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Vademecum - program studiów uzupełniony wskazówkami dot. 
zapisów  

sem. zimowy 2020/21 
 

• Ponieważ prowadzący wypełniają protokoły elektronicznie w systemie USOSweb i w związku z tym mogą 
wystawić ocenę wyłącznie tym studentom, których nazwiska pojawią się na protokole, ważne jest, aby stan 
sytemu zapisów (rejestracji) był zgodny ze stanem faktycznym grup 

• prowadzący nie decyduje o przyjęciu studenta do grupy 
• zapisy umożliwiają wybór grupy lecz ograniczeniem jest zawsze limit osób w grupie - wszystkie grupy 

danego przedmiotu muszą się zapełnić w jednakowym stopniu 
 

UWAGA! Niniejszy dokument może być korygowany, dlatego należy sprawdzić jego 

najnowszą wersję bezpośrednio przed zapisami! 

Uwaga! Przy pewnych ustawieniach przeglądarki może zdarzyć się, iż pokazuje ona przy kolejnych odwiedzinach starą, nieaktualną wersję strony lub pliku, mimo że 
dany plik czy strona już zostały zaktualizowane w sieci. Dzieje się tak, ponieważ przeglądarka zapisuje na dysku komputera raz odwiedzoną stronę i przy kolejnym jej 
otwarciu pokazywana jest zawartość danych z dysku a nie aktualnych z sieci. 
Aby uniknąć takiej sytuacji należy użyć funkcji odświeżenia strony lub wyczyszczenia pamięci podręcznej przeglądarki i ponownego załadowania strony/dokumentu! 
Proszę o tym pamiętać, gdyż nasza strona - zwłaszcza w obszarze dokumentów dot. organizacji dydaktyki (plan, oferty, komunikaty itp.) - będzie aktualizowana!  

  

W tabelach znajdą Państwo informacje dot. podpięć - studenci muszą być zorientowani, w jaki 
sposób należy podpinać przedmioty. Operacja podpięć jest uruchamiana przed końcem semestru. 
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STUDIA LICENCJACKIE 

rok II, semestr zimowy  
(sem. 3) 
GERM - rejestracja, sem. zimowy 2020/21, st. lic. rok 2  

21-FL-G-S-2021Zr2 

 

 

kod przedmiotu pełna nazwa przedmiotu kto się zapisuje wybór grupy   
czy ma 
zostać 
podpięty 

21-FG-S1-E3-X-p1 moduł PZJN II zima I wszyscy jedna grupa   tak 

21-FG-S1-E3-Y-p1gp moduł PZJN II zima I: Gramatyka praktyczna wszyscy dowolny w 
ramach ścieżki 

  nie 

21-FG-S1-E3-Y-p1kp moduł PZJN II zima I: Kurs podręcznikowy wszyscy dowolny w 
ramach ścieżki 

  nie 

21-FG-S1-E3-Y-p1le moduł PZJN II zima I: Ćwiczenia leksykalno-konwersacyjne wszyscy dowolny w 
ramach ścieżki 

  nie 

21-FG-S1-E3-X-p2 moduł PZJN II zima II tylko ścieżka B jedna grupa   tak 

21-FG-S1-E3-Y-p2ro moduł PZJN II zima II: Rozumienie ze słuchu III tylko ścieżka B dowolny w 
ramach ścieżki 

  nie 

21-FG-S1-E3-Y-p2pi moduł PZJN II zima II: Ćwiczenia w pisaniu tylko ścieżka B dowolny w 
ramach ścieżki 

  nie 

21-FG-S1-E3-X-hl2 
Historia literatury niemieckiej 1830-1910 (od literatury 
przedmarcowej  do literatury przełomu wieków) 

wszyscy jedna grupa   tak 

21-FG-S1-E3-Y-hl2C Historia literatury niemieckiej 1830-1910 (od literatury 
przedmarcowej  do literatury przełomu wieków) (CW) wszyscy dowolny   nie 

