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Informacje ogólne 

Przedmioty na filologii hiszpańskiej dzielą się na dwie kategorie: 1) przedmioty obowiązkowe, 2) przedmioty do 
wyboru. Przedmioty do wyboru również są zajęciami obowiązkowymi, jednak student ma w ich przypadku możliwość wyboru 
spośród kilku propozycji. 

 
Student podejmujący naukę na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku Filologia hiszpańska wybiera – w ramach możliwości 
organizacyjnych IFR i zgodnie z miejscem na liście rankingowej – jedną z dwu specjalności: Filolog hiszpański w świecie 
cyfrowym i Specjalność translatorska. W przypadku specjalności Filolog hiszpański w świecie cyfrowym ranking opracowywany 
jest na podstawie oceny z dyplomu licencjackiego, zaś w przypadku Specjalności translatorskiej - na podstawie testu 
kompetencji. 

Ponadto w ramach kształcenia modułowego Przygotowanie do zawodu nauczyciela student może uzyskać przygotowanie 
merytoryczne i uprawnienia do nauczania języka hiszpańskiego. 

Studenci  I roku HM powinni w semestrze zimowym zapisać się na wybrane: 
- seminarium magisterskie (na pierwszych zajęciach), 
- drugi język romański (poprzez system USOS), 
- zajęcia monograficzne (poprzez system USOS). 
 
Studenci kształcenia modułowego  "Przygotowanie do zawodu nauczyciela" zapisują się również na przedmioty dla nich 
przewidziane (I HM - 5 przedmiotów, II HM - 1 przedmiot i 1 moduł). Zapisów dokonuje sekretariat w oparciu o wcześniejszą 
deklarację studenta. 
 
Studenci II roku HM mogą, ale nie muszą zapisywać się na zajęcia do wyboru. 
 
Wszyscy studenci studiów magisterskich mogą także zapisać się na Język angielski B2 z elementami języka biznesowego. 
 

Tabela przedmiotów do wyboru dla studentów filologii hiszpańskiej 
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L.p. 
(1) 

Nazwa przedmiotu 
(2) 

Forma zajęć / 
liczba godzin / 

liczba 
punktów ECTS 

(3) 

Prowadzący 
(4) 

Dla kogo zajęcia 
są przeznaczone 

(5) 

Uwagi 
(6) 

1. Drugi język romański (*) Ć / 30 / 4 Patrz niżej  I HM Zapisy przez 
USOS 

2. Seminarium magisterskie (**) S / 30 / 7 dr Monika Głowicka, dr hab. 
Ewa Kulak, dr Anna Kuźnik, dr 
hab. Justyna Ziarkowska, prof. 
UWr 

I HM 

 

ZAJĘCIA MONOGRAFICZNE 

3. Naukowa edycja cyfrowa  K / 30 / 4 dr José Luis Losada I HM Zapisy przez 

USOS 4. Nieprzemijająca przeszłość: "pamięć historyczna", polityka i 
społeczeństwo w Hiszpanii (1975-2020) 

K / 30 / 4 prof. Sören Brikmann I HM 

ZAJĘCIA DOWOLNEGO WYBORU 

5. Język angielski B2 z elementami języka biznesowego Ć / 30 / 2 mgr Magdalena Drewniak I HM i II HM Zapisy przez 
USOS 

obowiązkowe ZAJĘCIA W RAMACH KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO „PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU NAUCZYCIELA”(****) 

6. Psychologia dla nauczycieli W/15/ CEN I HM  

7. Psychologia rozwoju człowieka K/15/1 CEN I HM  

8. Pedagogika dla nauczycieli W/15/1 CEN I HM  

9. Pedagogika dla nauczycieli K/15/1 CEN I HM  

10. Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe K/15/1 CEN I HM  

11. Emisja głosu warsztat/15/ CEN II HM  

12. Dydaktyka języka hiszpańskiego - wykład W / 15 / 0 dr  Ewa Kulak II HM  

13. Dydaktyka języka hiszpańskiego – konwersatorium K / 30 / 0 dr  Ewa Kulak II HM  

14. Dydaktyka języka hiszpańskiego - moduł M / 45 / 3 dr  Ewa Kulak II HM  

https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=21-FL-H-S2-E1-Semina
https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=21-FL-H-S2-E2-NEdCy
https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=21-FH-S2-NiepPrze
https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=21-FH-S2-NiepPrze
https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=21-FL-H-S2-E3-Ang
https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=21-FFR-FH-S2-E1-PsyW
https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=21-FFR-FH-S2-E1-PsyR
https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=21-FFR-FH-S2-E1-PedW
https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=21-FFR-FH-S2-E1-PedK
https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=21-FFR-FH-S2-E1-WspR
https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=21-FFR-FH-S2-E3-EmiG
https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=21-FH-S2-E3-Y-DJHw
https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=21-FH-S2-E3-Y-DJHk
https://usosweb.uni.wroc.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&prz_kod=21-FH-S2-E3-X-DJHm
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(*) Jeśli student nie może podjąć nauki jednego z proponowanych języków (francuski, portugalski, włoski) na poziomie B2+, 
podejmuje naukę języka obcego w ramach przysługujących mu 60 godzin zajęć w SPNJO i przystępuje do egzaminu na poziomie 
B2+. Przedmiot Drugi język romański (poziom A1/A2 lub B1/B2) realizuje wtedy w obowiązkowym wymiarze 60 + 60 (4 + 5 
ECTS). Student ma możliwość kontynuowania nauki Drugiego języka romańskiego na wyższym poziomie w następnych semestrach 
studiów. 

(**) Studenci I roku studiów magisterskich (stacjonarnych) zapisują się na jedno z seminariów magisterskich u prowadzących 

podczas pierwszych wspólnych spotkań seminaryjnych.  

 

W razie wątpliwości dotyczących zapisu należy kontaktować się z tutorem:  

I rok HM: dr Agata Draus-Kłobucka (agata.draus-klobucka2@uwr.edu.pl) 

II rok HM: dr Łukasz Smuga (lukasz.smuga@uwr.edu.pl) 

lub z zastępcą Dyrektora ds. dydaktycznych: dr Justyna Wesoła (justyna.wesola@uwr.edu.pl). 

 


