Uwagi do zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2018/19
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH JEST UPRZEDNIA REJESTRACJA W
SYSTEMIE USOS !
Rejestracja na zajęcia sem. zimowego - 2018/19
rejestracje
Tura/kod

1/0705

Data
rozpoczęcia
rejestracji
28.09.2018
(piątek)

Data
zakończenia
rejestracji
28.10.2018
(niedziela)

Godzina
rozpoczęcia
rejestracji
11.00

Godzina
zakończenia
rejestracji
23.59

filologia

germańska II i III rok s1
oraz s2 ; dla I roku s1
rejestracja rozpocznie się
2.10.2018 r. po godz. 18.00

Na wszystkie zajęcia oferowane przez KFG ustalone zostały limity uwzględniające liczebność
danego rocznika. W przypadku niemożności zapisania się na preferowane zajęcia prosimy
najpierw podjąć próbę zamiany z kolegami i koleżankami z roku, w drugiej kolejności kontakt
z dydaktykiem, dr hab. Tomaszem Waszakiem, prof. UMK (towasz@umk.pl) w następującej
formie:
imię i nazwisko, nr indeksu, kod przedmiotu i grupa, do której chcą być Państwo dopisani
ewentualnie grupa, z której chcą się Państwo przenieść, powód dopisania ponad wyznaczony
limit.
I rok studiów I stopnia
Studentów I roku studiów pierwszego stopnia prosimy o wstrzymanie się z rejestracją na zajęcia
do ogłoszenia wyników testu poziomującego, który odbędzie się 1 października o godz. 8.00 w
Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1, sala AB 1.22 (Aula). Na podstawie wyników
zostaną Państwo przydzieleni do grup zajęciowych.
Studentów dwukierunkowych prosimy o zgłaszanie ewentualnego pokrywania się zajęć z
planem drugiego kierunku na adres opiekuna I roku dr K. Norkowskiej (norka@umk.pl).
Postaramy się uwzględnić to przy podziale na grupy zajęciowe.
Lista lektur do wykładu z historii literatury niemieckiej po semestrze letnim znajduje się na
stronie www Katedry Filologii Germańskiej. Proszę wybierać utwory z rubryk oznaczonych
kolorem zielonym.
II rok studiów I stopnia wykład z historii literatury
Lista lektur do wykładu z historii literatury niemieckiej po semestrze zimowyn znajduje się na
stronie www Katedry Filologii Germańskiej. Proszę wybierać utwory z rubryk oznaczonych
kolorem niebieskim.

II i III rok studiów I stopnia lektoraty języków obcych nowożytnych
W przypadku trudności w zapisaniu się do grup zajęciowych prosimy o kontakt z
pracownikiem sekretariatu neofilologii mgr Marianną Piontek.
II i III rok studiów I stopnia zajęcia do wyboru z oferty KFG
Wszystkie proseminaria zaliczane są na ocenę. Podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo
w zajęciach oraz - przy części proseminariów - pozytywna ocena z pracy semestralnej. O
szczegółowych warunkach zaliczenia prowadzący informuje uczestników zajęć na początku
semestru. Osoby, które nie będą pisać pracy semestralnej, deklarują to także na początku
semestru. Liczba osób zaliczających seminarium na podstawie pracy semestralnej powinna
stanowić maksymalnie połowę całkowitej liczby uczestników, chyba że prowadzący wyrazi
zgodę na zwiększenie tego limitu. Tematy prac wyznacza prowadzący zajęcia.
PROSEMINARIA - obowiązująca ilość i forma zaliczenia:
II rok:
- literaturoznawstwo - 1
- kulturoznawstwo -

1

Jedno z proseminariów do zaliczenia na podstawie pracy semestralnej, drugie bez pracy.
____________________________________________________________________
III rok:
- literaturoznawstwo - 1
- kulturoznawstwo -

1

- językoznawstwo -

1

Jedno z proseminariów do zaliczenia na podstawie pracy semestralnej, pozostałe bez pracy.
UWAGA: W bieżącym roku akademickim oferujemy cztery proseminaria literaturoznawcze
(dwa w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim), cztery proseminaria kulturoznawcze
(dwa w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim oraz dwa proseminaria językoznawcze
(jedno w semestrze zimowym, jedno w semestrze letnim).
Proseminaria literaturoznawcze II/III
Proseminaria kulturoznawcze II/III

dr Burdziej
dr Norkowska
dr hab. Gierlak
prof. UMK Zientara

dr hab. Klentak
dr hab. Podlasiak
dr Jakovljević
prof. UMK Żyliński

Proseminaria językoznawcze III rok

dr Kubicka

WYKŁADY

II-III

MONOGRAFICZNE

ROK

prof. UMK Zieliński

(kończą

się

egzaminem):

