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FILOLOGIA FRANCUSKA 

zajęcia wybierane  

w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 

 
 

 

Zasady ogólne: 

 

• Zapisy odbędą się od 19 lutego (godz. 12.00) do 23 lutego (godz. 12.00). 

• Zapisy odbywają się zasadniczo za pośrednictwem systemu USOS.  

• W przypadku, gdy zapisy odbywają się bezpośrednio u prowadzącego, oznacza to, że 
należy zgłosić prowadzącemu chęć zapisu na zajęcia mailowo. 

• Warunkiem utworzenia grupy jest zapisanie się minimum 12 osób na ćwiczenia i 
konwersatoria, a na zajęcia z praktycznej nauki języka – minimum 10 osób (Komunikat 
Dziekana WF nr 3/2021 z 3.02.2021). 

• Zajęcia Język angielski B2 konwersacje (wtorek 11.30-13.00) przeznaczone są w pierwszej 
kolejności dla studentów II FM i II HM. Studenci pozostałych lat mogą wybrać ten 
przedmiot w ramach przedmiotu dowolnego wyboru w miarę wolnych miejsc. Studenci II 
FM i II HM zapisują się na ten przedmiot przez USOS, a pozostałe osoby bezpośrednio u 
prowadzącej mgr Magdaleny Drewniak. Zajęcia te nie zastępują egzaminu z języka (dla 
studentów II cyklu, których ten wymóg dotyczy) w SPNJO. 

• Z zajęć można się wypisać tylko w ciągu dwóch pierwszych tygodni semestru, tzn. do 
wtorku 9 marca (godz. 24.00). W tym celu należy napisać mail z oficjalną informacją do 
osoby prowadzącej zajęcia i do dr hab. Natalii Paprockiej. Po tym terminie przedmioty 
wybrane stają się przedmiotami obowiązkowymi – to znaczy, że nie można już ich zmieniać 
ani się z nich wypisywać. 

• Przypominamy, że nadwyżki punktów ECTS przechodzą na wyższy semestr w ramach tego 
samego cyklu oraz że opłaty za przekroczenie limitu punktów ECTS obowiązujących w 
planie studiów nie są naliczane. 
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I rok studiów licencjackich 
 

Studenci obu ścieżek wybierają jedne z trzech poniższych zajęć Literatura francuska – przedmiot z listy do wyboru 
(ćwiczenia, 15 godz., 2 ECTS). Zapisy przez USOS. 
 

„Bajki” Jeana de La Fontaine’a – 
geneza, interpretacja, recepcja  
Prowadząca:  
dr Joanna Jakubowska  
piątek 15.00-15.45 
 
 

Francuska literatura XVII wieku, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
Moliera  
Prowadząca:  
prof. dr hab. Maja Pawłowska 
czwartek 15.00-15.45 
 

Wokół Charakterów La Bruyère'a  
Prowadząca:  
dr Agata Sadkowska-Fidala  
środa 8.45-9.30 
 

Studenci ścieżki A wybierają jedne z ćwiczeń PNJF – przedmiot do wyboru (30 godz., 3 ECTS). Zapisy przez USOS.  
 

Fonetyka dodatkowa: to się da wymówić. Czytaj, nie 
zgaduj!  
Prowadzący: dr Stefan Kaufman 
wtorek 15.00-16.30 
Głównym celem tych zajęć będzie poprawa wymowy 
studentów poprzez ćwiczenia praktyczne (to się da 
wymówić) oraz poznawanie wybranych problemów 
relacji między pismem i mową (czytaj, nie zgaduj).  
Praktyczne ćwiczenia będą dotyczyć głównie wymowy 
samogłosek oraz problemów poszczególnych 
studentów i będą polegały na wymowie pojedynczych 
wyrazów, zdań, tekstów, wierszy, piosenek (także w 
śpiewie). Problemy relacji pismo-mowa będą 
wyjaśniane ustnie i pisemnie (w postaci ćwiczeń na 
uzupełnianie luk w transkrypcji fonetycznej). 
Zagadnienia: wymowa samogłosek ustnych i nosowych, 
specyficzne problemy wymowy spółgłosek, łączenie 
międzywyrazowe, lektura tekstów poetyckich, wymowa 
„wyrazów trudnych” i inne. 
 

