
Zajęcia dla przedmiotów cyklu: 2018Z

kod przedmiotu tytuł przedmiotu: koordynator(zy) sposób i termin zaliczania

3700-CS-KON-MWP-AL Mitologia w polszczyźnie – słowa i pojęcia prof. Ewa Rudnicka piątek 25 stycznia na ostatnich zajeciach (13.15-14.45)

3700-CS-KON-OH Opera i historia: muzyka jako źródło do dziejów politycznych Europy nowożytnejprof. Hieronim Grala

3700-CSL1WK Warsztaty komputerowe prof. Anna Skolimowska 

w sesji zimowej - poniedziałek, 28 stycznia h. 11.00-12.00

w sesji poprawkowej - wtorek, 5 lutego , h. 15.00-16.00 

miejsce: Nowy Świat 69, IV piętro, sala nr 8

możliwe inne terminy po indywidualnym w uzgodnieniu przez e-mail as@al.uw.edu.pl

3700-CSL2HSSR Historia sztuki średniowiecznej prof. Michał Janocha sobota 26 stycznia godz. 9.30 w sali 203,

3700-CSL3HSXIX Historia sztuki XIX wieku prof. MariaPoprzęcka zaliczany na podstawie prac prezentowanych na zajeciach

3700-CSL3TAES Tradycje antyczne w Europie Środkowej dr Przemysław Kaniecki na ostatnich zajęciach 22.01.2019

3700-CS-LKON-SK Spotkanie kultur w zwierciadle źródeł: hiszpańskie i indiańskie przekazy o konkwiście

dr Szymon Gruda,   

dr  Katarzyna Granicka omawianie esejów - czwartek 7 lutego 2019   godz. 11.30-30.00, sala 23

3700-CS-WWK Współczesne Włochy przez pryzmat kinematografii prof. StefanoRedaelli Zaliczenie koncowe odbedzie sie  15.01

3700-FN-JNGR2 Język nowogrecki - fakultet dla II roku FN mgr Sotirios Karageorgos na ostatnich zajęciach

3700-FN-JNGR3 Język nowogrecki - fakultet dla III roku FN mgr Sotirios Karageorgos na ostatnich zajęciach

3700-FN-L1-AIDLGWPP Analiza i interpretacja dzieł literatury greckiej w przekładach dr Ewa Janion zaliczenie na ostatnich zajęciach (23.01, 13.15-14.45)

3700-FN-L1-WDN Wstęp do neogrecystyki dr Przemysław  Kordos prośba o nadsyłanie pracy zaliczeniowej do ostatniego dnia sesji zimowej (8/2/19)

3700-FN-L2-PRAW1 Prawosławie I dr Kuczara Konrad środa 23 stycznia godz. 11.30 w sali 28 

3700-FN-L2-WDJ Wstęp do językoznawstwa prof. Robert Sucharski Zaliczenie ustne: wtorek 29 stycznia, godz. 13 (sala 23 NŚ)

3700-FN-L2-WZGJN Wybrane zagadnienia z gramatyki opisowej języka nowogreckiego dr Konrad Kuczara poniedziałek 28 stycznia godz. 10.00 sala 4 (w czasie sesji)

3700-FN-L3-ALKR Arcydzieła literatury kreteńskiej okresu renesansu, 2 prof. Małgorzata Borowska 

zaliczenie pisemne na stopień:

termin 1     1 II (piątek) godz. 12.00-14.00

termin 2     5 II (wtorek) godz. 12.00-14.00

Seminarium dyplomowe/Seminarium wiodące prof. Małgorzata Borowska 

Seminarium dyplomowe (III r. FN i CS) praca pisemna semestralna (zaliczenie do końca 

sesji)

3700-FN-L1-WHLGR Wprowadzenie do historii i literatury Grecji Nowożytnej (I r. OGUN) prof. Małgorzata Borowska 

zaliczenie pisemne na stopień:

termin 1     1 II (piątek) godz. 12.00-14.00

termin 2     5 II (wtorek) godz. 12.00-14.00

3700-FN-L3-WDK Wstęp do katarewusy

dr Ewa Janion, dr Przemysław 

Kordos zaliczenie na ostatnich zajęcia 25.01, 16.45-18.15


