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FILOLOGIA FRANCUSKA - ZAJĘCIA DO WYBORU  
W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) 
 

Zapisy w systemie USOS dla studiów pierwszego stopnia (licencjackich) odbędą się  
od 2 października (piątek) o godz. 8.00 do 5 października (poniedziałek) do godz. 12.00. 

 
Pomocą służą tutorzy: 
I rok FL: dr Patrycja Krysiak patrycja.krysiak@uwr.edu.pl  
II rok FL: dr Joanna Kotowska-Mizniak joanna.kotowska-miziniak@uwr.edu.pl  
III rok FL: dr Tomasz Wysłobocki tomasz.wyslobocki@uwr.edu.pl  

 

I rok studiów licencjackich 

 
1. W semestrze zimowym studenci I roku ścieżki A i B wybierają zajęcia „Literatura francuska – przedmiot z listy 
do wyboru” (ćwiczenia, 15 godzin) prowadzone przez prof. dr hab. Maję Pawłowską. Zajęcia te nie będą objęte 
zapisami internetowymi – zapisy do grup odbędą się na pierwszych zajęciach w październiku.  
 
2. Studenci I roku I ścieżki B realizują „Drugi język romański” poziom A1 (do wyboru: hiszpański, portugalski, 
włoski). Zapisy przez USOS odbędą się w dniach od 2 października (piątek) o godz. 8.00 do 5 października 
(poniedziałek) do godz. 12.00. 
  

II rok studiów licencjackich 

 
1. W semestrze zimowym studenci ścieżki A i B wybierają zajęcia „Literatura francuska – przedmiot z listy do 
wyboru” (ćwiczenia, 30 godzin) prowadzone przez doktora Tomasza Wysłobockiego. Zajęcia te nie będą objęte 
zapisami internetowymi – przedstawienie tematów zajęć i zapisy do grup odbędą się na pierwszych zajęciach w 
październiku. 
 
2. Ścieżka A wybiera jeden z dwóch poniższych „Przedmiotów dowolnego wyboru” (30 godz, 3 ECTS)*.  
 

Mówienie z elementami fonetyki, 3 ECTS 
Prowadząca: dr Urszula Zemełko 
 
Treści programowe:  
- wypowiedzi ustne spontaniczne i 
przygotowane, prezentacje artykułów 
prasowych, dyskusje; 
- uzupełnianie wiedzy o relacjach mowa-
pismo; 
- ćwiczenia fonetyczne dotyczące 
poszczególnych głosek francuskich, zdań, 
lektura tekstów, teksty poetyckie, piosenki. 

 

Język francuski w piosence, 3 ECTS 
Prowadzący: dr Aleksander Wiater 
 
Celem zajęć jest ćwiczenie i doskonalenie 
receptywnych sprawności językowych (rozumienie ze 
słuchu oraz interpretacja i rozumienie tekstu 
czytanego) istotnych dla kształcenia kompetencji 
komunikacyjnej. W ramach zajęć analizowane będą 
elementy gramatyczno-leksykalne i stylistyczne 
występujące w tekstach współczesnych (od lat 40 XX 
wieku do dnia dzisiejszego) piosenek francusko-
języcznych. 

Dla ścieżki B mamy w ofercie następujący „Przedmiot dowolnego wyboru” (30 godz, 2 ECTS)*: 
 

Lektura tekstu prasowego 
Prowadzący: mgr Yann Zagórski 
 
Ćwiczenia praktyczne obejmujące rozumienie tekstu prasowego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki 
leksykalnej; tworzenie wypowiedzi ustnej (i/lub pisemnej) na podstawie samodzielnej lektury tekstu prasowego. 
 

Zapisy na ten przedmiot odbędą się na pierwszych zajęciach u prowadzącego.  
 
Uwaga, nadwyżki punktów ECTS przechodzą na kolejny semestr. 
 

3. Dodatkowo ścieżka A wybiera „Drugi język romański” poziom A1 (do wyboru: hiszpański, portugalski, włoski). 
Zapisy internetowe odbędą się od 2 października (piątek) o godz. 8.00 do 5 października (poniedziałek) do 
godz. 12.00. 
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III rok studiów licencjackich 

 
1. W semestrze 5 ścieżka A nie ma żadnego „Przedmiotu dowolnego wyboru” w tym semestrze, zaś ścieżce B 

oferujemy następujący „Przedmiot dowolnego wyboru” (30 godz, 3 ECTS)*:  

Struktury leksykalno-gramatyczne języka francuskiego prowadzony przez 
Prowadząca: mgr Beata Adach 

Cel przedmiotu: 
Powtórzenie praktycznych zagadnień z gramatyki języka francuskiego w celu wytworzenia u studentów 
automatyzmów językowych, wzbogacenie repertuaru struktur składniowych i leksykalnych w języku francuskim. 
Zagadnienia: 
- użycie rodzajników, miejsce przymiotnika, 
- użycie zaimków względnych, 
- użycie czasów i trybów, zgodność czasów, 
- składnia zdania złożonego, 
- relacje leksykalne - synonimy/ antonimy, hyperonimy/hyponimy  
i/lub inne, do uzgodnienia ze student(k)ami. 

Zapisy na ten przedmiot odbędą się na pierwszych zajęciach u prowadzącego. 

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. Zapisy na zajęcia „Literatura francuska – przedmiot z listy do wyboru” (ćwiczenia, 30 godzin) prowadzone 

przez dr Joannę Jakubowską odbędą się na pierwszych zajęciach. 

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


