
Instytut Filologii Romańskiej 

Dni adaptacyjne dla studentów I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia 

Sprawdziany kompetencji językowych  

 

Filologia francuska – studia pierwszego stopnia (FL I) 
 

Od piątku 1 października do niedzieli 3 października 2021 

On-line (MS Office 365 Forms): sprawdzian kompetencji językowych oraz ankieta – obowiązkowe dla wszystkich 
studentów. Linki zostaną przesłane na mailowe adresy uniwersyteckie przez tutora roku dr. Tomasza Szymańskiego 
i będą aktywne przez cały wskazany okres. Pakiet Microsoft Office 365 wraz z uczelnianymi adresami mailowymi 
zostanie udostępniony do końca września. 

Koordynacja: dr Aleksander Wiater  
 

Wtorek 5 października 2021 

9.30-10.30 – spotkanie z dyrekcją IFR i tutorem dr. Tomaszem Szymańskim (sala 3.2) 

10.30-11.00 – spotkanie z Kołem Naukowym Romanistów „À propos” (sala 3.2) 

          opiekunka: dr Agata Sadkowska-Fidala 

11.15-12.45 – zajęcia integracyjne  
                      ścieżka A: dr Aleksander Wiater, mgr Ewa Warmuz (sala 3.2) 

                      ścieżka B: Ambre Lefèvre, mgr Morgane Michel (sala 2.2) 
 

Filologia francuska – studia drugiego stopnia (FM I) 
 

Wtorek 5 października 2021 

13.00-14.00 – spotkanie z dyrekcją IFR i tutorką dr Kają Gostkowską (sala 2.2) 

14.00-14.30  – spotkanie z opiekunami seminariów magisterskich (sala 2.2) 

dr hab. Maja Pawłowska, prof. UWr – seminarium literaturoznawcze 
dr hab. Witold Ucherek – seminarium językoznawcze 
dr Regina Solová – seminarium przekładoznawcze 

 

Filologia hiszpańska – studia pierwszego stopnia (HL I) 
 

Poniedziałek 4 października 2021 

11.00-12.00 – spotkanie z dyrekcją IFR i tutorem mgr. Davidem Monzó Camposem (sala 3.2) 

12.00-12.30 – spotkanie z Kołem Naukowym Iberystów „Hesperia” (sala 3.2)  
          opiekunka: dr Marta Minkiewicz 

od 12.45 – sprawdzian kompetencji językowych dla osób ze znajomością języka hiszpańskiego na poziomie min. A2  
                (sala 3.2); koordynacja: dr Magdalena Krzyżostaniak, mgr David Monzó Campos 

                12.45-14.45 – część pisemna  
                15.15 – część ustna wg kolejności alfabetycznej (ok. 10 minut na osobę) 
 

Filologia hiszpańska – studia drugiego stopnia (HM I) 
 

Poniedziałek 4 października 2021 

12.00-13.00 – spotkanie z dyrekcją IFR i tutorką dr hab. Marleną Krupą (sala 2.2) 

13.00-14.00 – spotkanie z opiekunami seminariów magisterskich (sala 2.2) 

dr Zuzanna Bułat-Silva – seminarium językoznawcze 
dr hab. Marlena Krupa – seminarium literaturoznawcze 
dr hab. Marcin Kurek, prof. UWr – seminarium literaturoznawcze 
dr José Luis Losada Palenzuela – indywidualna opieka promotorska 

dr hab. Sören Brinkmann, prof. UWr – indywidualna opieka promotorska 
 

 

Italianistyka – studia pierwszego stopnia (IT I) 
 

Wtorek 5 października 2021 

9.30-11.00 – spotkanie z dyrekcją IFR i tutorką mgr Moniką Szmulewską (sala 2.2) 

11.15-12.15 – dla chętnych: sprawdzian kompetencji w zakresie języka włoskiego (sala 4.3) 


