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ZASADY OGÓLNE 

 

• Zapisy w systemie USOS dla studentów pierwszego i drugiego stopnia odbędą się w dniach                 

od 1 października (godz. 8.00) do 5 października (godz. 20.00). 

• Z wybranych zajęć można się wypisać tylko w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru, tzn.           

do wtorku 19 października (godz. 14.00). Aby wypisać się z zajęć, należy poinformować 

mailowo osobę prowadzącą zajęcia i dr hab. Natalię Paprocką (natalia.paprocka@uwr.edu.pl). 

Prosimy nie zgłaszać informacji o wypisie do sekretariatu, informacje te przekażą prowadzący w 

formie zbiorczych list po dwóch tygodniach semestru. Po 19 października przedmioty wybrane 

stają się przedmiotami obowiązkowymi – to znaczy, że nie można już ich zmieniać ani się 

z nich wypisywać. 

• Warunkiem utworzenia grupy jest zapisanie się minimum 12 osób na ćwiczenia i konwersatoria, a 

na zajęcia z praktycznej nauki języka – minimum 10 osób (Komunikat Dziekana WF nr 2/2021 z 

3.02.2021). 

• Studenci, którzy nie zapiszą się za pośrednictwem systemu USOS na wybrane przez siebie zajęcia w 

terminie przewidzianym na rejestrację, będą mieli możliwość dopisania się u prowadzących dany 

kurs (jednak pierwszeństwo będą miały osoby zapisane wcześniej w systemie USOS). 

• W przypadku gdy zapisy odbywają się bezpośrednio u prowadzącego, należy zgłosić chęć zapisu na 

zajęciach lub mailowo. 

• Przypominamy, że nadwyżki punktów ECTS przechodzą na wyższy semestr w ramach tego samego 

cyklu oraz że opłaty za przekroczenie limitu punktów ECTS obowiązujących w planie studiów nie są 

naliczane. 

• Zajęcia „Język angielski B2 z elementami języka biznesowego” przeznaczone są w pierwszej 

kolejności dla studentów II FM i II HM. Studenci pozostałych kierunków i lat mogą wybrać ten 

przedmiot w ramach przedmiotu dowolnego wyboru w miarę wolnych miejsc. Studenci II FM i II HM 

zapisują się na ten przedmiot przez USOS, a pozostałe osoby bezpośrednio u prowadzącej mgr 

Magdaleny Drewniak. Zajęcia te nie zastępują egzaminu z języka (dla studentów II cyklu, których 

ten wymóg dotyczy) w SPNJO. 

• Szczegółowe informacje o poszczególnych przedmiotach znajdują się w sylabusach w systemie 

USOS.  

mailto:natalia.paprocka@uwr.edu.pl
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STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 

 

Tutorzy: 

I rok FL: dr Tomasz Szymański tomasz.szymanski@uwr.edu.pl  

II rok FL: dr Patrycja Krysiak patrycja.krysiak@uwr.edu.pl 

III rok FL: dr Joanna Kotowska-Mizniak joanna.kotowska-miziniak@uwr.edu.pl 

 

 

 

I rok studiów licencjackich (FL I) 

 

1. W semestrze zimowym studenci I roku ścieżki A i B wybierają – w zależności od preferencji 

czasowych – jedne z trzech zajęć Literatura francuska – średniowiecze i renesans (ćwiczenia, 15 

godzin, 2 ECTS) prowadzonych przez dr hab. Maję Pawłowską, prof. UWr. Na zajęciach będą realizowane 

podobne treści. Zapisy przez USOS. 

 

Literatura francuska – 

średniowiecze i renesans 

Prowadząca:  

prof. dr hab. Maja 

Pawłowska 

czwartek 16.15-17.00 

 

 

Literatura francuska – 

średniowiecze i renesans 

Prowadząca:  

prof. dr hab. Maja 

Pawłowska 

czwartek 17.15-18.00 

 

 

Literatura francuska – 

średniowiecze i renesans 

Prowadząca:  

prof. dr hab. Maja 

Pawłowska 

czwartek 18.00-18.45 

 

2. Studenci I roku ścieżki B realizują Drugi język romański poziom A1. Do wyboru są następujące 

języki: hiszpański, portugalski, włoski. Zapisy przez USOS. 