Język francuski na co dzień 
Prowadząca: mgr Natalia Lazreg  
piątek 13.15-14.45 
Celem proponowanych zajęć jest ćwiczenie dwóch 
podstawowych sprawności językowych:  
- wypowiedzi ustnej na tematy dotyczące życia 
codziennego oraz  
- rozumienia ze słuchu krótkich tekstów audio na 
poziomie A2. 
Na zajęciach studenci będą pracować na materiałach 
autentycznych proponowanych przez m.in. Radio 
France Internationale (RFI), TV5 Monde, YouTube, 
rozwijając czynną i bierną kompetencję językową.  
Po zapoznaniu się z zaproponowanymi materiałami 
audio i wideo, ich zrozumieniu oraz głębszej analizie, 
studenci ćwiczyć będą umiejętność konstruowania 
krótkich wypowiedzi ustnych w języku francuskim. 

 

 

Studenci ścieżki B wybierają jedne z ćwiczeń PNJF – przedmiot do wyboru (30 godz., 3 ECTS). Zapisy przez USOS. 
 

Gramatyka i leksyka dadzą się polubić 
Prowadząca: mgr Beata Adach  
wtorek 11.30-13.00 
Celem zajęć jest wyjaśnienie mechanizmów językowych, 
których następstwem staje się automatyzm w ich 
stosowaniu. Automatyzm ten obejmuje znajomość 
bogatych zasobów środków językowych: leksykalnych, 
gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych.  
Treści omawiane na zajęciach służą udzieleniu 
odpowiedzi na pytania dotyczące tychże środków 
językowych w sferze ich praktycznego zastosowania, jest 
to praktyczna analiza zjawisk językowych. 

 
 
 
 
 
 

Język francuski we współczesnych mediach  
Prowadząca: mgr Natalia Lazreg  
piątek 11.30-13.00 
Celem proponowanych zajęć jest ćwiczenie dwóch 
podstawowych sprawności językowych: wypowiedzi 
ustnej oraz rozumienia ze słuchu na poziomie B1.  
Studenci pracować będą na materiałach autentycznych, 
w szczególności fragmentach filmów i seriali dostępnych 
na platformie Netflix, a także w oparciu o 
francuskojęzyczne źródła pochodzące z serwisu YouTube 
i innych platform internetowych. Materiały będą 
dobierane według zainteresowań studentów, a także 
wybrane przez prowadzącą i dostosowane do poziomu 
językowego uczących się (aktualna tematyka, słownictwo 
używane na co dzień przez młodych Francuzów). 
Na podstawie zaproponowanych materiałów studenci 
będą ćwiczyć umiejętność konstruowania dłuższych 
wypowiedzi ustnych oraz dzielenia się opinią z grupą.
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II rok studiów licencjackich 

 
Studenci II roku wybierają jedno z poniższych zajęć Literatura francuska – przedmiot z listy do wyboru (ćwiczenia, 30 
godz., 3 ECTS). Zapisy przez USOS. 
 

Paryż w literaturze francuskiej XIX wieku  
Prowadząca: dr Agata Sadkowska-Fidala  
środa 13.15-14.45 
 

Szaleństwo i nerwica w literaturze francuskiej XIX 
wieku 
Prowadząca: dr Agata Sadkowska-Fidala  
piątek 8.00-9.30 

 
Studenci wybierają także – w zależności od preferencji czasowych – jedną z grup zajęciowych przedmiotu Historia i 
kultura Francji (konwersatorium, 30 godz., 3 ECTS) oraz przedmiotu Teoria literatury (konwersatorium, 30 godz., 3 
ECTS). W obu grupach każdego z przedmiotów realizowane są te same treści. Zapisy przez USOS. 
 