21-FG-S1-E3-Y-hl2W Historia literatury niemieckiej 1830-1910 (od literatury 
przedmarcowej  do literatury przełomu wieków) (W) 

wszyscy jedna grupa   nie 

21-FG-S1-E3-X-
gmn 

Gramatyka - morfologia: słowotwórstwo, nominalne i 
nieodmienne części mowy 

wszyscy jedna grupa   tak 

21-FG-S1-E3-Y-gmnC Gramatyka - morfologia: słowotwórstwo, nominalne i 
nieodmienne części mowy (CW) wszyscy dowolny   nie 

21-FG-S1-E3-Y-gmnW Gramatyka - morfologia: słowotwórstwo, nominalne i 
nieodmienne części mowy (W) 

wszyscy jedna grupa   nie 
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  Lektorat jęz. obcego     

podział na 
realne grupy 
oraz ew. 
zapis 
przeprowadzi 
SPNJO! 

tak 

21-FG-S1-nB20z2... Zajęcia opcyjne (konwersatoria lub wykłady opcyjne dla II roku) 
tylko ścieżka A, 
DWA dowolne zaj. 
opcyjne  

    tak 

21-FG-S1-E3-puspec Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (pedagogika) tylko specj. naucz. dowolny/jedna 
grupa 

  tak 

21-FG-S1-E3-pwrdidr Wspomaganie rozwoju dziecka i dysharmonie rozwojowe 
(psychologia) 

tylko specj. naucz. dowolny/jedna 
grupa 

    

21-FG-S1-E3-pepbezp Elementy prawa i bezpieczeństwo w szkole tylko specj. naucz. dowolny/jedna 
grupa 

  tak 

21-FG-S1-E3-ppdydW Podstawy dydaktyki tylko specj. naucz. jedna grupa   tak 
21-FG-S1-E3-
ppdydCW 

Podstawy dydaktyki tylko specj. naucz. dowolny/jedna 
grupa 

  tak 

  Rynek pracy* wszyscy   

zapis 
przeprowadzi 
jednostka 
organizująca 
te zajęcia! 

tak 

  *p. strona http://wfil.uni.wroc.pl/przedsiebiorczosc/         
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rok III, semestr zimowy 
(sem. 5) 
 

GERM - rejestracja, sem. zimowy 2020/21, st. lic. rok 3  

21-FL-G-S-2021Zr3 
 

kod przedmiotu pełna nazwa przedmiotu kto się zapisuje wybór grupy   
czy ma 
zostać 
podpięty 

21-FL-G-S1-E5-X-pzjn moduł PZJN III wszyscy jedna grupa   tak 

21-FL-G-S1-E5-Y-slow moduł PZJN III: Ćwiczenia słownikowe wszyscy dowolny   nie 

21-FL-G-S1-E5-Y-konw moduł PZJN III: Konwersacje (III) wszyscy dowolny   nie 

21-FL-G-S1-E5-Y-prte moduł PZJN III: Praca z tekstem publicystycznym wszyscy dowolny   nie 

21-FL-G-S1-E5-X-gs Gramatyka - składnia wszyscy jedna grupa   tak 

21-FL-G-S1-E5-Y-gsW Gramatyka - składnia (W) wszyscy dowolny   nie 

21-FL-G-S1-E5-Y-gsC Gramatyka - składnia (CW) wszyscy jedna grupa   nie 

21-FL-G-S1-E5-X-hl3 Historia literatury niem. po 1945 wszyscy jedna grupa   tak 

21-FL-G-S1-E5-Y-hl3C Historia literatury niem. po 1945 (CW) wszyscy dowolny   nie 

21-FL-G-S1-E5-Y-hl3W Historia literatury niem. po 1945 (W) wszyscy jedna grupa   nie 

21-FL-G-S1-E5-X-kult Kulturoznawstwo – część szczegółowa wszyscy jedna grupa   tak 

21-FL-G-S1-E5-Y-kulC Kulturoznawstwo – część szczegółowa (CW) wszyscy dowolny   nie 

21-FL-G-S1-E5-Y-kulW Kulturoznawstwo – część szczegółowa (W) wszyscy jedna grupa   nie 