 

3. W semestrze zimowym studenci I roku ścieżki B realizują także PNJF – przedmiot do wyboru. 

W tym roku oferujemy dwie propozycje takiego przedmiotu, z których realizowana będzie ta, którą 

wybiorą studenci na pierwszych zajęciach.  

 

Mówienie z elementami fonetyki  

Prowadząca:  

dr Joanna Małgorzata Banachowicz 

wtorek 17.15-18.45 

 

Treści programowe: 

- wypowiedzi ustne (spontaniczne oraz 

przygotowane wcześniej) na wybrane tematy 

dotyczące świata francuskojęzycznego, 

- dyskusje na forum grupy, 

- ćwiczenia fonetyczne w oparciu o teksty 

prasowe, literackie oraz materiały audio-wideo. 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty teatralne 

Prowadząca:  

dr Joanna Małgorzata Banachowicz 

wtorek 17.15-18.45 

 

Treści programowe: 

- doskonalenie znajomości języka francuskiego 

oraz poszerzenie wiedzy z zakresu literatury i 

kultury krajów francuskojęzycznych poprzez 

udział w przygotowaniu adaptacji sztuki 

teatralnej wybranego autora 

francuskojęzycznego, 

- ćwiczenia fonetyczne - doskonalenie wymowy 

oraz praca nad interpretacją wybranego przez 

grupę tekstu, 

- prezentacja sztuki teatralnej (przed 

publicznością lub projekcja nagrania). 

 

 

  

mailto:tomasz.szymanski@uwr.edu.pl
mailto:patrycja.krysiak@uwr.edu.pl
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II rok studiów licencjackich (FL II) 

 

1. W semestrze zimowym studenci II roku ścieżki A i B wybierają wybierają jedne z dwóch zajęć 

Literatura francuska – przedmiot z listy do wyboru (ćwiczenia, 30 godzin) prowadzonych przez 

doktora Tomasza Wysłobockiego. Zapisy przez USOS. 

 

Literatura i filozofia  

Prowadzący: dr Tomasz Wysłobocki  

poniedziałek 10.15-11.45 

 

 

 

Literatura i społeczeństwo 

Prowadzący: dr Tomasz Wysłobocki 

czwartek 12.00-13.30 

 

 

2. Studenci II roku ścieżki A i B wybierają także – w zależności od preferencji czasowych – jedne z 

trzech zajęć Gramatyka opisowa języka francuskiego (ćwiczenia, 30 godzin, 3 ECTS). Na zajęciach 

są realizowane te same treści. Zapisy przez USOS. 

 

Gramatyka opisowa języka 

francuskiego 

Prowadząca: dr Agata 

Rębkowska-Kieseler 

środa 15.30-17.00 

 
 

Gramatyka opisowa języka 

francuskiego 

Prowadząca: dr Agata 

Rębkowska-Kieseler 

czwartek 13.45-15.15 

 
 

Gramatyka opisowa języka 

francuskiego 

Prowadząca:  

dr Jadwiga Cook 

piątek 10.15-11.45 

 

3. Studenci II roku ścieżki A wybierają jeden z dwóch poniższych Przedmiotów dowolnego wyboru 

(30 godz, 3 ECTS)*. Zapisy przez USOS. 

 

Mówienie z elementami fonetyki, 3 ECTS 

Prowadząca: dr Urszula Zemełko 

czwartek 17.15-18.45 

Treści programowe:  

- wypowiedzi ustne spontaniczne i 

przygotowane, dostosowane w zakresie rejestru 

oraz strategii komunikacyjnej do poruszanych 

tematów, prezentacje artykułów prasowych, 

dyskusje; 

- uzupełnianie wiedzy o relacjach mowa-pismo; 

- ćwiczenia fonetyczne dotyczące poszczególnych 

głosek francuskich, zdań, lektura tekstów, teksty 

poetyckie, piosenki. 

 

Gramatyka i leksyka w komunikacji ustnej, 

3 ECTS 

Prowadzący: mgr Beata Adach 

wtorek 15.30-17.00 

Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji w 

komunikacji ustnej poprzez bogacenie 

słownictwa oraz stosowanie poprawnych form i 

struktur gramatycznych, właściwych dla 

funkcjonowania w trzech rejestrach językowych. 

