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INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU UZUPEŁNIAJĄCEGO NA MODERNIZACJE
PROGRAMÓW ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU POKL 04.01.01-00-029/09 NA
WYDZIALE FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ UAM W POZNANIU
Postanowieniem Zarządu Projektu POKL.04.01.01-00-029/09 „Dostosowanie modelu kształcenia
studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem
rozwoju kompetencji informatycznych oraz informacyjno-medialnych) z dnia 15 stycznia 2015 roku do
modernizacji skierowano następujące programy nauczania (w nawiasie realizatorzy):

1. Podstawy dydaktyki polonistycznej, 30 g., ćwiczenia, II rok, 1 sem., sp. nauczycielska, studia lic.,
stacjonarne (M. Kwiatkowska-Ratajczak)
2. Literatura dziecięca, 30 g., ćwiczenia, I rok, 2 sem., sp. nauczycielska, studia lic., stacjonarne (D.
Mrozek, A. Gis)
3. Metodyka nauczania, 90 g., ćwiczenia, I-II rok, 1 i 2 sem., sp. nauczycielska, studia mgr,
stacjonarne (K. Koc)
4. Semiotyka tekstów kultury, 30 g., ćwiczenia, I rok, 2 sem., sp. nauczycielska, studia mgr,
stacjonarne (B. Stefaniak, A. Reimann)
5. Prawne aspekty zawodu nauczyciela, 5 g., wykład, I rok, 2 sem., sp. nauczycielska, studia mgr,
stacjonarne (A. Podemska-Kałuża)
6. Estetyka książki, 15 g., wykład, I rok, 1 sem., sp. edytorstwo naukowe, studia mgr, stacjonarne (K.
Krzak-Weiss)
7. Krytyka przekładu, 30 g., ćwiczenia, II rok, 2 sem., sp. przekładowa, studia mgr, stacjonarne (E.
Rajewska, A. Kwiatkowska); (A. Rogulska); (A. Szymił)
8. Genologia mediów cyfrowych, 30 g., ćwiczenia, I rok, 2 sem., sp. kultura mediów cyfrowych,
studia mgr, stacjonarne (E. Winiecka); (B.Kulesza-Gulczyńska)
9. Komunikowanie masowe, 30 g., ćwiczenia, II rok, 1 sem., sp. dziennikarska, studia lic., stacjonarne
(A. Kula)
10. Komunikacja interpersonalna, 30 g., ćwiczenia, II rok, 1 sem., sp. dziennikarska, studia lic.,
stacjonarne (B. Sobczak)
11. Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny na tle innych języków słowiańskich, 60 g.,
ćwiczenia, I rok, 1-2 sem., op. Językoznawcza, studia mgr, stacjonarne (A. Słoboda)
12. Życie literackie w Polsce, 30 g., ćwiczenia, II rok, 1 sem., sp. artystyczno literacka, studia lic.,
stacjonarne (M. Jaworski)
13. Sztuka pisania: poezja, 30 g., ćwiczenia, I rok, 2 sem., sp. artystyczno literacka, studia lic.,
stacjonarne (K. Hoffmann); (M.Staśko)
14. Aksjologia literacka, 30 g., wykład, I rok, 2 sem., sp. artystyczno literacka, studia lic., stacjonarne
(P. Śliwiński); (A.Polachowska); (M.Staśko)
15. Socjolingwistyka, 30 g., wykład, II rok, 2 sem., studia lic., stacjonarne (Słubice) (K. Skibski)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16. Teoria przekładu, 30 godz., ćwiczenia, II rok, 1 sem., sp. przekładowa, studia mgr, stacjonarne (E.
Kraskowska)
17. Techniki pisarskie I, 30 godz., I rok, 1 sem., sp. przekładowa, studia mgr, stacjonarne (L. Marzec,
A. Gajewska, T. Umerle)
18. Diagnoza i terapia dyslalii, 30 godz., wykład/warsztat, II rok, 2 sem., sp. logopedyczna, studia lic.,
stacjonarne (J. Sławek)
19. Diagnoza i terapia afazji dziecięcej, 30 godz., wykład/warsztat, III rok, 1 sem., sp. logopedyczna,
studia lic., stacjonarne (M. Rutkiewicz-Hanczewska)
20. Elementy diagnozy logopedycznej, 15 godz., ćwiczenia, II rok, 1 sem., sp. logopedyczna, studia
lic., stacjonarne (M. Miławska)
21. Diagnoza i terapia afazji u osób dorosłych, 30 godz., wykład/warsztat, I rok, 1 sem., sp.
logopedyczna, studia mgr, stacjonarne (E. Kaptur)
22. Współczesne problemy historii literatury, 30 godz., ćwiczenia, I rok, 1 sem., studia mgr, op.
językoznawcza, stacjonarne (A. Legeżyńska, G. Raubo)
Za Zarząd
Prof. Krzysztof Trybuś (koordynator zad. 2.)

