Zajęcia
dodatkowe

8.00-9.30

poniedziałek
Język włoski - lektorat
grupa początkująca
mgr Aleksandra Pogońska
s. 6
Komunikacja praktyczna - actio
rhetorica (OGUN)
mgr Iwona Żółtowska
s. 103

wtorek

Język włoski - lektorat
grupa zaawansowana
mgr Aleksandra Pogońska
s. 6

środa

czwartek

Język włoski - lektorat
grupa początkująca
mgr Aleksandra Pogońska
s. 6

Język włoski - lektorat
grupa zaawansowana
mgr Aleksandra Pogońska
s. 6

Litera/fakultettura łacińska
renesansu (OGUN) (I sem.)
dr Bartłomiej Czarski (OGUN)
s. 6
9.45-11.15

11.30-13.00

Literatura nowołacińska baroku
(OGUN) (II sem.)
dr Bartłomiej Czarski (OGUN)
s. 6

Intertextuality in New Testament
Retoryka i demokracja. Od
(Selected Passages)
starożytności do
OGUN w jęz. Angielskim (I sem.)
współczesności
Roczniki średniowieczne jako
dr hab. Jan Kozłowski
(OGUN/fakultet) (I sem.)
źródło do historii epoki (wybór)
s. 6
prof.dr hab. Cyprian Mielczarski
(OGUN)
s. 103
prof. dr hab. Jerzy WojtczakChrześcijańska literatura
Szyszkowski
męczeńska (II-III w. n.e.)
Klasyczna filozofia polityki
s. 110
OGUN (II sem.)
(OGUN/fakultet) (II sem.)
dr hab. Jan Kozłowski
prof. dr hab. Cyprian Mielczarski
s. 6
s. 103

Elementy kultury renesansu
(OGUN/fakultet) (I sem.)
prof. dr hab. Włodzimierz
Olszaniec
s. 6
Elementy kultury baroku
(OGUN/fakultet) (II sem.)
dr Bartłomiej Czarski
s. 6

Ad fontes - kurs łaciny dla
średnio zaawansowanych
(OGUN)
mgr Agnieszka StachowiczGarstka
s. 113

piątek

13.15-14.45

Lektorat języka nowogreckiego
dla filologów (fakultet)
Anonim
s. 113

Rudimenta Latinitatis
kurs łaciny dla początkujących
(OGUN)
dr Magdalena Zawadzka
s. 6

15.00-16.30

Paleografia grecka (fakultet)
(zajęcia dla studentów po
Apokryfy w kulturze europejskiej
egzaminie z gramatyki opisowej
(OGUN) (II sem.)
języka greckiego)
ks. prof. dr hab. Marek
prof. dr hab. Tomasz Derda (I
Starowieyski
sem.)
s. 6
Anonimowy zwycięzca konkursu
(II sem.)
s. 113

Wczesnochrześcijańska
literatura grecka
(OGUN) (II sem.)
ks. prof. dr hab. Marek
Starowieyski
s. 6

16.45-18.15

18.30-20.00

Muzyka starożytnej Grecji
(OGUN/fakultet)
mgr Łukasz Szypkowski
s. 103

Epigrafika grecka (fakultet)w po
egzaminie z gramatyki opisowej
języka greckiego)
dr hab. Aleksander Wolicki
(zajęcia dla studentó
s. 113
Gramatyka opisowa języka
polskiego (OGUN/fakultet)
mgr Inga Grześczak
s. 6

\

