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SINOLOGIA I 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

08:30-
10:00 

WF 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego  
– kurs 
podstawowy  
gr. A 
dr Wisława 
Szkudlarczyk-
Brkić, s. 401 
– pismo chińskie 
gr. B 
dr hab. Halina 
Wasilewska,  
s. 402 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego - kurs 
podstawowy  
gr. A 
dr Wisława 
Szkudlarczyk-
Brkić, s. 401 
 
gr. B 
mgr Dominik 
Duda, s. 400 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego 
– rozumienie ze 
słuchu 
gr. A 
mgr Zuzanna 
Wnuk, s. 401 
– kurs 
podstawowy 
gr. B 
mgr Dominik 
Duda, s. 402 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego - kurs 
podstawowy  
gr. A 
dr Wisława 
Szkudlarczyk-
Brkić, s. 401 
– konwersacje 
gr. B 
mgr Zhong Yuan 
s. 402 

10:15-
11:45 

WF 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego – 
pismo chińskie 
gr. A 
dr hab. Halina 
Wasilewska,  
s. 401 
– kurs 
podstawowy 
gr. B 
mgr Dominik 
Duda, s. 413 

Wiedza 
o kulturze 
chińskiej 
mgr Dominik 
Duda, s. 400 
 
Wiedza o języku 
chińskim 
dr Maria 
Kurpaska, s. 413 
 
(Wybór) 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego 
– konwersacje 
gr. A 
mgr Zhong Yuan 
s. 401 
– kurs 
podstawowy 
gr. B 
mgr Dominik 
Duda, s. 402 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego - kurs 
podstawowy  
gr. A 
dr Wisława 
Szkudlarczyk-
Brkić, s. 401 
– rozumienie ze 
słuchu 
gr. B 
mgr Zuzanna 
Wnuk, s. 402 

12:00-
13:30 

WF 

Język europejski 
– język angielski  
mgr Agnieszka 
Nawrot, s. 401 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego 
– konwersacje 
gr. A 
mgr Zhong Yuan 
s. 400 

Wstęp do 
literaturo-
znawstwa 
dr Joanna Krenz  
(po 1 IV)1, s. 401 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego 
– fonetyka 
gr. B 
mgr Zhong Yuan, 
s. 403 

13:45-
15:15 

Historia 
literatury 
chińskiej 
Prof. dr hab. 
Izabella Łabędzka 
s. 401 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego 
– fonetyka 
gr. A 
mgr Zhong Yuan, 
s. 401 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego 
– konwersacje 
gr. B 
mgr Zhong Yuan 
s. 402 

Wstęp do 
literaturo-
znawstwa 
dr Joanna Krenz  
(po 1 IV), s. 401 

 

 
Przedmioty realizowane w innym semestrze 
Zgodnie z decyzją Rady Programowej pojedyncze przedmioty przewidziane w programie studiów w semestrze 
zimowym zostały jednorazowo przeniesione na semestr letni, a jeden przedmiot z semestru letniego został 
przeniesiony na semestr zimowy. Wszystkie one zostaną zrealizowane w tym roku akademickim. 
 
I rok lic.: 
Wstęp do literaturoznawstwa (przeł. na II sem.) 
 

                                                           
1 Dr Joanna Krenz wraca po 1 IV, w związku z czym zajęcia prowadzone przez nią będą się odbywać z większą 
częstotliwością. 
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Przedmioty do wyboru: 
Część przedmiotów przewidzianych w programie studiów, to przedmioty do wyboru (fakultatywne). W 
semestrze letnim to: 
I rok studiów licencjackich (student wybiera jeden przedmiot): 

• Wiedza o języku chińskim (dr Maria Kurpaska) 

• Wiedza o kulturze chińskiej (mgr Dominik Duda)  
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SINOLOGIA II 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

08:30-
10:00 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego 
– konwersacje 
mgr Zhong Yuan, 
s. 401 

Lektura tekstów 
specjalistycznych 
– teksty 
techniczne 
(Wybór B) 
mgr Dominik 
Duda, s. 400 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego 
– konwersacje 
mgr Zhong Yuan, 
s. 402 

Historia Chin 
dr Kamil 
Burkiewicz,  
s. 400 

Lektura tekstów 
specjalistycznych 
– teksty 
medyczne  
(Wybór B) 
mgr Katarzyna 
Wizła-Lin, s. 401 

10:15-
11:45 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego – kurs 
podstawowy  
mgr Sylwia 
Witkowska,  
s. 401 

Język europejski 
– język angielski  
mgr Agnieszka 
Nawrot, s. 400 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego – kurs 
podstawowy  
mgr Sylwia 
Witkowska,  
s. 401 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego – 
rozumienie ze 
słuchu  
mgr Zuzanna 
Wnuk, s. 400 