Historia i kultura Francji 
Prowadzący: dr Tomasz Szymański 
poniedziałek 15.00-16.30 

 

Historia i kultura Francji 
Prowadzący: dr Tomasz Szymański 
środa 16.45-18.15 

 

Teoria literatury 
Prowadząca: dr Joanna Kotowska-Miziniak 
poniedziałek 13.15-14.45 

 

Teoria literatury 
Prowadząca: dr Joanna Kotowska-Miziniak 
wtorek 11.30-13.00 

 
Studenci obowiązkowo wybierają również jedno z trzech Konwersatoriów specjalizacyjnych (30 godz., 4 ECTS), które 
pozwolą w przyszłości na wybór seminarium licencjackiego z większą świadomością specyfiki danej dyscypliny 
naukowej: językoznawstwa, literaturoznawstwa lub przekładoznawstwa. Zapisy przez USOS. 
 

Wybrane teorie językoznawcze 
Prowadząca:  
dr Agata Rębkowska-Kieseler  
poniedziałek 9.45-11.15 
Treści programowe: 
Na zajęciach omawiane będą wybrane 
zagadnienia związane z analizą i 
interpretacją zjawisk językowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem dorobku 
językoznawstwa francuskiego. Intereso-
wać nas będą takie podejścia badawcze, 
jak np.: językoznawstwo wypowiadania 
(m.in. Benveniste, Ducrot, Kerbrat-
Orecchioni, Culioli), francuska teoria 
dyskursu, semantyka Pottiera czy 
semantyka prototypu Kleibera. 
Przedmiotem naszych rozważań będą 
następujące zjawiska: grzeczność języko-
wa, subiektywność mówiącego, sposoby 
przytaczania cudzych wypowiedzi, dialo-
giczność, problematyka znaczenia (zna-
czenie w systemie językowym a sens 
konstruowany w dyskursie), a także 
wybrane zagadnienia dotyczące organi-
zacji tekstu (typologia tekstów; wskaźniki 
ciągłości i spójności tekstu). 

 

Literaturoznawstwo 
Prowadząca:  
dr Joanna Jakubowska 
piątek 11.30-13.00 
Treści programowe 
Wybrane zagadnienia związane z 
analizą i interpretacją utworu lite-
rackiego ze szczególnym uwzględ-
nieniem dorobku literaturoznaw-
stwa francuskiego, jak np.:  
- kompozycja dzieła literackiego,  
- genologia,  
- stylistyka (leksykalne, słowotwór-
cze, składniowe i myślowe środki sty-
listyczne),  
- narratologia (Todorov, Genette, 
Baroni), intertekstualność (Kristeva, 
Barthes, Genette). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przekładoznawstwo 
Prowadząca:  
dr hab. Natalia Paprocka 
czwartek 11.30-13.00 
Treści programowe 
1. Przekładoznawstwo jako nauka: przed-
miot, cele, metody, pojęcia. 
2. Przekład: definicje; rodzaje.  
3. Przekład jako proces: składniki i etapy, 
tłumaczenie jako proces podejmowania 
decyzji, strategie i techniki przekładowe, 
narzędzia pracy tłumacza.  
4. Przekład jako przedmiot oceny: jakość 
przekładu i jej ocena, błędy. 
5. Przekład jako mediacja międzykultu-
rowa: specyfika kulturowa jako źródło 
problemów tłumaczeniowych, elementy 
nacechowane kulturowo i sposoby ich 
tłumaczenia. 
6. Przekład jako działanie społeczne: 
tłumacze w sieci relacji społecznych, 
wpływ czynników społecznych na decyzje 
i działania tłumaczy 
7. Przekład jako zjawisko powtarzalne: 
pojęcie serii przekładowej. 
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III rok studiów licencjackich 

 
Studenci III roku wybierają jedno z poniższych zajęć Literatura francuska – przedmiot z listy do wyboru (ćwiczenia, 30 
godz., 3 ECTS). Zapisy przez USOS. 
 