21-FL-G-S1-E5-psmA Seminarium licencjackie wszyscy dowolny   tak 

21-FG-S1-nB20z3... Zajęcia opcyjne (konwersatoria lub wykłady opcyjne 
dla III roku) 

wszyscy, JEDNE 
dowolne zaj. 
opcyjne  

    tak 

21-FL-G-S1-E5-glott Glottodydaktyka tylko specj. 
naucz. jedna grupa   tak 

21-FL-G-S1-E5-met Metodyka nauczania języka niemieckiego w klasach 
IV-VIII szkoły podstawowej 

tylko specj. 
naucz. 

dowolny   tak 

21-FL-G-S1-E5-prakop Praktyka opiekuńczo-wychowawcza w szkole tylko specj. 
naucz. 

jedna grupa   tak 

21-FL-G-S1-E5-prciag Praktyka ciągła (szkoła podstawowa) tylko specj. 
naucz. jedna grupa   tak 

21-FL-G-S1-E5-psped Kompetencje psychologiczno - pedagogiczne 
nauczyciela w szkole podstawowej* 

tylko specj. 
naucz. 

dowolny   tak 
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  Wychowanie fizyczne wszyscy   

zapis 
przeprowadzi/-
ła jednostka 
organizująca 
zajęcia wf! 

tak 

 
* zajęcia prowadzone tylko stacjonarnie, tylko w tygodnie B ale podwójnie (dwa terminy dla każdej z grup, p. plan) 
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STUDIA MAGISTERSKIE 
 

rok I, semestr zimowy 

(sem. 1) 
GERM - rejestracja, sem. zimowy 2020/21, st. mag. rok 1  

21-FL-G-S-2021Zr4 

 
 
Wybór specjalności jest bezpośrednio związany z wyborem seminarium magisterskiego. W zależności od tego, na jakie sem. 
magisterskie student się zapisze, należy zapisać się na odpowiednie konwersatorium z terminologii badawczej oraz wykład monograficzny 
(tj. w ramach specjalności zgodnej z sem. mag.). Te trzy przedmioty mają dlatego na początku nazwy frazę "Zajęcia do specjalności: ..." 
 
Proszę nie zapisywać się na niezgodne z sem. magisterskim zajęcia z terminologii badawczej i wykład monograficzny! Zapis ten i tak 
będzie musiał zostać skorygowany! P. tabele poniżej! 
 
Należy zatem najpierw zapisać się na sem. magisterskie, następnie na pozostałe zaj. specjalizacyjne, tj. term. badawczą oraz wykład 
monograficzny. 
 
Zgodnie z naczelną zasadą rejestracji na zajęcia wybór sem. mag. jest dowolny ale ograniczony limitami miejsc - jeżeli zabraknie 
wolnych miejsc w grupie seminaryjnej, do której student chciał się zapisać, należy wybrać inną.  
 
Uwaga! Zajęcia opcyjne (konwersatoria lub wykłady opcyjne) nie mają nic wspólnego ze specjalnością! Oznacza to, że student wybiera te 
zajęcia całkowicie dowolnie, niezależnie od wybranej specjalności, oczywiście w ramach możliwości limitowych. 
  
Przykładowo - jeśli student zapisze się na sem. magisterskie literaturoznawcze, powinien następnie zapisać się na terminologię badawczą 
do tej specjalności, tak samo na wykład monograficzny do literaturoznawstwa.  
Z zajęć opcyjnych wybiera dowolne konwersatorium/-a opcyjne lub wykład/-y opcyjny/-e (jeżeli są wymagane w danym semestrze) 
 
 
 

kod przedmiotu pełna nazwa przedmiotu kto się zapisuje wybór grupy   
czy ma 
zostać 
podpięty 

21-FG-S2-E1-Aki Komunikacja interkulturowa I wszyscy dowolny   tak 
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21-FG-S2-E1-Apzjn PZJN: Zintegrowane sprawności językowe wszyscy 

należy zapisać się do 
JEDNEJ z grup 
ćwiczeniowych tego 
przedmiotu (60 godz = 
zajęcia 2 x 90 min.  
tygodniowo)  

  tak 

21-FG-S2-E1-Aptn Pisanie tekstów naukowych I wszyscy dowolny   tak 

21-FG-S2-E1-Asmag Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie 
(I) wszyscy dowolny   tak 