Studenci będą: 

- tworzyć i odtwarzać sytuacje komunikacyjne; 

- poznawać i stosować wyrażenia idiomatyczne; 

- powtarzać i pogłębiać zagadnienia gramatyczne 

oraz ich właściwe zastosowanie w praktyce. 

3. Dla studentów II roku ścieżki B mamy w ofercie następujący Przedmiot dowolnego wyboru 

(30 godz, 2 ECTS)*: 

 

Lektura tekstu prasowego 

Prowadzący: dr Joanna Kotowska-Miziniak 

poniedziałek 13.45-15.15 

Ćwiczenia praktyczne obejmujące rozumienie tekstu prasowego ze szczególnym uwzględnieniem 

specyfiki leksykalnej; tworzenie wypowiedzi ustnej (i/lub pisemnej) na podstawie samodzielnej lektury 

tekstu prasowego. 
 

 

4. Dodatkowo studenci II roku ścieżki A wybierają Drugi język romański poziom A1. Do wyboru są 

następujące języki: hiszpański, portugalski, włoski). Zapisy przez USOS. 

 

 
* W ramach przedmiotów dowolnego wyboru student może realizować jeden przedmiot semestralnie z oferty wydziałowej. 
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III rok studiów licencjackich (FL III) 

 

1. W semestrze 5 studentom III roku z byłej ścieżki B oferujemy następujący Przedmiot 

dowolnego wyboru (30 godz, 3 ECTS)*. Zapisy przez USOS. Przedmiot ten będzie realizowany w 

formie zdalnej. 

Macierzyństwo w literaturze francuskiej i frankofońskiej  

Prowadząca: dr hab. Helena Duffy 

poniedziałek 8.30-10.00 

 

Macierzyństwo jest wszechobecne, a jednak matek w literaturze mało, nawet w tej pisanej przez kobiety. 

Gdy matka staje się postacią literacką, jest skazana na milczenie, zepchnięta na margines bądź widziana 

wyłącznie z perspektywy dziecka. W czasie tych zajęć pójdziemy tropem tych nielicznych matek we 

współczesnej powieści francuskiej i frankofońskiej, które zabrały głos. Naszym celem jest dowiedzieć 

się, czy macierzyństwo i twórczość literacka idą w parze czy też się wzajemnie wykluczają. 

 
 

Uwaga: studenci III roku z byłej ścieżki A nie realizują Przedmiotu dowolnego wyboru. 

2. Zapisy na Seminarium licencjackie odbyły się w czerwcu. Studenci, którzy nie są jeszcze zapisani 

na seminaria, proszeni są o kontakt z prowadzącymi lub z tutorem roku. 

3. Studenci III roku wybierają jedno z poniższych zajęć Literatura francuska – przedmiot z listy do 

wyboru (ćwiczenia, 30 godz., 3 ECTS). Zapisy przez USOS. 

 

Trudność, próba, rozczarowanie, trauma 

Prowadząca: dr Agata Sadkowska-Fidala  

środa 13.45-15.15 

 

Czas, pamięć, strata 

Prowadząca: dr Agata Sadkowska-Fidala  

piątek 10.15-11.45 

 

 

 

 
* W ramach przedmiotów dowolnego wyboru student może realizować jeden przedmiot semestralnie z oferty wydziałowej. 
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STUDIA DRUGIEDO STOPNIA (MAGISTERSKIE) 

 

Tutorki: 

I rok FM: dr Kaja Gostkowska kaja.gostkowska@uwr.edu.pl  

II rok FM: dr Agata Rębkowska-Kieseler agata.rebkowska@uwr.edu.pl  

 

 

I rok studiów magisterskich (FM I) 

 

1. Rekrutacja na specjalności „Filolog francuski w świecie cyfrowym” i „Translatorską” odbędzie się poza 

systemem USOS. Zostanie przeprowadzona po spotkaniu adaptacyjnym, które odbędzie się 

5 października o godz. 13.00.  

2. Na przedmioty kształcenia modułowego „Przygotowanie do zawodu nauczyciela” należy zapisywać 

się przez USOS. W semestrze zimowym są to następujące przedmioty: 

- Psychologia dla nauczycieli – wykład 

- Psychologia rozwoju człowieka – konwersatorium 

- Pedagogika dla nauczycieli – wykład  

- Pedagogika dla nauczycieli – konwersatorium 

- Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe – konwersatorium 

 

UWAGA! Oprócz zapisu na przedmioty konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku – wzór podania 

(nr 18) można pobrać ze strony http://wfil.uni.wroc.pl/wzory-podan-dla-studentow/). Skany 

wypełnionego i podpisanego wniosku prosimy przesyłać do dr Justyny Wesołej 

(justyna.wesola@uwr.edu.pl) i dra Aleksandra Wiatera (aleksander.wiater@uwr.edu.pl) do wtorku 

19 października. Podania te zostaną następnie przekazane do dziekanatu.  