- 1 wykład monograficzny z literatury dla II roku

- 1 wykład monograficzny z literatury dla III roku
- 1 wykład monograficzny z językoznawstwa do końca III roku
UWAGA: W bieżącym roku akademickim oferujemy wykład monograficzny z
językoznawstwa tylko w semestrze letnim oraz dwa wykłady monograficzne z
literaturoznawstwa (jeden w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim).
Wykład monograficzny z literat. II / III
Wykład monograficzny z
językoznawstwa III rok

dr hab. Podlasiak
--------------

dr hab. Tokarzewska
prof. UMK Zieliński

REJESTRACJA NA SEMINARIA LICENCJACKIE odbywa się tak, jak na pozostałe zajęcia
w ramach limitów ustalonych w oparciu o liczebność roku. W przypadku niemożności
zapisania się na preferowane seminarium w związku z wypełnieniem limitu prosimy o kontakt
dr hab. Tomaszem Waszakiem, prof. UMK (towasz@umk.pl)

I rok studiów drugiego stopnia

Wszystkie seminaria przedmiotowe zaliczane są na ocenę. Podstawą zaliczenia jest aktywne
uczestnictwo w zajęciach oraz - przy części seminariów przedmiotowych - pozytywna ocena z
pracy semestralnej. O szczegółowych warunkach zaliczenia prowadzący informuje
uczestników zajęć na początku semestru. Osoby, które nie będą pisać pracy semestralnej,
deklarują to także na początku semestru. Liczba osób zaliczających seminarium na podstawie
pracy semestralnej powinna stanowić maksymalnie połowę całkowitej liczby uczestników,
chyba że prowadzący wyrazi zgodę na zwiększenie tego limitu. Tematy prac wyznacza
prowadzący zajęcia.
Seminaria przedmiotowe dzielimy na językoznawcze i literaturoznawczo-kulturoznawcze.
Obowiązująca ilość: 3 (w tym jedno zaliczane na podstawie pracy semestralnej).
Osoby piszące pracę magisterską z literaturoznawstwa/kulturoznawstwa wybierają dwa
seminaria związane z profilem seminarium magisterskiego, tj. literaturoznawczokulturoznawcze i jedno seminarium językoznawcze.

Osoby piszące pracę magisterską z językoznawstwa wybierają dwa seminaria przedmiotowe
językoznawcze i jedno o profilu literaturoznawczo-kulturoznawczym.
UWAGA: w bieżącym roku akademickim oferujemy trzy seminaria przedmiotowe lit./kult.
(jedno w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim) oraz dwa proseminaria językoznawcze
(jedno w semestrze zimowym, jedno w semestrze letnim).

Semin. przedmiotowe I-II/2st.
(literatura / kultura)
Semin. przedmiotowe III/2st.(językoznawstwo)

Gierlak
Zieliński

Klentak
Waszak
Zieliński

Wykład monograficzny literatura/kultura (jeden wykład do zaliczenia do końca IV semestru,
kończy się egzaminem)
UWAGA: w bieżącym roku akademickim oferujemy wykład monograficzny tylko w semestrze
letnim.
REJESTRACJA NA SEMINARIA MAGISTERSKIE odbywa się tak, jak na pozostałe zajęcia
w ramach limitów ustalonych w oparciu o liczebność roku. W przypadku niemożności
zapisania się na preferowane seminarium w związku z wypełnieniem limitu prosimy o kontakt
z dr hab. Tomaszem Waszakiem, prof. UMK (towasz@umk.pl).
I rok studiów drugiego stopnia zajęcia spec. nauczycielskiej

W przypadku trudności w zapisaniu się do grup zajęciowych prosimy o kontakt z pracownikiem
sekretariatu neofilologii mgr Marianną Piontek.

II rok studiów drugiego stopnia

Obowiązująca ilość seminariów przedmiotowych do zaliczenia: 2 (w tym jedno zaliczane na
podstawie pracy semestralnej, oba seminaria związane z profilem seminarium magisterskiego:
dla
literaturoznawców/kulturoznawców
literaturoznawczo-kulturoznawcze,
dla
językoznawców - językoznawcze).
UWAGA: w bieżącym roku akademickim oferujemy trzy seminaria przedmiotowe lit./kult.
(jedno w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim) oraz dwa seminaria językoznawcze
(jedno w semestrze zimowym, jedno w semestrze letnim).
Semin. przedmiotowe I-II/2st.
(literatura / kultura)
Semin. przedmiotowe III/2st.(językoznawstwo)

Gierlak
Zieliński

Klentak
Waszak
Zieliński

Wykład monograficzny literatura/kultura (o ile ktoś nie zaliczył go na I roku).
UWAGA: w bieżącym roku akademickim oferujemy wykład monograficzny tylko w
semestrze letnim.
REJESTRACJA NA SEMINARIA MAGISTERSKIE odbywa się tak, jak na pozostałe zajęcia
w ramach limitów ustalonych w oparciu o liczebność roku. W przypadku niemożności
zapisania się na preferowane seminarium w związku z wypełnieniem limitu prosimy o kontakt
z dr hab. Tomaszem Waszakiem, prof. UMK (towasz@umk.pl)