Wojna w zwierciadle współczesnej literatury i sztuki 
Prowadząca: dr Joanna Kotowska-Miziniak  
poniedziałek 8.00-9.30 
Na konwersatorium zajmiemy się obrazami wojny w 
literaturze i sztuce XX i XXI wieku – analizą stylistyki, 
metod obrazowania i przekazywanych wartości na 
podstawie m.in. powieści Sébastiena Japrisota i 
Claude’a Simona, filmów Gillesa Paqueta-Brennera, 
Jeana-Pierre’a Jeuneta i Roberta Benigniego, komiksu 
Arthura Spiegelmana oraz fotografii, plakatów, graffiti 
i muzyki francuskiej. 
 

Kultura wizualna. Rola obrazu oraz literackiej 
ekphrasis w opowiadaniu o epoce 
Prowadząca: dr Joanna Kotowska-Miziniak  
wtorek 8.00-9.30 
Na konwersatorium zajmiemy się szeroko pojętą 
kulturą obrazu: od filmów braci Lumière po teorię 
fotografii Rolanda Barthesa i od powieściowego 
„malowania piórem” po rolę piktogramów w dzisiej-
szym społeczeństwie konsumpcyjnym. 

 
 

Studenci III roku wybierają zajęcia Przedmiot dowolnego wyboru: była ścieżka A – minimum 30 godz. i 3 ECTS, była 
ścieżka B – minimum 90 godz. i 9 ECTS. Ponieważ jest to ostatni semestr studiów, od tej puli można odjąć ewentualne 
dotychczasowe nadwyżki ECTS. Przekroczenie limitu punktów przewidzianych programem studiów nie pociąga za sobą 
żadnych opłat. Zapisy przez USOS. 
 

Translation as a Profession  
Prowadząca: dr Anna Kuźnik 
piątek 11.30-13.00 
Zajęcia w języku angielskim. 
Wymagany poziom języka: B2. 
Aim of the subject: to provide 
students with basic knowledge, 
skills and competences referred to 
translation practice and profession 
of translator in Poland and abroad, 
applying a multidisciplinary 
approach (translation studies 
background enriched by 
sociological and economic 
viewpoints); to prepare students to 
set up their own translation 
business and to act efficiently in the 
current labour market. 

 

 

Terminologia w kulturze, kultura w 
terminologii 
Prowadząca: dr Kaja Gostkowska 
środa 8.00-9.30 
Zajęcia poświęcone są 
podstawowym zagadnieniom i 
pojęciom z zakresu terminologii 
oraz wybranym najnowszym 
teoriom terminologicznym.  
Na podstawie przykładowych 
terminów zbadamy, jakie mogą być 
zależności między różnojęzycznymi 
terminologiami (zbiorami 
terminów) a kulturą, w której są 
osadzone. 
 

 

 

 

 

Nazwy żeńskie w języku polskim i 
francuskim 
Prowadząca: dr Patrycja Krysiak 
poniedziałek 11.30-13.00 
Zajęcia poświęcone są 
problematyce feminizacji języka i 
asymetrii rodzajowo-płciowych 
(przede wszystkim leksykalnych) w 
polszczyźnie i francuszczyźnie. 
Przedmiotem dyskusji będą 
kontrowersyjne zarówno w Polsce, 
jak i we Francji nazwy żeńskie 
(professeure, chercheuse, 
chercheure, ministra, naukowczyni, 
dziekanka), sposoby ich  tworzenia i 
różnorodne uwikłania społeczno-
kulturowe feminatywów.  
Na zajęciach omówione zostaną 
również najnowsze tendencje, tj. 
język neutralny płciowo, écriture 
inclusive, dégenrement. 
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I rok studiów magisterskich 
 

Studenci wybierają jedno z dwóch konwersatoriów monograficznych (30 godz., 4 ECTS). Zapisy przez USOS. 

