
Rok akademicki 2018/2019 KOMUNIKACJA EUROPEJSKA

studia stacjonarne I stopnia

ROK III

semestr zimowy

poniedziałek, sala 1.27 wtorek, sala 1.27 środa, sala 1.27 czwartek, sala 1.27 piątek 

8.00-9.30

9.45-11.15

Savoir vivre (15C)

dr Katarzyna Jędraszczyk

co 2 tyg.od 2.10

Seminarium licencjackie (15sem.)

dr Katarzyna Jędraszczyk

co 2 tyg.od 09.10

Język niemiecki (30C)

mgr A. Pawlicka

Współczesne spory i konflikty 

międzynarodowe (30C) 

prof. dr hab. Maria Tomczak

11.30-13.00

Obrazy dyplomatów w 

literaturze i filmie (15C) 

dr Igor Ksenicz

od 8.10.2018 do 26.11.2018

(Uwaga! 26.11 zajęcia od 11.30 

do 12.15)

Sztuka negocjacji (15C)

dr Igor Ksenicz

od 26.11.2018 do 28.01.2019

(Uwaga! 26.11 zajęcia od 12.15 

do 13.00)

Historia cywilizacji Zachodu (XX i 

XXI w.)

prof. dr hab. Maria Tomczak

od 2.10.2018 do 20.11,2018

Historia cywilizacji Wschodu (XIX-

XX w.)(15W) 

dr Katzrzyna. Jędraszczyk

od 27.11.2018 do 29.01.2019

Kulturowe i prawne aspekty 

migracji w UE (30W) 

dr hab. Maria Gołda-Sobczak

Europejska tradycja literacka Wschodu 

(XX i XXI w.) (15W)

dr Katarzyna Szewczyk-Haake

od 4.10.2018 do 29.11.2018

Europejska tradycja literacka Zachodu 

(XX i XXI w.) (15W)  

prof. dr hab. Maria Tomczak

od 29.11.2018 do 31.01.2019

13.15-14.45
Język angielski (30C) 

mgr Szymon Nowak

15.00-16.30

Seminarium licencjackie 

(15sem.) 

dr Emilia Twarowska-Antczak

co 2 tyg. od 8.10.2018

Legenda: Europejska tradycja literacka Zachodu (XX i XXI w.) (15W)  egzamin- prof. dr hab. Maria Tomczak

Europejska tradycja literacka Wschodu (XX i XXI w.) (15W) egzamin-dr Katarzyna Szewczyk-Haake

Historia cywilizacji Wschodu (XIX-XX w.)(15W) zal. na oc.-dr Katzrzyna. Jędraszczyk

Historia cywilizacji Zachodu (XIX-XX) (15W) zal. na oc.- prof. dr hab. Matia Tomczak

Europejska kultura audiowizualna (15W) egzamin - prof. dr hab. Marek Kaźmierczak - termin zajęć zostanie ustalony później

Współczesne spory i konflikty międzynarodowe (30C) zal. na oc.- prof. dr hab. Maria Tomczak

2.10.2018r.-3.02.2019r.- okres zajęć dydaktycznych; 24.12.2018r.-6.01.2019r.- wakacje zimowe; 4.02-17.02.2019r.- zimowa sesja egzaminacyjna; 18.02-24.02.2019 - zimowa sesja 

egzaminacyjna/ przerwa międzysemestralna. Dni wolne od zajęć dydakyucznych: 1.10.2018r. (Inauguracja roku akademickiego w Poznaniu), 31.10 i 2.11.2018r.
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Kulturowe i prawne aspekty migracji w UE (30W) zal. na oc.-dr hab. Maria Gołda-Sobczak

Seminarium licencjackie (15sem.) zal. na oc.-dr Katarzyna Twarowska-Antczak/ dr Katarzyna Jędraszczyk

Praktyki zawodowe (40C) zal

Język angielski (30C) zal. na oc.- mgr Szymon Nowak

Język niemiecki (30C)- egz. - mgr Aurelia Pawlicka

Dyplomacja europejska:

Obrazy dyplomatów w literaturze i filmie (15C) zal na oc- dr Igor Ksenicz

Savoir vivre (15C) zal na oc- dr Katarzyna Jędraszczyk

Warsztat z dyplomatą (15C) zal na oc - prof. dr hab. Hanna Suchocka - termin zajęć zostanie podany później

Sztuka negocjacji (15C)zal na oc - dr Igor Ksenicz

Języki dyplomacji (30C) zal na oc- termin zajęć zostanie podany później


