Harmonogram zajęć dla słuchaczy II edycji studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
nauczanie języka polskiego jako obcego
czas trwania studiów: marzec 2017 – luty 2018
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego
(al. T. Rejtana 16c, budynek A1, I piętro, s. 137)

Semestr drugi
Zjazd 1
23 września 2017 r. (sobota)
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (w.) dr Elżbieta Kozłowska
9.00-11.15
(3 godz.)
11.30-13.00 Warsztaty metodyczne (ćw.) dr hab. Elżbieta Mazur
13.15-14.45
(4 godz.)

24 września 2017 r. (niedziela)
Gramatyka języka polskiego dla lektorów (ćw.) dr Wioletta Kochmańska
9.00-11.15
(3 godz.)
11.30-13.00
13.15-14.45
(4 godz.)

Bilingwizm w nauczaniu języka polskiego jako obcego (w.) dr Arkadiusz Luboń

Zjazd 2
7 października 2017 r. (sobota)
Bilingwizm w nauczaniu języka polskiego jako obcego (w.) dr Arkadiusz Luboń
9.00-11.15
(3 godz.)
11.30-13.00 Gramatyka języka polskiego dla lektorów (ćw.) dr Wioletta Kochmańska
(2 godz.)
13.15-15.30 Wybrane zagadnienia z historii Polski (w.) dr hab. prof. UR Sabina Rejman
(3 godz.)
8 października 2017 r. (niedziela)
Dzieje edukacji polonijnej (w.) dr hab. prof. UR Zygmunt Sibiga
9.00-11.15
(3 godz.)
11.30-13.45 Wybrane zagadnienia przekładu ( ćw.) dr Arkadiusz Luboń
(3 godz.)
14.00-15.30 Praktyka ciągła (p.) dr Danuta Hejda
(2 godz.)
Zjazd 3
21 października 2017 r. (sobota)
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (w.) dr Elżbieta Kozłowska
9.00-11.15
(3 godz.)
11.30 – 13.45 Warsztaty metodyczne (ćw.) dr hab. Elżbieta Mazur
(3 godz.)
14.00-15.30 Wybrane zagadnienia z historii Polski (w.) dr hab. prof. UR Sabina Rejman
(2 godz.)
22 października 2017 r. (niedziela)
Wybrane zagadnienia przekładu ( ćw.) dr Arkadiusz Luboń
9.00-10.30
10.45-12.15
(4 godz.)
12.30-14.45 Dzieje edukacji polonijnej (w.) dr hab. prof. UR Zygmunt Sibiga
(3 godz.)

Zjazd 4
4 listopada 2017 r. (sobota)
Gramatyka języka polskiego dla lektorów (ćw.) dr Wioletta Kochmańska
9.00-11.15
(3 godz.)
11.30-13.45 Bilingwizm w nauczaniu języka polskiego jako obcego (w.) dr Arkadiusz Luboń
(3 godz.)
(zaliczenie)
14.00-15.30 Wykład gościnny
5 listopada 2017 r. (niedziela)
Wybrane zagadnienia przekładu (ćw.) dr Arkadiusz Luboń
9.00-11.15
(3 godz.)
(zaliczenie z oceną)
11.30-13.00 Warsztaty metodyczne (ćw.) dr hab. Elżbieta Mazur
13.15-14.45
(4 godz.)
Zjazd 5
18 listopada 2017 r. (sobota)
Kultura języka ze stylistyką praktyczną (ćw.) dr hab. prof. UR Urszula Kopeć
9.00-11.15
(3 godz.)
11.30-13.45 Wybrane zagadnienia z historii Polski (w.) dr hab. prof. UR Sabina Rejman
14.00-15.30 (zaliczenie)
(5 godz.)
19 listopada 2017 r. (niedziela)
Zabawy logopedyczne w nauczaniu fonetyki języka polskiego jako obcego (ćw.)
9.00-11.15
11.30-13.00 dr hab. Agnieszka Myszka
(5 godz.)
13.15-14.45 Dzieje edukacji polonijnej (w.) dr hab. prof. UR Zygmunt Sibiga
(2 godz.)
Zjazd 6
2 grudnia 2017 r. (sobota)
Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego (w.) dr Elżbieta Kozłowska
9.00-10.30
10.45-12.15 (zaliczenie)
(4 godz.)
12.30-14.00 Literatura polska w nauczaniu cudzoziemców z elementami komparatystyki (w.)
14.15-15.45 dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg
(4 godz.)
3 grudnia 2017 r. (niedziela)
Gramatyka języka polskiego dla lektorów (ćw.) dr Wioletta Kochmańska
9.00-10.30
(2 godz.)
(zaliczenie z oceną)
10.45-13.00 Zabawy logopedyczne w nauczaniu fonetyki języka polskiego jako obcego (ćw.)
13.15-14.45 dr hab. Agnieszka Myszka
(5 godz.)
Zjazd 7
16 grudnia 2017 r. (sobota)
Gramatyka języka polskiego dla lektorów, dr Wioletta Kochmańska – egzamin
9.00-10.30
(2 godz.)
10.45-13.00 Nauczanie języka polskiego jako obcego dzieci i młodzieży (ćw.)
13.15-14.45 dr Dorota Karkut
(5 godz.)

