
UKRAINISTYKA I ROK,  semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023   Studia pierwszego stopnia 
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
8.00 – 9.30  

 
 

Wiadomości o wpół. Ukrainie (A1)/ 
Ukraina w mediach (A2)  – 

przedmiot do wyboru – (A1) lub 
(A2) 

dr K. Jakubowska-Krawczyk 
s. 3.120  

 

 
GOJU – fonetyka 

dr O. Przybysz 
s. 3.120  

PNJA – gr niezaawansowana 
dr P. Nagórka 

s. 2.144  

 
 

9.45 – 11.15  
 

 
NJU 

dr S. Delura 
s. 01.074 

 
NJU 

dr O. Przybysz 
s. 1.262 

 

 
 

Wstęp do językoznawstwa 
dr P. Nagórka 

s. 01.082  

 

11.30 – 13.00  
  

 
Konwersatorium ze współ. 

literatury ukr. 
dr P. Olechowska 

s. 1.162  

 
NJU 

dr S. Delura 
s. 1.152  

 

(C1) Historia Ukrainy/ (C2) Dzieje ukr. 
idei narodowej – przedmiot do 

wyboru – (C1) lub (C2) – zajęcia 
(3h) odbywają się w godz. 11.30-

14.00 
dr hab. J. Grzybowski 

s. 2.158  
 

 

13.15 – 14.45  
  

 
(B1) Wstęp do literaturoznawstwa/ 

(B2) Poetyka – przedmiot do 
wyboru (B1) lub (B2) 

dr P. Olechowska 
s. 01.077  

 (C1) Historia Ukrainy/ (C2) Dzieje ukr. 
idei narodowej – przedmiot do 

wyboru – (C1) lub (C2) – zajęcia 
(3h) odbywają się w godz. 11.30-

14.00 
dr hab. J. Grzybowski 

s. 2.158  
 

  
 

15.00 – 16.30  
  

 
PNJA – gr zaawansowana 

dr P. Nagórka  
s.z.516  

 NJU 
dr M. Zambrzycka 

s. 1.162  
 

 

16.45 -18.15      

 
UWAGA!    
1. Na zajęcia WF obowiązują zapisy indywidualne.  
2. Lektorat języka obcego nowożytnego jest przedmiotem obowiązkowym. Zapisy odbywają się w trybie rejestracji żetonowych.  
3. Przedmiot obowiązkowy „Podstawy ochrony własności intelektualnej” ma formę jednorazowego czterogodzinnego wykładu i kończy się testem na zaliczenie.  
4. W ciągu pierwszego roku studiów student ma obowiązek uzyskać 6 punktów ECTS z przedmiotów ogólnouniwersyteckic 
 

 



UKRAINISTYKA II ROK,  semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023   Studia pierwszego stopnia 
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
8.00 – 9.30  (A1) Wybrane zagadnienia z kultury 

ukr./ (A2)Współczesne nurty 
artystyczne – przedmiot do wyboru 

(A1) lub (A2) 
dr hab. B. Wojtowicz-Hubner 

wykład odbywa się online 

PNJR – gr 
niezaawan.  
przedmiot 

fakultatywny, 
oferta KU 

mgr A. Antoniuk 
s. 2.144  

 PNJR – gr 
zaawan.  

przedmiot 
fakultatywny, 

oferta KU 
dr J. Roguska 

s.2.140 

  

9.45 – 11.15   
(B1) Literatura ukr. między 

Wschodem a Zachodem/ (B2) 
Literatura ukr. w kontekście społ. – 
przedmiot do wyboru (B1) lub (B2) 

dr hab. L. Stefanowska 
s. 1.256  

 PNJR – gr 
niezaawan.  
przedmiot 

fakultatywny, 
oferta KU 

mgr A. Antoniuk 
s. 2.144  

PNJR – gr 
zaawan.  

przedmiot 
fakultatywny, 

oferta KU 
dr J. Roguska 

s.2.140  

 

  
 

11.30 – 13.00 NJU 
dr O. Przybysz 

s. 00.080  

NJU 
dr S. Delura 

s. 2.140 

  
NJU 

dr O. Przybysz 
s. 01.080  

. 

