
 

Instytut Filologii Romańskiej 

Dzień adaptacyjny dla studentów I roku studiów licencjackich i magisterskich 

Środa 5 października 2022 
 

 

Filologia francuska – studia pierwszego stopnia (FL I) 
 

9.00-10.00 | sala 3.2 

Spotkanie z dyrekcją IFR, opiekunką roku mgr Patrycją Paskart i kierownikiem Pracowni Dydaktyki 

Języka Francuskiego dr. Aleksandrem Wiaterem. 

Podział na grupy zajęciowe (na podstawie sprawdzianu kompetencji językowych i obowiązkowej ankiety, 

które odbędą się on-line od piątku 30 września do niedzieli 2 października 2022. Linki zostaną przesłane 

na mailowe adresy uniwersyteckie przez opiekunkę roku mgr Patrycję Paskart 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. 

10.00-10.15 | sala 3.2 

Spotkanie z Kołem Naukowym Romanistów „À propos” | opiekunka: dr Agata Sadkowska-Fidala 

10.30-11.30 | sala 3.2 i 3.8 

Zajęcia integracyjne: ścieżka A: mgr Ewa Warmuz (sala 3.2); ścieżka B: mgr Ambre Lefèvre (sala 3.8) 

 

Filologia hiszpańska – studia pierwszego stopnia (HL I) 

 

9.00-10.00 | sala 2.2 

Spotkanie z spotkanie z dyrekcją IFR i opiekunką roku dr Justyną Salamon 

10.00-10.15 | sala 2.2 

Spotkanie z Kołem Naukowym Iberystów „Hesperia” | opiekunka: dr Marta Minkiewicz 

Od 10.30 | sala 2.2 

Sprawdzian kompetencji językowych dla osób ze znajomością języka hiszpańskiego na poziomie min. 

A2; koordynacja: dr Justyna Salamon 

10.30-12.30 – część pisemna ; 12.30 – część ustna wg kolejności alfabetycznej (ok. 10 minut na osobę) 

 

Italianistyka – studia pierwszego stopnia (ITA I) 

 

9.00-10.00 | sala 4.3 

Spotkanie z dyrekcją IFR i opiekunką roku mgr Moniką Szmulewską 

 
 

Studia romanistyczne (ROM I) 

 

13.00-14.00 | sala 2.2 

Spotkanie z dyrekcją IFR, opiekunkami roku dr hab. Ewą Kulak (grupa hiszpańska) i dr Joanną Kotowską-

Miziniak (grupa francuska), koordynatorką specjalności translatorskiej Kają Gostkowską oraz 

koordynatorką modułu nauczycielskiego dr hab. Ewą Kulak 

 
Dla wszystkich kierunków 

 

17.00-17.30 | on-line (link do spotkania został przesłany mailem) 

Spotkanie informacyjne dotyczące dobrych praktyk, netykiety oraz form pomocy i wsparcia ze strony 

pełnomocników ds. bezpieczeństwa i równości | dr Małgorzata Kolankowska, rzeczniczka ds. równego 

traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na Uniwersytecie Wrocławskim 

 

Zapraszamy! 