Cywilizacje Azji 
(Wybór A) 
dr hab. Halina 
Wasilewska,  
s. 400 

12:00-
13:30 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego – kurs 
podstawowy  
mgr Sylwia 
Witkowska,  
s. 401 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego 
– konwersacje 
mgr Zhong Yuan, 
s. 400 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego – kurs 
podstawowy  
mgr Sylwia 
Witkowska,  
s. 401 

Lektura tekstów 
literackich 
mgr Zhong Yuan,  
s. 400 

Język chiński 
biznesowy 
mgr Katarzyna 
Wizła-Lin, s. 401 

13:45-
15:15 

  Cywilizacje Azji 
(Wybór A) 
dr Iga 
Rutkowska,  
s. 402 
(co 2 tyg.) 

  

15:30-
17:00 

 

ZEBRANIA IO 

Cywilizacje Azji 
(Wybór A) 
dr Iga Rutkowska 
s. 402 
(co 2 tyg.) 

  

 
Przedmioty realizowane w innym semestrze 
Zgodnie z decyzją Rady Programowej pojedyncze przedmioty przewidziane w programie studiów w semestrze 
zimowym zostały jednorazowo przeniesione na semestr letni, a jeden przedmiot z semestru letniego został 
przeniesiony na semestr zimowy. Wszystkie one zostaną zrealizowane w tym roku akademickim. 
II rok lic.: 
Język chiński biznesowy (przeł. na II sem.) 
 
Przedmioty do wyboru: 
Część przedmiotów przewidzianych w programie studiów, to przedmioty do wyboru (fakultatywne). Wybór ów 
odbywa się w kilku płaszczyznach. W semestrze letnim to: 
Studenci II roku lic: 

• Wybór A – „Cywilizacje Azji”  
student wybiera jedne z dwóch oferowanych zajęć prowadzonych przez: 

− prof. H. Wasilewską – Krąg kultury pisma chińskiego – sinograficzne systemy graficzne 

− dr Igę Rutkowską – Świat japońskich widowisk 

• Wybór B – „Lektura tekstów specjalistycznych” 
student wybiera jeden przedmiot: 

− teksty medyczne 

− teksty techniczne 

• Wybór C – „Przedmiot do wyboru” 
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Tych przedmiotów nie ma w opublikowanym na stronie IO planie zajęć. Student wybiera dowolne 
konwersatorium z listy Szkoły Nauk o Języku i Literaturze (SNJiL) za min. 3 pkt. ECTS dla swojego 
poziomu studiów (studia pierwszego stopnia) 
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SINOLOGIA III 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

08:30-
10:00 

Lektura tekstów 
literackich – 
literatura 
współczesna 
do/po 1949 
mgr Hsiu-Ting YU 
(wybór B), s. 402 

 Przekład 
tekstów 
chińskich  
- ustny (wybór) 
dr Kamil 
Burkiewicz,  
s. 424 

 Przekład tekstów 
chińskich  
- pisemny (wybór) 
dr hab. Halina 
Wasilewska,  
s. 402 

10:15-
11:45 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego – 
kompozycja 
tekstu 
mgr Zhong Yuan, 
s. 402 

Gramatyka 
opisowa języka 
chińskiego 
dr Wisława 
Szkudlarczyk-
Brkić, s. 402 

Gramatyka 
opisowa języka 
chińskiego 
dr Wisława 
Szkudlarczyk-
Brkić, s. 402 

 Wstęp do 
przekładu tekstów 
chińskich  
mgr Katarzyna 
Wizła-Lin, s. 426 

12:00-
13:30 

Język chiński 
klasyczny  
– proza lub 
poezja 
mgr Hsiu-Ting YU 
(wybór A), s. 402 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego – 
konwersacje 
lic. Han Feng,  
s. 402 

Seminarium 
licencjackie  
dr Kamil 
Burkiewicz,  
s. 421  
dr Maria 
Kurpaska, s.  

 Seminarium 
licencjackie  
dr hab. Halina 
Wasilewska,  
s. 430 

13:45-
15:15 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego – 
konwersacje 
lic. Han Feng,  
s. 402 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego – 
konwersacje 
lic. Han Feng,  
s. 402 

   

Przedmioty realizowane w innym semestrze 
Zgodnie z decyzją Rady Programowej pojedyncze przedmioty przewidziane w programie studiów w semestrze 
zimowym zostały jednorazowo przeniesione na semestr letni, a jeden przedmiot z semestru letniego został 
przeniesiony na semestr zimowy. Wszystkie one zostaną zrealizowane w tym roku akademickim. 
III rok lic.: 
Wstęp do przekładu tekstów chińskich (przeł. na II sem.) 
Przedmioty do wyboru: 
Część przedmiotów przewidzianych w programie studiów, to przedmioty do wyboru (fakultatywne). Wybór ów 
odbywa się w kilku płaszczyznach. W semestrze zimowym to: 
Studenci III roku lic.:  