21-FG-S2-E1-Astb Zajęcia do specjalności: terminologia badawcza wszyscy dla wybranej specjalizacji, 
wg sem. mag. 

przyporządkowanie 
do specj. - p. 
tabele poniżej! 

tak 

21-FG-S2-E1-Aswm Zajęcia do specjalności: wykład monograf. (I) wszyscy dla wybranej specjalizacji, 
wg sem. mag. 

przyporządkowanie 
do specj. - p. 
tabele poniżej! 

tak 

  Lektorat jęz. obcego (poziom B2+) wszyscy   
podział na realne 
grupy oraz ew. 
zapis przeprowadzi 
SPNJO! 

tak 

21-FG-S2-E1-Cpsy Psychologia dla nauczycieli gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych 

tylko specj. 
naucz. 

jedna grupa   tak 

  

Zajęcia opcyjne (konwersatoria lub wykłady 
opcyjne dla studentów st. mag.) - studenci I r. w 
sem. zimowym nie realizują! (zapisują się 
dopiero w sem. letnim!) 

nikt       

  Bezpieczeństwo i higiena pracy wszyscy   

zapis 
przeprowadzi/-ła 
jednostka 
organizująca kurs, 
w formie on-line, 
p. strona www 

  

 
 
 
 
 

r. akad. 2020/21   

prowadzący sem. magisterskie do 
prof. zw. dr hab. 
I.Bartoszewicz specj. translat. 

prof. zw. dr hab. E.Białek specj. literaturozn. 

dr hab. prof. UWr. E.Błachut specj. translat. 

dr hab. prof. UWr. U.Bonter specj. literaturozn. 
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prof. zw. dr hab. L.Cirko specj. językoznaw./ językoznaw. z opcją biznes./,jęz. niem. w kom. specj. 

prof. zw. dr hab. M.Czarnecka specj. literaturozn. 

dr hab. prof. UWr. A.Gajdis specj. literaturozn. 

prof. zw. dr hab. M.Hałub specj. kulturoznaw. 

dr hab. prof. UWr. J.Jarosz specj. skandynaw. 
dr hab. prof. UWr. E.Jarosz-
Sienkiewicz 

specj. literaturozn. 

dr hab. A.Kodzis-Sofińska specj. literaturozn. 
dr hab. prof. UWr. 
D.Komorowski 

specj. kulturoznaw. 

prof. zw. dr hab. W.Kunicki specj. literaturozn. 
dr hab. prof. UWr. 
A.Małgorzewicz 

specj. translat. 

dr hab. prof. UWr. 
E.Matkowska specj. literaturozn. 

dr hab. prof. UWr. R.Opiłowski specj. językoznaw./ językoznaw. z opcją biznes./, jęz. niem. w kom. specj. 

prof. dr hab. L.Puchalski specj. literaturozn. 

prof. zw. dr hab. J.Rzeszotnik specj. literaturozn. 

dr hab. prof. UWr. J.Szczęk specj. językoznaw./ językoznaw. z opcją biznes./,jęz. niem. w kom. specj. 

dr hab. prof. UWr. A.Tworek specj. językoznaw./ językoznaw. z opcją biznes./,jęz. niem. w kom. specj. 

dr hab. prof. UWr. M.Wolting specj. literaturozn. 

  terminologia badawcza do 

dr P.Hartwich specj. translat. 

dr hab. prof. UWr. J.Jarosz specj. skandynaw. 
dr hab. prof. UWr. 
D.Komorowski specj. kulturoznaw. 

prof. zw. dr hab. W.Kunicki specj. literaturozn. 

dr hab. prof. UWr. R.Opiłowski specj. językoznaw./ językoznaw. z opcją biznes./,jęz. niem. w kom. specj. 

  wykład monograficzny do 
prof. zw. dr hab. 
I.Bartoszewicz 

specj. językoznaw. (także z opcją biznes.), skandynawist. oraz jęz. niem. w kom. specj. 

prof. zw. dr hab. M.Czarnecka specj. literaturozn. 
dr hab. prof. UWr. 
D.Komorowski 

specj. kulturoznaw. 
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dr hab. prof. UWr. 
A.Małgorzewicz 

specj. translat. 

