Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z poniższym zestawieniem zajęć i form rejestracji w poszczególnych grupach przedmiotowych dla studiów I i II stopnia na kierunku
Historia i kultura Żydów.
REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY kierunku Historia i kultura Żydów – semestr zimowy 2017/2018
JS – licencjat (S1-JS) Historia i kultura Żydów, I stopień
Nazwa
kursowe JS licencjat

Przedmioty i limity
I rok
 Biblia: teksty i ich historia (3104-LJS-BIB)
 Cywilizacja języków żydowskich. Wprowadzenie do
języka hebrajskiego i jidysz (3104-LJS-CJZ) – 2 gr.
 Wprowadzenie do studiów żydowskich (3104-LJSWSZ) – 2 gr.

Rodzaj i kod rejestracji
Uprawnieni
kursowe - I rok – do grup przydziela opiekun tylko JS I st.
roku, w USOS rejestruje sekretariat
MISH

II rok – internetowa rejestracja instytutowa
 Społeczności żydowskie w okresie średniowiecza i
nowożytności (3104-LJS-SZSRN-C)
 Literatura żydowska (jidysz) – tradycja,
nowoczesność, awangarda (3104-LJS-LZTNA
 Język Hebrajski 2 (3104-LJS-JHEB2
 Język Jidysz 2 (3104-LJS-JJID2)

internetowa rejestracja instytutowa
(3104-JS-L-KURS.17Z)

III rok
 Ku nowoczesności. Żydzi w czasie pierwszej wojny
światowej w dwudziestoleciu międzywojennym
(1914-1939)( 3104-LJS-ZWMW-C)
 Zagłada (3104-LJS-ZAG-C)
 Język Hebrajski 4 (3104-LJS-JHEB4)

internetowa rejestracja instytutowa
(3104-JS-L-KURS.17Z)


Nauki humanistyczne JS

Nauki społeczne

WPPU
BHP
Technologia
informacyjna

Język Jidysz 4 (3104-LJS-JJID4)

I rok
według planu studiów realizowany w ciągu I roku
Uwaga! W roku akad. 2017/2018 oferowany w sem.
zimowym
 Nauki humanistyczne - Filozofia żydowska (dla
judaistów)( 3104-LJS-NHUM-FIL)
I rok
według planu studiów do zrealizowania w ciągu trzech lat
za 5 ECTS wyłącznie zajęciami spoza IH
I rok

Własność intelektualna

I rok
I rok
według planu studiów realizowany w ciągu sem. letniego,
Uwaga! W roku akad. 2017/2018 oferowany w sem.
zimowym.
I rok

Język nowożytny
Objazd naukowy

I i II rok
II i III rok

Sem. zimowy – I rok – w USOS rejestruje
sekretariat

I rok tylko JS I st.
MISH

Rejestracja żetonowa
I rok - do grup przydziela opiekun roku, w
USOS rejestruje sekretariat
I rok - w USOS rejestruje sekretariat

I rok tylko JS I st.
MISH
I rok JS I st.

Sem. zimowy – I rok - do grup przydziela
opiekun roku, w USOS rejestruje sekretariat
rejestracja w trakcie roku akademickiego

I rok JS I st.

Rejestracja żetonowa
rejestracja w trakcie roku akademickiego

II i III rok I st. JS
MISH

JS – magisterskie (S2-JS) Historia i kultura Żydów, II stopień
Nazwa
Zajęcia źródłoznawcze

Węzłowe problemy
historii i kultury
żydowskiej

Przedmioty
I rok
 Zajęcia źródłoznawcze. Źródła do dziejów i kultury
Żydów polskich w XX wieku (3104-MJS-ZZ)
 Węzłowe problemy historii i kultury żydowskiej.
(Temat)( 3104-MJS-WPHIKZ-PLAS)

Rodzaj i kod rejestracji
internetowa rejestracja instytutowa
(3104-JS-M-ZZR.17Z)
internetowa rejestracja instytutowa
(3104-JS-M-WPHiKZ.17Z)

Uprawnieni
I rok JS II st.
MISH
I i II rok JS II st.
MISH

Translatorium języka
żydowskiego

I rok



Translatoria nowożytne

I rok
według planu studiów do wyboru translatoria języków
żydowskich/nowożytnych
II rok

Warsztaty zawodowe

Translatorium hebrajskie (3104-MJSTR-HEBR)
Translatorium jidysz (3104-MJSTR-JIDYSZ)

internetowa rejestracja instytutowa
(3104-JS-M-TRAN.17Z)
w USOS rejestruje sekretariat po złożeniu
podania i otrzymaniu zgody Dyrektora ds.
studenckich
rejestracja instytutowa dopiero od roku
akad. 2018/2019

tylko JS I rok II
st.
MISH
tylko JS I rok II

II rok JS II st.
MISH

JS – licencjat/magisterskie – rejestracje wspólne
Seminaria dyplomowe JS
(licencjat/magisterskie)
zajęcia fakultatywne JS
licencjat / przedmioty
okołoseminaryjne JS
magisterskie
REJESTRACJA
ŻETONOWA













Historia i kultura Żydów - stare i nowe perspektywy
badawcze (3104-SD16AMM)
Zagłada (3104-SD17BENG)
Historia języka jidysz (3104-KON17-EGELL)
Artystyczne reprezentacje Zagłady w teatrze i
filmie (3104-KON17-KŁAP)
Diaspora żydowska w krajach Ameryki Łacińskiej
(3104-KON17-MSZK)
Tematy żydowskie w literaturze polskiej w XIX i XX
w. Nowoczesna tożsamość żydowska - zapisy
literackie (3104-WHLJS-17AMOL-OG)(zaj. fakult. I
st./okołosem II st.)
Zagłada (3104-WHLJS-ZAG-OG)(kurs. I st.)
Żydzi polscy w okresie średniowiecza i
nowożytności (3104-WHLJS-ZPWSIN-OG) )(kurs. I
st.)
Ku nowoczesności. Żydzi w okresie pierwszej wojny
światowej i w dwudziestoleciu międzywojennym
(1914-1939)( 3104-WHLJS-ZWMW-OG) )(kurs. I st.)
Wprowadzenie do judaizmu (3104-WHLJS-WDJOG) )(kurs. I st.)

internetowa rejestracja instytutowa
(3104-JS-L-M-SEM.17Z)

internetowa rejestracja instytutowa
(3104-JS-LM-ZF/OK.17Z)

tylko JS, I i II st.
MISH
tylko JS, I i II st.
MISH

JS I st.