 

3. Studenci I roku studiów magisterskich zapisują się przez USOS lub na pierwszych zajęciach na jedno 

z trzech seminariów magisterskich. W każdym seminarium może wziąć udział maksymalnie 9 osób. 

Prowadzący seminaria mają prawo wprowadzić dodatkowe kryteria selekcji uczestników w przypadku 

większej liczby chętnych niż przewidziany limit. 

 

 

Seminarium magisterskie literaturoznawcze  

Temat: Les traductions et les interprétations des textes fictionnels et non fictionnels de 

l’Ancien Régime 

Prowadząca: prof. dr hab. Maja Pawłowska 

środa 10.15-11.45 

 

Przedmiotem seminarium będą niewielkie teksty o charakterze narracyjnym, zarówno literackie 

(powieść, teatr), jak i autentyczne (pamiętniki, listy itp.) powstałe do 1800 r. 

Zajmiemy się: 

1) ich dziejami i miejscem w życiu literackim (autorzy, odbiorcy, środki, formy i okoliczności przekazu), 

2) ich poetyką (co wpływa, że mają taką a nie inną formę). 

Przygotowywane w toku seminarium rozprawy magisterskie będą składały się z dwu części:  

1) z przekładu na język polski wybranego utworu (np. sztuki jednoaktowej) lub fragmentu utworu czy 

listów (ok. 25 str.);  

2) z historyczno-literackiego wstępu nawiązującego tematycznie do części tłumaczeniowej (ok. 30 str. 

po francusku). 

Istnieje również możliwość pisania rozprawy wyłącznie historyczno-literackiej, bez części 

tłumaczeniowej.  

W wyborze tematu pracy uwzględnione zostaną życzenia studentów dotyczące gatunków tekstów czy 

ich tematyki. 

 

 

 

mailto:kaja.gostkowska@uwr.edu.pl
mailto:agata.rebkowska@uwr.edu.pl
http://wfil.uni.wroc.pl/wzory-podan-dla-studentow/
mailto:justyna.wesola@uwr.edu.pl
mailto:aleksander.wiater@uwr.edu.pl
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Seminarium magisterskie przekładoznawcze 

Temat: Przekład jako działanie społeczno-polityczne 

Prowadząca: dr Regina Solová 

środa 10.15-11.45 

 

Przedmiotem zainteresowania uczestników seminarium będzie przekład rozumiany jako działanie 

społeczno-polityczne. Punktem wyjścia do badań, które mogą dotyczyć zarówno tekstów literackich, jak 

i nieliterackich, będą dwa założenia: pierwsze – filozoficzne – mówiące o tym, że człowiek jest 

zwierzęciem politycznym, innymi słowy – istotą społeczną, drugie – wywodzące się z myśli 

przekładoznawczej – wskazujące na fakt, że przekład jest formą interakcji społecznej. Tak zarysowana 

tematyka seminarium umożliwia podjęcie szeregu zagadnień, obejmujących różnorodne obszary 

badawcze, w tym: politykę przekładową instytucji, normy ideologiczne w przekładzie, przekład 

zaangażowany, nowomowę w przekładzie i in.  

Proponowane obszary badawcze 

1) Polityka przekładowa 

W jaki sposób na poziomie instytucjonalnym prowadzona jest polityka przekładowa? Co się tłumaczy? 

Co się publikuje? Kto tłumaczy? Kto publikuje? Czy istnieje system stypendiów lub nagród wspierających 

działalność przekładową? Jak polityka przekładowa wpływa na relacje międzykulturowe? 

2) Normy ideologiczne w przekładzie 

Jak obowiązująca w danym kontekście ideologia wpływa na wybory dotyczące przekładanych tekstów 

oraz na wybory językowe na poziomie mikrostruktury tekstu? Czy ewolucja danej ideologii znajduje 

swoje odbicie w przekładach? Co dzieje się z warstwą ideologiczną tekstu przy zmianie języka, kontekstu 

kulturowego i adresata?     

