
 

 

PLAN ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2020/21 SEMESTR ZIMOWY 
 
 

Poza poniższym planem studenci realizują poniższe zajęcia: 
 
Licencjat  
 
I rok – zblokowane zajęcia z ks. prof. M. Rosikiem Historia Żydów w starożytności (wykład): 12.X, 19.X, 26.X w godz. 10:15-11.00, 11:15-12:45, 

13.00-14.30 w auli (s. 115) na Piasku (ul. św. Jadwigi 3/4, 1 piętro). 
 
II rok – lektoraty (online), zajęcia ogólnowydziałowe Rynek pracy (online) oraz w-f (stacjonarnie) 
 
 
Magisterskie  

 
II rok - Teoria i praktyka przekładu dr K. Szymaniak: e-learning w ramach platformy E-EDU, lektoraty (online) 
 

Zajęcia drugiej połowy semestru zaczynają się od 30.11.2020 
 
Wszystkie zajęcia stacjonarne z poniższego planu odbywają się w siedzibie Katedry Judaistyki na Piasku (ul. św. Jadwigi 3/4, 1 piętro). 
Zajęcia online (w planie na niebiesko) odbywają się we wskazanych poniżej godzinach – szczegółowe informacje przekażą grupom wy-
kładowcy. 
 

Skróty: 
w. – wykład; ćw. – ćwiczenia; s. – sala 
* - oznaczenie zajęć do wyboru z pary wskazanej w programie studiów 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

PON. 
I rok - licencjat II rok - licencjat III rok - licencjat I rok - magisterskie II rok - magisterskie 

9.30-11.00  
 
 
 

 
2 poł. sem. – prof. B. 
Muszkalska: *Muzyka 
żydowska 

1 poł. sem – dr hab. A. Jagodzińska:  
Diaspory żydowskie  

11.15-12.45  
 
 
 

2 poł. sem. – dr A. August-
Zarębska: Historia i kultura 
Żydów sefardyjskich s.101 

mgr E. Klein: J. hebraj-
ski 

dr K. Kijek: *Seminarium 
mgr hebr./ 
dr hab. J. Lisek: 
*Seminarium mgr jid. 

 

13.00 -14.30  dr A. Kałużna: J. jidysz 
s.101 

dr hab. A. Jagodzińska: 
*Nauczanie j. hebraj-
skiego 

 
mgr A. Stepnowski: 
*Translatorium jidysz  
 

 

15.00 - 16.30 dr W. Tworek: Literatura 
bib. i rab. (w.) + (ćw) 
s.115 
 

dr K. Kijek: Historia Żydów w 
XIX w. (ćw.) s.101 

dr hab. A. Jagodzińska: 
*Nauczanie j. hebraj-
skiego 

dr A. August-Zarębska: 
Ladino 

 

16.40 - 18.10 mgr T. Duda: Wprowa-
dzenie do judaizmu 
s.115 

1 poł. sem. – prof. L. Ziąt-
kowski: Historia Żydów w 
XIX w. (w.) s.101  
 

mgr L. Kwiatkowski: *J. 
hebrajski biblijny/ 
 
mgr M. Pliżga: 
*Edukacja antydyskry-
minacyjna 

mgr E. Klein: J. hebrajski  

18.20-19.50 mgr T. Duda: J. hebrajski 
(gr.2) s.115  

 dr M. Stolarska-Fronia: 
*Żydzi i sztuki plastycz-
ne 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

WTO. 
I rok - licencjat II rok - licencjat III rok - licencjat I rok - magisterskie II rok - magisterskie 

9.30-11.00  
 
 
 

 
1 poł. sem. – dr A. Au-
gust-Zarębska: *Lit. se-
fardyjska s. 116 

  

11.15-12.45  
 
 
 

 dr A. Kałużna: J. jidysz 
s. 101 

  
mgr E. Klein: J. hebrajski 

13.00 -14.30 dr K. Liszka/ mgr. M. Ja-
remków: Wprowadzenie 
do studiów żyd. 
s.115 

 dr J. Budzik: 
*Translatorium hebr. s. 
101 
 

mgr A. Stepnowski: 
*Intensywny kurs jidysz s. 
117 

mgr E. Klein: J. hebrajski 

15.00 - 16.30 dr J. Budzik: J. hebrajski 
(gr.1) s.115 
 
 

mgr E. Klein: J. hebrajski dr K. Liszka: *Żydzi w 
kulturze polskiej s. 116 

mgr A. Stepnowski: 
*Intensywny kurs jidysz s. 
117 

 
dr K. Kijek: Metodologia 
bad. jud.: Kutura i społ. 
 

16.40 - 18.10 dr J. Budzik: J. hebrajski 
(gr.1) s.115/ 
mgr T Duda: J. hebrajski 
(gr.2) s.101 
 

mgr E. Klein: J. hebrajski 1 poł. sem. – dr K. Lisz-
ka: *Wprowadzenie do 
animacji społ.-kult.  
s. 116 

  
dr K.Szymaniak: J. jidysz 

18.20-19.50 dr hab. J. Kos: Synagoga 
s.115 

    

 

 



 

 

 

ŚRO. 
I rok - licencjat II rok - licencjat III rok - licencjat I rok - magisterskie II rok - magisterskie 

9.30-11.00  
 

1 poł. sem. – dr hab. A. Ja-
godzińska: Teatr i film ży-
dowski s.116 
 

 !!!! 8:30-10:00 !!! 
prof. B. Szaynok: Stosun-
ki polsko-żydowskie s.117 

 

11.15-12.45  
 
 
 

1 poł. sem. – dr hab. A. Ja-
godzińska: Teatr i film ży-
dowski s.116 
 

  mgr A. Stepnowski: 
*Translatorium jidysz  
s. 117 

 

13.00 -14.30  mgr L. Kwiatkowski: J. he-
brajski s.101 

 
 

 
dr A. August-Zarębska: 
Ladino s. 117 

 

15.00 - 16.30  
 
 
 

dr A. Kałużna: J. jidysz 
s.101 

 mgr L. Kwiatkowski: J. 
hebrajski s. 117 

 

16.40 - 18.10  mgr E. Skrzywanek: 
*Szkolne i pozaszkolne nau-
czanie o hist. i kult. Żydów 
s.101 

  
1 poł. sem. – prof. L. Ziat-
kowski: Żydzi na Śląsku 
s. 117/ 
2 poł. sem. – dr K. Kijek: 
Źródła do badań historii i 
kultury Żydów s. 117 
 

 

18.20-19.50      

 



 

 

 

CZW. 
I rok - licencjat II rok - licencjat III rok - licencjat I rok - magisterskie II rok - magisterskie 

9.30-11.00 dr K. Liszka: Muzea i zbiory żydowskie 
 
 
 
 

2 poł. sem. – prof. M. 
Bilewicz/ dr K. Liszka: 
Antysemityzm 

 dr W. Tworek: 
*Seminarium mgr jid./ 
dr hab. A. Jagodzińska: 
*Seminarium mgr hebr.  

11.15-12.45 mgr K. Ziemba: Historia 
Żydów w starożytności 
(ćw.) 

 
 
 
 
 

dr J. Budzik: Szoa   

13.00 -14.30   
 

dr J. Budzik: 
*Translatorium hebr. 
 

  

15.00 - 16.30  
 
 
 

 
dr K. Szymaniak: 
*Nowoczesna lit. jidysz 

  

16.40 - 18.10   dr W. Tworek: 
*Seminarium lic. hebr./ 
dr K. Szymaniak: 
*Seminarium lic. jid. 

  

18.20-19.50      

 

 