Komunikacja ustna w języku obcym  
– między normą a użyciem  
Prowadzący: dr Aleksander Wiater  
poniedziałek 15.00-16.30 
Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów 
z procesami umysłowymi zachodzącymi w trakcie 
komunikacji ustnej.  
Podczas zajęć omówione zostaną modele wytwa-
rzania mowy zakładające, że proces ten odbywa się 
na co najmniej kilku poziomach: intencji, przygoto-
wania konceptualnego, kodowania i artykulacji.  
Podstawy teoretyczne, ilustrujące etapy formuło-
wania wypowiedzi z perspektywy psycholingwisty-
cznej, pozwolą na szerszy ogląd funkcji komunikacji 
w życiu człowieka: jej charakterystyce, zasadom, 
regułom i naturalnemu przebiegowi. Problematyka 
ta zostanie przedstawiona w oparciu o główne 
teorie komunikacji.  
W ramach zajęć szczególna uwaga zostanie poświę-
cona błędom pojawiającym się podczas wypowie-
dzi ustnych w języku obcym.  
Praca końcowa opierać się będzie na analizie 
materiałów dźwiękowych, pochodzących z nagrań 
osób obcojęzycznych posługujących się językiem 
francuskim. 

 

Polskie i francuskie nazwy żeńskie  
– historia, współczesne tendencje i problemy, teoria i 
praktyka tekstowa 
Prowadząca: dr Patrycja Krysiak 
wtorek 11.30-13.00 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów i studentek z 
problematyką feminizacji języka oraz słowotwórczo-
leksykalnymi konsekwencjami asymetrii rodzajowo 
płciowych w językach polskim i francuskim. Osoby 
uczestniczące w zajęciach zdobędą wiedzę na temat 
wybranych różnic gramatycznych i leksykalnych między 
polszczyzną i francuszczyzną oraz językowo-kulturowych 
uwikłań feminatywów.  
Omówimy historię nazw żeńskich w obu językach, dawniejsze 
i te bardziej aktualne kontrowersje wokół postulatów 
konsekwentnej feminizacji, a także językowe, społeczne i 
polityczne uwarunkowania najnowszych postulatów (écriture 
inclusive, grammaire neutre, język neutralny płciowo), które 
następnie spróbujemy odnieść do praktyki tekstowej.  
Na podstawie zdobytych wiadomości studenci i studentki 
przygotują własne (krytyczne) analizy porównawcze 
wybranego typu/gatunku tekstów polskich i 
francuskojęzycznych (np. komunikatów medialnych, tekstów 
użytkowych i dokumentów, przekładów literackich i 
audiowizualnych, słowników ogólnych i dwujęzycznych) pod 
kątem omawianych zjawisk. 

 

Ponadto studenci, którzy realizują kształcenie modułowe Przygotowanie do zawodu nauczyciela, zostaną 
automatycznie przepisani (w USOS) na następujące przedmioty: 
Elementy prawa oświatowego i bezpieczeństwo w szkole  
Psychologiczne podstawy pracy nauczyciela  
Pedagogiczne podstawy pracy nauczyciela  
Pedagogika – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
Podstawy dydaktyki  
Dydaktyka języka francuskiego – wykład  
Dydaktyka języka francuskiego – konwersatorium  

 
 

II rok studiów magisterskich 
 

W ramach Przedmiotu do wyboru (minimum 30 godz., 4 ECTS) można zapisać się przez USOS na Język angielski B2 
konwersacje (ćwiczenia, 30 godz., zaliczenie na ocenę, 2 ECTS). 

Można także zapisać się, zgłaszając się bezpośrednio do prowadzącego, na następujące zajęcia: 

- przedmioty z drugiej specjalności (Filolog w świecie cyfrowym lub Specjalność translatorska),  

- Przekładoznawstwo (w planie II FL) – tylko w przypadku osób realizujących specjalność translatorską, 

- można także zaliczyć w poczet Przedmiotu do wyboru przedmioty kształcenia modułowego Przygotowanie do 
zawodu nauczyciela. 

Studenci, którzy nie zakończą lektoratu drugiego języka romańskiego egzaminem na poziomie B2+, zobowiązani są, w 
ramach różnic programowych, do zdania egzaminu z innego języka obcego na poziomie B2+ w SPNJO. 


