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Zakresy egzaminów magisterskich 

w roku akademickim 2021/2022 

 

 

Filologia chorwacka z językiem serbskim 

 

dr Sybilla Daković: Językoznawstwo chorwackie ze szczególnym uwzględnieniem 

językoznawczych aspektów przekładu. 

Student otrzymuje od promotora wykaz literatury niezbędnej do przygotowania się do 

egzaminu dyplomowego. 

 

 

dr Magdalena Ślawska: Literaturoznawstwo chorwackie i serbskie ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

1. Najnowszego dramatu w Chorwacji i Serbii. 

2. Serbskiego i chorwackiego dramatu w Polsce. 

3. Współczesnej prozy chorwackiej. 

4. Współczesnej prozy serbskiej. 

5. Współczesnej prozy bośniackiej. 

6. Recepcji współczesnej prozy chorwackiej i serbskiej w Polsce. 

7. Współczesnej literatury polskiej w Serbii i Chorwacji. 

8. Problematyki przekładu literackiego. 

Student otrzymuje od promotora wykaz literatury niezbędnej do przygotowania się do 

egzaminu dyplomowego. 

 

*** 
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Filologia czeska 

 

dr Agnieszka Kołodziej: Językoznawstwo czeskie ze szczególnym uwzględnieniem 

onomastyki. 

Student otrzymuje od promotora wykaz literatury niezbędnej do przygotowania się do 

egzaminu dyplomowego. 

 

 

dr Lenka Ptak: Językoznawstwo czeskie ze szczególnym uwzględnieniem słowotwórstwa  

i językoznawstwa korpusowego. 

Student otrzymuje od promotora wykaz literatury niezbędnej do przygotowania się do 

egzaminu dyplomowego. 

 

 

dr Kamila Woźniak: Literaturoznawstwo czeskie ze szczególnym uwzględnieniem motywu 

miasta w ujęciu kulturowym. 

Student otrzymuje od promotora wykaz literatury niezbędnej do przygotowania się do 

egzaminu dyplomowego. 

 

*** 

 

Filologia rosyjska 

 

prof. Izabella Malej: Literaturoznawstwo rosyjskie ze szczególnym uwzględnieniem drugiej 

połowy XIX oraz  XX w. 

Student otrzymuje od promotora wykaz literatury niezbędnej do przygotowania się do 

egzaminu dyplomowego. 

 

 

dr hab. Ewa Komisaruk, prof. UWr: Literaturoznawstwo rosyjskie ze szczególnym 

uwzględnieniem drugiej połowy XIX oraz  XX w. 

Student otrzymuje od promotora wykaz literatury niezbędnej do przygotowania się do 

egzaminu dyplomowego. 
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dr Iwona Łuczków: Językoznawstwo rosyjskie ze szczególnym uwzględnieniem 

słowotwórstwa, morfologii i składni. 

Student otrzymuje od promotora wykaz literatury niezbędnej do przygotowania się do 

egzaminu dyplomowego. 

 

 

*** 

 

Filologia ukraińska 

 

dr hab. Oleh Beley, prof. UWr: Językoznawstwo ukraińskie ze szczególnym uwzględnieniem 

onomastyki. 

Student otrzymuje od promotora wykaz literatury niezbędnej do przygotowania się do 

egzaminu dyplomowego. 

 

 

 

 