PNJA – gr niezaawan. 
dr R. Botwina 

s. 2.144  

 
PNJA – gr zaawan. 

dr R. Botwina 
s. 2.144  

13.15 – 14.45 Wstęp do przekładoznawstwa 
dr hab. L. Srefanowska 

s. 2.144  

GOJU – morfologia II 
mgr M. Saniewska 

s. 2.140 
 

 
 

NJU 
dr S. Delura 

s. z.614  

PNJA – gr niezaawan. 
dr R. Botwina 

s. 2.140 

 PNJA – gr zaawan. 
dr R. Botwina  

s. 2.144  

15.00 – 16.30  Literatura a kształtowanie się ukr. 
tożsamości 

dr K. Jakubowska-Krawczyk 
s. 2.140  

 
 

  
 

 
 
 
 
 

Uwaga! W ciągu drugiego roku st. licencjackich student zobligowany jest do uzyskania 3 pkt ECTS z przedmiotów ogólnouniwersyteckich. 
Na przedmioty te obowiązują indywidualne zapisy w trybie rejestracji żetonowych. Szczegóły zajęć – ilość godzin w semestrze, formę zaliczenia,  
miejsce i terminy odbywania zajęć oraz koordynatora przedmiotu – ustalają jednostki dedykujące dany przedmiot. 
 



UKRAINISTYKA III ROK    semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023   Studia pierwszego stopnia 

Godz. poniedziałek wtorek Środa czwartek piątek 
8.00 – 9.30  

 
NJU 

dr O. Przybysz 
s. 2.140 

 

   
 PNJR – język komunikacji społecznej – przedmiot 

fakultatywny, oferta KU 
dr W. Mela-Cullen 

s. 2.140  

 

9.45 – 11.15 NJU 
dr O. Przybysz 

s. 00.110  
 

 
 

Wybrane zagadnienia z metodologii 
badań lit. (SL) 
dr S. Delura 

s.z.614  

Warsztaty tłum. pol-ukr 
dr M. Zambrzycka 

s. 2.140  

PNJA – gr 
niezaawansowana  

dr R. Botwina 
s. 2.140  

11.30 – 13.00  
 

(A1) Historia jęz. ukr. z 
elementami gram. hist./ (A2) 

Wybrane zagadnienia z gram. 
Hist. jęz. ukr. – przedmiot do 

wyboru (A1) lub (A2) 
prof. dr hab. I. Mytnik 

s. 2.144  
 

 
Język ukr. w komunikacji społecznej 

mgr M. Saniewska 
s. 1.262  

 
mgr A. Antoniuk 

PNJR – gr 
niezaawan  – 

przedmiot 
fakultatywny, 

oferta KU 
s. z.516 

 
PNJR – gr 

zaawan 
przedmiot 

fakultatywny, 
oferta KU 

dr J. Roguska  
s. z.613  

 
Język angielski w komunikacji społecznej 

dr P. Nagórka 
s. 2.140  

Literatura ukr. XX w. 
dr P. Olechowska 

z.614  

13.15 – 14.45  
 

(B1) Gramatyka kontrastywna/ (B2) 
Językoznawstwo stosowane pol-ukr. 
– przedmiot do wyboru (B1) lub (B2) 

prof. ucz. dr hab. I. Kononenko 
s. 01.081  

  
 

Technologie informacyjne –  
Zajęcia odbywają się w godz. 14.00-16.00  na 

Wydziale Matematyki, ul. Banacha 2 
Dr J. Bednarz s. 3045 

Antropologia literatury (SL) 
dr P. Olechowska 

s. z.614  

15.00 – 16.30  Seminarium jęz. 
prof. ucz. dr hab. 