• Wybór A  
Język chiński klasyczny – poezja  
lub  
Język chiński klasyczny – proza  
Student wybiera jeden z nich, uruchomiony zostanie ten, który będzie miał więcej chętnych 

• Wybór B  
Lektura tekstów literackich - literatura współczesna do 1949 r.  
lub  
Lektura tekstów literackich - literatura współczesna po 1949 r. 
Student wybiera jeden z nich, uruchomiony zostanie ten, który będzie miał więcej chętnych 

• Wybór C 
Przekład tekstów chińskich - pisemny  
lub 
Przekład tekstów chińskich –  ustny 
Student wybiera jeden z nich, uruchomione zostaną oba, jeśli zostanie udzielona na to zgoda Dziekana 

• Wybór D 
Seminarium licencjackie  
Student kontynuuje seminarium wybrane w pierwszym semestrze
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SINOLOGIA I mgr 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

08:30-
10:00 

     

10:15-
11:45 

Seminarium 
magisterskie 
dr Maria 
Kurpaska, s. 430 

 Seminarium 
magisterskie 
dr Kamil 
Burkiewicz,  
s. 421 

 9:45-11:15 
Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego – 
konwersacje  
mgr Hsiu-Ting Yu, 
s. 413 

12:00-
13:30 

Wykład 
monograficzny  
Prof. dr hab. 
Izabella Łabędzka 
s. 413 

 Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego – 
konwersacje  
mgr Hsiu-Ting Yu, 
s. 402 

 11:30-13:00 
Przekład ustny 
z użyciem kabin 
dr Kamil 
Burkiewicz,  
s. 368 

13:45-
15:15 

Język europejski  
(angielski) 
prof. dr hab. 
Justyna 
Walkowiak,  
s. 413 

 Lektura 
i przekład 
chińskich 
tekstów 
literackich 
dr Joanna Krenz 
(po 1 IV)2, s. 402 

 Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego – 
kompozycja 
tekstu 
mgr Zhong Yuan, 
s. 413 

15:30-
17:00 

Język chiński 
klasyczny 
Prof. dr hab. 
Izabella Łabędzka 
s. 413 

ZEBRANIA IO 

Lektura 
i przekład 
chińskich 
tekstów 
literackich 
dr Joanna Krenz 
(po 1 IV), s. 402 

 Kultura chińska 
(po 1 V)3 

s. 413 

17:15-
18:45 

Seminarium 
magisterskie 
Prof. dr hab. 
Izabella Łabędzka 
s. 419 

   Kultura chińska 
(po 1 V) 
s. 413 

  

                                                           
2 Dr Joanna Krenz wraca po 1 IV, w związku z czym zajęcia prowadzone przez nią będą się odbywać z większą 
częstotliwością. 
3 Zajęcia z Kultury chińskiej rozpoczną się po 1 V i będą odbywać się z większą częstotliwością. 



SINOLOGIA, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (MGR) 
2023SL VER. 0.92 z dnia 06.03.2023 

 

Strona 7 z 7 

SINOLOGIA II mgr 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

08:30-
10:00 

     

10:15-
11:45 

Seminarium 
magisterskie 
dr Maria 
Kurpaska, s. 430 

  Seminarium 
magisterskie 
dr Kamil 
Burkiewicz,  
s. 421 

 

12:00-
13:30 

   Lektura 
i przekład 
chińskich 
tekstów 
literackich 
mgr Katarzyna 
Wizła- Lin, s. 400 

 

13:45-
15:15 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego – 
kompozycja 
tekstu 
mgr Hsiu-Ting 
YU, s. 400 

  Przekład 
tekstów 
użytkowych 
mgr Katarzyna 
Wizła- Lin, s. 400 

 

15:30-
17:00 

Praktyczna 
nauka języka 
chińskiego – 
konwersacje 
mgr Han Feng, 
s. 400 

ZEBRANIA IO 

   

17:15-
18:45 

Seminarium 
magisterskie 
Prof. dr hab. 
Izabella Łabędzka 
s. 419 

    

 

Przedmioty realizowane w innym semestrze 
Zgodnie z decyzją Rady Programowej pojedyncze przedmioty przewidziane w programie studiów w semestrze 
zimowym zostały jednorazowo przeniesione na semestr letni, a jeden przedmiot z semestru letniego został 
przeniesiony na semestr zimowy. Wszystkie one zostaną zrealizowane w tym roku akademickim. 
II rok mgr: 
Lektura i przekład chińskich tekstów literackich (przeł. na II sem.) 
Lektura i przekład tekstów specjalistycznych – technologie informatyczne (przeł. na I sem.) 
 