17 grudnia 2017 r. (niedziela)
Dzieje edukacji polonijnej (w.) dr hab. prof. UR Zygmunt Sibiga
9.00-10.30
(2 godz.)
(zaliczenie)
10.45-12.15 Warsztaty metodyczne (ćw.) dr hab. Elżbieta Mazur
12.30-14.00 (zaliczenie z oceną)
(4 godz.)
Zjazd 8
13 stycznia 2018 r. (sobota)
Literatura polska w nauczaniu cudzoziemców z elementami komparatystyki (ćw.)
9.00-10.30
10.45-12.15 dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg
(4 godz.)
12.45-16.00 Warsztaty z zakresu przygotowania wniosków o pozyskiwanie środków z Funduszy
Europejskich – mgr inż. Paweł Rak
14 stycznia 2018 r. (niedziela)
Zabawy logopedyczne w nauczaniu fonetyki języka polskiego jako obcego (ćw.)
9.00-11.15
11.30-13.00 dr hab. Agnieszka Myszka (zaliczenie z oceną)
(5 godz.)
13.15-15.30 Testowanie i certyfikacja (ćw.) dr hab. Elżbieta Mazur
(3 godz.)

Zjazd 9
20 stycznia 2018 r. (sobota)
Kultura języka ze stylistyką praktyczną (ćw.) dr hab. prof. UR Urszula Kopeć
9.00-10.30
10.45-12.15
(4 godz.)
13.00-16.00 Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, dr Elżbieta Kozłowska – egzamin
(4 godz.)
21 stycznia 2018 r. (niedziela)
Kultura języka ze stylistyką praktyczną (ćw.) dr hab. prof. UR Urszula Kopeć
9.00-11.15
(3 godz.)
(zaliczenie z oceną)
Nauczanie języka polskiego jako obcego dzieci i młodzieży (ćw.)
11.30-13.45
dr Dorota Karkut (zaliczenie z oceną)
14.00-15.30
(5 godz.)
Zjazd 10
10 lutego 2018 r. (sobota)
Literatura polska w nauczaniu cudzoziemców z elementami komparatystyki (ćw.)
9.00-10.30
dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg (zaliczenie z oceną)
10.45-12.15
(4 godz.)
12.30-14.00
Praktyka ciągła (p.) dr Danuta Hejda (zaliczenie z oceną)
(2 godz.)
11 lutego 2018 r. (niedziela)
Literatura polska w nauczaniu cudzoziemców z elementami komparatystyki (w.)
9.00-11.15
dr hab. prof. UR Alicja Jakubowska-Ożóg (zaliczenie)
(3 godz.)
Testowanie i certyfikacja (ćw.) dr hab. Elżbieta Mazur
11.30-13.00
13.15-14.45
(zaliczenie z oceną)
(4 godz.)
Ewaluacja studiów podyplomowych
15.00-15.45
(1 godz.)