 
 
 
 
 
 
 

Naszą nową specjalność Język niemiecki w komunikacji specjalistycznej będą mogli Państwo realizować niezależnie od wyboru sem. 

magisterskiego, wykładów monograficznych i terminologii badawczej. Specjalność startuje od sem. letniego, jest więc czas na podjęcie decyzji. 
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rok II, semestr zimowy 
(sem. 3) 
 
GERM - rejestracja, sem. zimowy 2020/21, st. mag. rok 2  

21-FL-G-S-2021Zr5 

 

kod przedmiotu pełna nazwa przedmiotu kto się zapisuje wybór grupy   
czy ma 
zostać 
podpięty 

21-FG-S2-E3-Aki Komunikacja interkulturowa III wszyscy dowolny   tak 

21-FG-S2-E3-Asmag Zajęcia do specjalności: seminarium magisterskie (III) wszyscy swoja grupa 
seminaryjna 

  tak 

21-FG-S2-E3-X-Dtts Tłumaczenia pisemne (TP) tylko specj. translat. jedna grupa   tak 

21-FG-S2-E3-Y-Dtts TP: Tłumaczenie tekstów specjalistycznych tylko specj. translat. jedna grupa   nie 

21-FG-S2-E3-X-Dtus Tłumaczenia ustne (TU) tylko specj. translat. jedna grupa   tak 

21-FG-S2-E3-Y-Dtus2 TU: Tłumaczenie ustne sądowe tylko specj. translat. jedna grupa   nie 

21-FG-S2-E3-Y-Dpts PT: Praktyka tłumacza przysięgłego tylko specj. translat. jedna grupa   nie 

21-FG-S2-E3-X-
Ekpd1 

Kompetencje językowe I (j. duński) tylko specj. skandynaw. jedna grupa   tak 

21-FG-S2-E3-Y-Ekpd1 Kompetencje językowe I (j. duński) tylko specj. skandynaw. jedna grupa   nie 

21-FG-S2-E3-Y-Ekpd2 Kompetencje językowe II (j. duński) tylko specj. skandynaw. jedna grupa   nie 

21-FG-S2-E3-Etlumd Ćwiczenia w tłumaczeniu (duński) tylko specj. skandynaw. jedna grupa   tak 

21-FG-S2-E3-Eprtek Praca z tekstem (duński) tylko specj. skandynaw. jedna grupa   tak 

21-FG-S2-E3-Flwfi Leksykalna i specjalistyczna wiedza o finansach tylko specj. język. z opcją 
biznes. 

jedna grupa   tak 

21-FG-S2-E3-Ckomp Rozwijanie kompetencji interkulturowej w dydaktyce 
języków obcych 

tylko specj. naucz. jedna grupa   tak 

21-FG-S2-E3-Cmul Multimedia w pracy nauczyciela języka niemieckiego w 
szkole ponadpodstawowej tylko specj. naucz. jedna grupa   tak 

21-FG-S2-E3-Gjpraw Specj.: Język prawniczy w komunikacji specjalistycznej tylko specj. Język niem. w 
komunikacji specjalistycznej 

dowolny   tak 

21-FG-S2-E3-Gjsprzed Specj.: Język specjalistyczny w wybranych obszarach 
działania przedsiębiorstwa 

tylko specj. Język niem. w 
komunikacji specjalistycznej 

dowolny   tak 

21-FG-S2-E3-Gkomlog Specj.: Komunikacja w logistyce tylko specj. Język niem. w 
komunikacji specjalistycznej dowolny   tak 
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21-FG-S2-nB20zm... Zajęcia opcyjne (konwersatoria lub wykłady opcyjne 
dla studentów II r. st. mag.) 

ilość: w zależności od 
realizowanej specjalności, p. 
odpowiedni dla danego 
rocznika/danej specjalności 
program studiów! 
uwaga! ważne jest, aby 
student zdobył łączną liczbę 
punktów ects w skali całych 
studiów, tzn. w przypadku 
nadwyżki punktów w danym 
semestrze można zrealizować 
odpowiednio mniej zajęć 
opcyjnych. Tworzenie deficytu 
jednak nie jest zalecane! 

    tak 

 


