
Załącznik 
do Komunikatu Nr 1/2021 
 Dziekana Wydziału Humanistycznego 
z dnia 25 lutego 2021 roku 

Organizacja kształcenia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021  
na kierunkach prowadzonych przez Wydział Humanistyczny 

W trybie stacjonarnym będą się odbywać zajęcia na następujących kierunkach: 

 Filologia germańska, studia stacjonarne, II rok II stopnia - zajęcia w formie 
hybrydowej: 

Praktyczna nauka języka niemieckiego - tryb zdalny 

Semantyka leksykalna - tryb stacjonarny 

Regionalne odmiany języka niemieckiego - tryb stacjonarny 

Seminarium magisterskie - tryb zdalny/tryb stacjonarny 

Nowe media w dydaktyce języka niemieckiego - tryb zdalny 

Kompetencja interkulturowa w nauczaniu języka niemieckiego - tryb zdalny 

Dydaktyka nauczaniu języka niemieckiego - tryb zdalny 

Tłumaczenia konsekutywne - tryb zdalny 

Wystąpienia publiczne w języku niemieckim - tryb stacjonarny 

 

W trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą się 

odbywać zajęcia na następujących kierunkach: 

Filologia angielska 

 Filologia angielska, studia stacjonarne, I,II,III rok I stopnia 
 Filologia angielska, studia stacjonarne, I, II rok II stopnia 

Z wyłączeniem przedmiotu na II roku II stopnia: seminarium magisterskie - forma hybrydowa 

Filologia angielska 

        Filologia angielska, studia niestacjonarne, I,II,III rok I stopnia 

        Filologia angielska, studia niestacjonarne, I, II rok II stopnia 



Filologia germańska 

 Filologia germańska, studia stacjonarne, I, II, III rok I stopnia 
 Filologia germańska, studia stacjonarne, I rok II stopnia 

 

Lingwistyka stosowana  

 Lingwistyka stosowana, studia stacjonarne I, II, III rok I stopnia  
 Lingwistyka stosowana, studia stacjonarne, I rok II stopnia 

 

Filologia polska 

 Filologia polska, studia stacjonarne, I, II, III rok I stopnia 

Z wyłączeniem przedmiotu na I i II roku: pierwsza pomoc przedmedyczna (tryb stacjonarny) 

Z wyłączeniem przedmiotu:  komputerowa redakcja tekstu i formatowanie na III roku (tryb 
stacjonarny) 

 Filologia polska, studia stacjonarne I rok II stopnia 
 Filologia polska, studia stacjonarne II rok II stopnia  

z wyłączeniem przedmiotów na II roku: Warsztaty rejestracji audiowizualnej (tryb 
stacjonarny) 
z wyłączeniem przedmiotu na I i II roku: Pierwsza pomoc przedmedyczna (tryb stacjonarny) 

 

Historia 

 Historia, studia stacjonarne I, II, III rok I stopnia  
 Historia, studia stacjonarne, I, II rok II stopnia   

Logopedia ogólna 

 Logopedia ogólna, studia stacjonarne I, II, III rok I stopnia  

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna   

 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne, I,II,III rok I stopnia  

Z wyłączeniem na II roku przedmiotów: warsztat dziennikarza nowych mediów, sztuka 
autoprezentacji, warsztat radiowo - telewizyjny - ćwiczenia (tryb stacjonarny) 



Z wyłączeniem na III roku przedmiotów: pracownia audiowizualna,  (tryb stacjonarny) 

 Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia stacjonarne, I, II  rok, II stopnia   

Z wyłączeniem na II roku przedmiotów: programy DTP - laboratorium, seminarium 
dyplomowe - seminarium, warsztat menadżera - ćwiczenia (tryb stacjonarny) 

 

 


