej (gr. 1, 

2)  

warsztaty zdalny 2 

PNJR – analiza i kompozycja tekstu (gr. 1, 2)  warsztaty zdalny 2 

PNJR – komunikacja pisemna (gr. 1, 2)  warsztaty zdalny 2 

PNJU – warsztaty komunikacji ustnej  warsztaty zdalny 2 

PNJU – analiza i kompozycja tekstu  warsztaty zdalny 2 

PNJU – komunikacja pisemna  warsztaty zdalny  2 

Realioznawstwo i translatoryka  

 

seminarium stacjonarny 2 

Językoznawstwo i translatoryka  

 

seminarium stacjonarny 2 

Komunikacja międzykulturowa w przekładzie  

 

seminarium stacjonarny 2 

Język rosyjski w obsłudze  transgranicznej   

(gr. 1, 2)  

 

ćwiczenia zdalny 2 

Język ukraiński w obsłudze  transgranicznej   

 

ćwiczenia zdalny 2 

Język angielski w obsłudze  transgranicznej 

(gr. 1, 2)  

ćwiczenia zdalny 2 



 

Rosyjsko-polskie tłumaczenia tekstów 

prawnych (gr. 1, 2)  

 

ćwiczenia zdalny 2 

Angielsko-polskie tłumaczenia tekstów 

prawnych (gr.1, 2)  

 

ćwiczenia zdalny 2 

Ukraińsko-polskie tłumaczenia tekstów 

prawnych 

 

ćwiczenia zdalny 2 

 