3) Przekład zaangażowany 

W rozmaitych kontekstach społeczno-historycznych, np. w okresie zimnej wojny, przekład może być 

środkiem walki z systemem, formą emancypacji. Jak elementy tej walki przejawiają się w przekładzie? 

Za pomocą jakich środków dąży się do osiągniecia zamierzonego celu? Czy cel ten może być osiągnięty?  

4) Nowomowa w przekładzie 

Jakie problemy stawia przed tłumaczem nowomowa, rozumiana jako język władzy służący do 

manipulowania ludźmi i nastrojami społecznymi? W jakich kontekstach tłumaczy się teksty napisane 

nowomową i przy użyciu jakich środków językowych? W jaki sposób zmiana języka, kontekstu 

kulturowego i adresata wpływa na zamierzony przez pierwotnego nadawcę cel? 

 

 

Seminarium magisterskie językoznawcze 

Temat: Le traitement lexicographique des prépositions dans les dictionnaires généraux 

français-polonais et polonais-français 

Prowadzący: dr hab. Witold Ucherek 

środa 10.15-11.45 

 

Poprzez swoją tematykę seminarium wpisuje się w obszar badań leksykografii dwujęzycznej. Jego 

przedmiotem będzie leksykograficzny opis przyimków w dwujęzycznych słownikach ogólnych francusko-

polskich i/lub polsko-francuskich o różnej objętości, przede wszystkim tych wydanych w ciągu ostatniego 

półwiecza. Co się tyczy problematyki leksykograficznej, zajmiemy się zwłaszcza budową słownika 

dwujęzycznego na różnych poziomach organizacji (megastruktura, makrostruktura, mikrostruktura), ze 

szczególnym uwzględnieniem przyimkowych artykułów hasłowych. Co do aspektu ściśle 

językoznawczego, zagłębimy się w problematykę przyimkową, poruszając takie kwestie, jak delimitacja 

klasy przyimków, funkcje składniowe i semantyczne przyimków, podział przyimków czy polsko-

francuskie kontrasty językowe w stosowaniu przyimków. Przygotowywane prace magisterskie składać 

się będą z części teoretycznej, w której w różnych proporcjach zreferowane zostaną wymienione 

zagadnienia, oraz części analitycznej; analizie będą podlegały wybrane hasła przyimkowe (np. hasła 

poświęcone jednemu przyimkowi pochodzące z różnych słowników albo różne hasła przyimkowe 

zamieszczone w jednym słowniku). Wyniki analizy pozwolą zredagować własną propozycję danego 

artykułu hasłowego lub artykułów poświęconych grupie przyimków. 
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4. Zgodnie z planem studiów student II stopnia realizuje 60 godzin przedmiotu Drugi język romański. 

Jeśli student nie może podjąć nauki jednego z proponowanych języków: hiszpańskiego, portugalskiego, 

włoskiego na poziomie B2+, podejmuje naukę „Języka obcego” w SPNJO i przystępuje tam do egzaminu 

na poziomie B2+. Przedmiot Drugi język romański (poziom A1/A2 lub B1/B2) realizuje w 

obowiązkowym wymiarze 60+60 (4+5 ECTS). A zatem: 

a) studenci, którzy zrealizowali w IFR 120 godzin Drugiego języka romańskiego na studiach 

licencjackich, kontynuują wybrany język na poziomie B2+ zapisując się na odpowiedni lektorat: 

- język hiszpański, poziom B2+ 

- język włoski, poziom B2+ 

- język portugalski, poziom B2+ 

b) studenci, którzy nie zrealizowali w IFR 120 godzin Drugiego języka romańskiego na studiach 

licencjackich i nie są w stanie podjąć nauki na poziomie B2+, zapisują się na odpowiedni lektorat: 

- język hiszpański, poziom A1,  

- język hiszpański, poziom B1,  

- język włoski, poziom A1,  

- język włoski, poziom B1,  

- język portugalski, poziom A1,  

- język portugalski, poziom B1,  

Studenci wymienieni w punkcie b) powyżej są zobowiązani podjąć również naukę „Języka obcego” w 

SPNJO i przystępić tam do egzaminu na poziomie B2+. 

