
ZAPISY NA ZAJĘCIA DO WYBORU – II BA, III BA, I MA, II MADrodzy Studenci II i III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiówmagisterskich,
zapisy na zajęcia do wyboru (sem. zimowy 2017/2018) odbędą się przez UsosWeb:https://usosweb.uni.wroc.pl
w dniach 28.09.2017, godz. 8.00 – 01.10.2017, godz. 23.59Korekty: 05.10.2017, godz. 8.00 – 08.10.2017, godz. 23:59
Studenci II BA zapisują się na jedne zajęcia specjalizacyjne:

 Cats! – prof. Stefan Kiedroń
 Europa Środkowo-Wschodnia w niderlandzkiej literaturze podróżniczej – prof.Siegfried Huigen
 Język i typologia języków – dr Jacek Karpiński
 Przez wieki: Historia języka niderlandzkiego – dr hab. Agata Kowalska-Szubert
 Zabawa i rozrywka w dawnych Niderlandach – dr Joanna Skubisz

Studenci III BA zapisują się na jedne zajęcia specjalizacyjne:
 Cats! – prof. Stefan Kiedroń
 Europa Środkowo-Wschodnia w niderlandzkiej literaturze podróżniczej – prof.Siegfried Huigen
 Język i typologia języków – dr Jacek Karpiński
 Przez wieki: Historia języka niderlandzkiego – dr hab. Agata Kowalska-Szubert
 Zabawa i rozrywka w dawnych Niderlandach – dr Joanna Skubisz

Studenci I MA zapisują się na: 1) jedne zajęcia specjalizacyjne:
 Dydaktyka języka niderlandzkiego jako obcego – dr Jacek Karpiński
 Przekraczanie granic. Miejsce książek dla dzieci w twórczości autorów piszącychdla dorosłych – dr hab. Irena B. Kalla
 Cyrkulacja literatury niderlandzkiej – metody badawcze – dr MałgorzataDowlaszewicz2) jedne zajęcia PZJN – kurs specjalistyczny:
 Komunikacja międzykulturowa – dr Ewa Dynarowicz
 Prawo niderlandzkie – prof. Siegfried Huigen
 Technika – dr Małgorzata Dowlaszewicz3) jedno seminarium magisterskie:
 Współczesna literatura i kultura niderlandzka i południowoafrykańska – prof.Siegfried Huigen
 Współczesna literatura i kultura niderlandzkiego obszaru językowego – dr hab.Irena B. Kalla
 Językoznawstwo stosowane – dr Jacek Karpiński
 Językoznawstwo niderlandzkie – dr hab. Agata Kowalska-Szubert



4) lektorat języka obcego na poziomie B2+ realizowany w Studium Praktycznej NaukiJęzyków Obcych (do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, j. włoski,j. rosyjski)Zapisy na lektoraty odbywają się na stronie: https://zapisy.uni.wroc.plw dniach 11.09.2017, godz. 0.00 – 27.09.2017, godz. 23.59Więcej informacji:http://spnjo.uni.wroc.pl/content/lektorat-j%C4%99zyka-nowo%C5%BCytnego-poziom-b2plusW przypadku jakichkolwiek pytań i problemów związanym z zapisami na lektoratyproszę kontaktować się bezpośrednio z Sekretariatem SPNJO – tel. 71-375-2745, 71-375-2698, 71-375-2300; e-mail: sekretariat.spnjo@uwr.edu.pl, adres: pl. Nankiera 2/3,p. 3 (parter)
Studenci II MA zapisują się na: 1) jedne zajęcia specjalizacyjne:

 Dydaktyka języka niderlandzkiego jako obcego – dr Jacek Karpiński
 Przekraczanie granic. Miejsce książek dla dzieci w twórczości autorów piszącychdla dorosłych – dr hab. Irena B. Kalla
 Cyrkulacja literatury niderlandzkiej – metody badawcze – dr MałgorzataDowlaszewicz2) jedne zajęcia PZJN – kurs specjalistyczny:
 Komunikacja międzykulturowa – dr Ewa Dynarowicz
 Prawo niderlandzkie – prof. Siegfried Huigen
 Technika – dr Małgorzata Dowlaszewicz****Więcej informacji: http://kfn.uni.wroc.pl/KOMUNIKATY/2017-18/OFERTA/AA%20OFERTA%20NA%202017-2018%20Info%20dla%20studentow.pdf

Opisy zajęć:http://kfn.uni.wroc.pl/KOMUNIKATY/2017-18/OFERTA/do_wyboru_2017.htmZaktualizowana wersja opisów znajduje się w systemie USOS.****