I. Kononenko 
pokój prac. 

 

Seminarium 
literatura 

dr P. 
Olechowska 
pokój prac. 

 
 

 PNJA – gr zaawansowana  
dr R. Botwina 

s. 2.140 

16.45 – 18.15  
 

Wybrane zagadnienia z metodologii 
badań jęz. (SJ) 

prof. ucz. dr hab. I. Kononenko 
s. 2.144  

   

  



UKRAINISTYKA I ROK,  semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023   Studia drugiego stopnia 
 
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
8.00 – 9.30  

 
 
 

 

 
 

   

9.45 – 11.15    Język komunikacji społ. 
prof. ucz. dr hab. S. 

Romaniuk 
s. z.613 

       Wspoł. życie 
literackie (SL) 

dr P. Olechowska 
s. z.614  

11.30 – 
13.00 

(A1) Literatura ukr. w kontekście 
europ./ (A2) Ukr. krytyka 

literacka – przedmiot do wyboru 
(A1) lub (A2) 

dr hab. L. Stefanowska s.2.140 
 

  
 

  
Kierunki w lingwistyce 

współ. 
prof. ucz. dr hab. S. 

Romaniuk 
s. 1.616 

 

Teoria literatury 
dr J. Roguska 

s. 1.162  
 

13.15 – 
14.45 

Seminarium 
jęz. 

prof. dr hab. I. 
Mytnik 

pokój 
pracowniczy 

Seminarium 
literatura 

prof. dr hab. 
W. Sobol 

pokój 
pracowniczy 

  Warsztaty tłum. ukr-pol 
dr M. Zambrzycka 

s. z.614  
 

PNJR– przedmiot 
fakultatywny, oferta KU 

dr J. Roguska  
s. 1.162  

15.00 – 
16.30 

 
NJU 

prof. dr hab. W. Sobol 
s. 2.140 

 

 
 

 PNJA 
dr R. Botwina 

s. z.614  

PNJR– przedmiot 
fakultatywny, oferta KU 

dr J. Roguska 
s. 1.256  

16.45 – 
18.15 
 
 

Semantyka jęz. ukr (SJ) 
prof. ucz. dr hab. I. Kononenko 

s. 2.144  

  PNJA 
dr R. Botwina  

s. z.614  
s. 

 

 
 
 
 



 
 
UKRAINISTYKA II ROK, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023   Studia drugiego stopnia 
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 
8.00 – 9.30  

 
 
 
 
 
 

   

9.45 – 11.15  
 
 
 

Seminarium 
literatura 

dr K. 
Jakubowska-

Krawczyk 
pokój prac. 

Seminarium 
jęz. prof.ucz. 

dr hab. S. 
Romaniuk 

pokój prac. 

  
PNJR – język biznesu  

przedmiot fakultatywny, 
oferta KU 

dr W. Mela-Cullen 
s. 1.162  

 
 

11.30 – 
13.00 

Stosunki literackie pol-ukr 
prof. dr hab. W. Sobol 

s. 2.166  

PNJA 
dr P. Nagórka 

s. z.516  
 

 PNJR –  przedmiot 
fakultatywny, oferta KU 

dr W. Mela-Cullen 
s. 3.256 

 

 

13.15 – 
14.45 

 
 

NJU 
dr O. Przybysz 

s. 3.110  
 

PNJA - jęz. biznesu 
dr P. Nagórka 

s. 2.144  
 

  
(A1) Kultura i stylistyka jęz. 
ukr./ (A2) Dialektologia ukr. 
– przedmiot do wyboru (A1) 

lub (A2) 
mgr M. Saniewska  

s. 2.144  
 

 

15.00 – 
16.30 

 
Język prawny i prawniczy 

prof. dr hab. I. Mytnik 
s. z.614  

 

 
 
 
 
 
 

 NJU 
mgr M. Saniewska 

s. 2.140  

 

16.45 – 
18.15 

 
 
 
 

    

 