Zapisy na lektoraty Drugich języków romańskich odbędą się w systemie USOS. 

5. Zajęcia z Języka angielskiego B2 z elementami języka biznesowego (w harmonogramie FM II i 

HM II) mogą być wybrane również przez studentów filologii francuskiej w ramach Przedmiotu do 

wyboru* przewidzianego w 4 semestrze w miarę wolnych miejsc. Zajęcia te nie zastępują egzaminu z 

języka (dla osób, których dotyczy) w SPNJO. Zapisy bezpośrednio u prowadzącej mgr Magdaleny 

Drewniak.  

 

 
 
*W ramach przedmiotów dowolnego wyboru student może realizować jeden przedmiot semestralnie z oferty wydziałowej. 
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II rok studiów magisterskich (FM II) 

 

1. Studenci II roku studiów magisterskich mogą zapisać się przez USOS na zajęcia z Języka 

angielskiego B2 z elementami języka biznesowego w ramach Przedmiotu do wyboru* 

przewidzianego w 4 semestrze. Zajęcia te nie zastępują egzaminu z języka (dla osób, których dotyczy) 

w SPNJO. 

2. Studenci II roku studiów magisterskich zapisują się przez USOS na jedno z dwóch konwersatoriów 

(30 godzin, 4 ECTS). 

 

Konwersatorium monograficzne 

Temat: Dyskurs, jego gatunki i semantyczno-składniowa i kognitywna interpretacja 

Prowadząca: prof. dr hab. Elżbieta Biardzka 

środa 13.45-15.15 

 

Przedmiotem prac konwersatorium stanie się najpierw definicja słowa „dyskurs” („discours”) oraz 

usytuowanie go wobec pokrewnych terminów, takich jak „tekst” („texte”) i „wypowiedź” („énoncé”), 

które we francuskim językoznawstwie bywają używane wymiennie. Następnie zdefiniowane zostaną 

gatunki dyskursu („genres de discours”), w tym gatunek cyfrowy. W sensie empirycznego przedmiotu 

badań dyskurs to nic innego jak tekst. Ten ostatni poddany zostanie, na wybranych przykładach, 

teoretycznemu opisowi, analizie i interpretacji o charakterze semantyczno-składniowym (tzw. 

substytucyjna podstawa konstrukcji tekstu, makroreguły i superstruktury tekstu, model tekstowych 

sekwencji prototypowych) oraz kognitywnym (kognitywne struktury informacyjne i sytuacyjne w 

interpretacji dyskursu). 

 

 

 

Konwersatorium monograficzne 

Temat: Seria przekładowa: zjawisko i uwarunkowania 

Prowadząca: prof. dr hab. Elżbieta Skibińska 

środa 17.15-18.45 

 

Zjawisko serii przekładowej, czyli istnienia kilku przekładów tego samego utworu, choć nienowe, 

wzbudza rosnące zainteresowanie badaczy. Pierwsza fala prac dotyczyła przede wszystkim przyczyn 

kolejnego tłumaczenia już raz przełożonego dzieła; wśród nich wskazywano „starzenie się” przekładu, 

jego niedostosowanie do zmieniających się warunków życia literackiego, dążenie do większej 

„wierności”, a także subiektywny zamiar tłumacza zmierzenia się z tekstem oryginalnym i pokazania 

jego nowej interpretacji w języku przekładu. Jednak coraz liczniejsze badania materiałowe wskazują też 

inne przyczyny powstawania serii przekładów danego utworu. Badanie zaś wypowiedzi tłumaczy-autorów 

kolejnych przekładów pokazuje, że w ich pracy pojawiają się zjawiska odmienne niż w pracy tłumacza 

pierwszego. 

Przedmiotem uwagi na zajęciach będą wybrane przykłady serii przekładowych w różnych ujęciach: 

tekstowym (analiza technik zastosowanych w przekładach wobec wybranych zjawisk oryginału); 

paratekstowym (analiza paratekstów kolejnych przekładów: wstępu, posłowia, komentarzy tłumacza, 

komentarzy wydawniczych na okładce itp.); kontekstowym (umiejscowienie serii w jej kontekście 

historycznoliterackim, wydawniczym, czytelniczym…). 

 

 

 
 
*W ramach przedmiotów dowolnego wyboru student może realizować jeden przedmiot semestralnie z oferty wydziałowej. 


