
Przedmioty do wyboru pierwsze lata, drugi stopień 2020/2021 w roku 
akademickim 
 

Język hiszpański z programem tłumaczeniowym I rok drugi 
stopień 

semestr I semestr  II semestr  

Praktyczna nauka drugiego 

języka obcego: język włoski abo 

język portugalski 

tak tak 

Moduł dyplomowy I: Seminarium 

magisterskie: literaturoznawstwo albo 

Seminarium magisterskie: 

językoznawstwo 

tak tak 

Moduł dyplomowy: wybieramy wg 

dyscypliny seminarium 

magisterskiego Teorie 

literaturoznawcze albo Modele 

językoznawcze 

tak nie 

Przedmiot do wyboru z zestawu I, 

II wybieramy wg dyscypliny 

seminarium magisterskiego 

Seminarium specjalizacyjne 

literaturoznawcze albo Seminarium 

specjalizacyjne językoznawcze 

tak tak 

 

Język włoski z programem tłumaczeniowym I rok drugi 
stopień 

semestr I semestr  II semestr  

Praktyczna nauka drugiego 

języka obcego: język angielski abo 

język francuski 

tak tak 

Moduł dyplomowy I: Seminarium 

magisterskie: literaturoznawstwo albo 

Seminarium magisterskie: 

językoznawstwo 

tak tak 

Moduł dyplomowy I: wybieramy 

wg dyscypliny seminarium 

magisterskiego Teorie 

literaturoznawcze albo Modele 

językoznawcze 

tak nie 

Przedmiot do wyboru z zestawu I, 

II wybieramy wg dyscypliny 

seminarium magisterskiego 

Seminarium specjalizacyjne 

literaturoznawcze albo Seminarium 

specjalizacyjne językoznawcze 

tak tak 

 

  



Języki stosowane: język francuski i język angielski  
z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu 

I rok drugi stopień 

semestr I semestr  II semestr  

Przedmiot do wyboru z zestawu 

III: Warsztat przekładoznawczy 

specjalistyczny albo Warsztat 

przekładoznawczy literacki 

nie tak 

Moduł dyplomowy I: Seminarium 

magisterskie: literaturoznawstwo albo 

Seminarium magisterskie: 

językoznawstwo 

tak tak 

Moduł dyplomowy: wybieramy wg 

dyscypliny seminarium 

magisterskiego Teorie 

literaturoznawcze albo Modele 

językoznawcze 

tak nie 

Przedmiot do wyboru z zestawu I, 

II wybieramy wg dyscypliny 

seminarium magisterskiego 

Seminarium specjalizacyjne 

literaturoznawcze albo Seminarium 

specjalizacyjne językoznawcze 

Tak,  w 

języku 

francuskim 

 

Tak, w 

języku 

angielskim 

 

Języki stosowane: język włoski i język angielski  
z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu 
I rok drugi stopień 

semestr I semestr  II semestr  

Przedmiot do wyboru z zestawu 

III: Warsztat przekładoznawczy 

specjalistyczny albo Warsztat 

przekładoznawczy literacki 

nie tak 

Moduł dyplomowy I: Seminarium 

magisterskie: literaturoznawstwo albo 

Seminarium magisterskie: 

językoznawstwo 

tak tak 

Moduł dyplomowy: wybieramy wg 

dyscypliny seminarium 

magisterskiego Teorie 

literaturoznawcze albo Modele 

językoznawcze 

tak nie 

Przedmiot do wyboru z zestawu I, 

II wybieramy wg dyscypliny 

seminarium magisterskiego 

Seminarium specjalizacyjne 

literaturoznawcze albo Seminarium 

specjalizacyjne językoznawcze 

Tak,  w 

języku 

włoskim 

 

Tak, w 

języku 

angielskim 

 
  



 

Język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego 

i wspomaganego komputerowo I rok drugi stopień 

semestr I semestr  II semestr  

Praktyczna nauka drugiego 

języka obcego: język włoski abo 

język hiszpańskiego 

tak tak 

Moduł dyplomowy I: Seminarium 

magisterskie: literaturoznawstwo albo 

Seminarium magisterskie: 

językoznawstwo 

tak tak 

Moduł dyplomowy: wybieramy wg 

dyscypliny seminarium 

magisterskiego Teorie 

literaturoznawcze albo Modele 

językoznawcze 

tak nie 

Przedmiot do wyboru z zestawu I, 

II wybieramy wg dyscypliny 

seminarium magisterskiego 

Seminarium specjalizacyjne 

literaturoznawcze albo Seminarium 

specjalizacyjne językoznawcze 

tak tak 

 


