
1 
 

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY  kierunku Historia i kultura Żydów  – semestr letni 2017/2018 

JS – licencjat (S1-JS)   Historia i kultura Żydów, I stopień 
 

Nazwa  Przedmioty i limity Rodzaj i kod rejestracji Uprawnieni 

kursowe JS licencjat 

I rok   Hebrajczycy, Judejczycy, Żydzi (3104-LJS-
HJZ-C) 

 Religijna literatura żydowska (3104-LJS-
RLZ) 

 Język Hebrajski 1 (3104-LJS-JHEB1) 

 Język Jidysz 1 (3104-LJS-JJID1)  

Internetowa rejestracja instytutowa  
(3104-JS-L-KURS.17L) 
 

JS I st. 

 Etniczność i religie: od etnogenezy Izraela 
do powstania Machabeuszy (3104-LJS-
ERETZ-OG) 

 Etniczność i religie: Żydzi w epoce 
hellenistycznej i rzymskiej (3104-LJS-
ERZHEL-OG) 

Ogólnouniwersytecka rejestracja żetonowa - 
studenci I roku JS zostaną zarejestrowani 
przez Sekretariat 

I tura OG I i II st. 
HI, II tura 
otwarta 

II rok   Żydzi pod zaborami (3104-LJS-ZPZ-C) 

 Język Hebrajski 3 (3104-LJS-JHEB3) 

 Język Jidysz 3 (3104-LJS-JJID3) 

Internetowa rejestracja instytutowa  
(3104-JS-L-KURS.17L) 

 

 

 Żydzi pod zaborami (3104-WHJS16-ZPZ-
OG) 

Ogólnouniwersytecka rejestracja żetonowa - 
studenci II roku JS zostaną zarejestrowani 

przez Sekretariat 

I i II tura OG 
otwarta 

III 
rok 

 Diaspora po II wojnie światowej (3104-LJS-
DIA-C) 

Internetowa rejestracja instytutowa  
(3104-JS-L-KURS.17L) 

 

 

 Państwo Izrael (3104-LJS-PI-OG) Ogólnouniwersytecka rejestracja żetonowa - 
studenci III roku JS zostaną zarejestrowani 

przez Sekretariat 

I i II tura OG 
otwarta 

 
 
 
 

 
 
 

I rok 

 Nauki humanistyczne - Filozofia żydowska 
(dla judaistów)( 3104-LJS-NHUM-FIL) 

Sem. zimowy – I rok rejestracja przez 
sekretariat 

I rok tylko JS I st. 
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Nauki humanistyczne    Nauki humanistyczne – antropologia 
(3104-L2NHANTR) 

 Nauki humanistyczne – filozofia (3104-
L2NHFILOZ) 

Sem. letni – internetowa rejestracja 
instytutowa (3104-HI-L-NHUM.17L)  

I, II rok HI I st.  
I rok JS I st. 

Nauki społeczne 
I rok, II rok, III rok  - po 2 ECTS na każdym etapie w ramach 
zajęć  poza IH 
 

Rejestracja żetonowa  

Technologia 
informacyjna 

I rok 

 Technologia Informacyjna  (3104-L2TI) 
 (w planie studiów realizacja w ciągu sem. letniego) 

Realizowana w sem. zimowy m– rejestracja 
na zajęcia przez Sekretariat  

I st. HI, I st. JS 

Język nowożytny I i II rok Rejestracja żetonowa  

Egzaminy I rok, II rok, III rok   Rejestracja przez Sekretariat I st. JS 

Seminaria dyplomowe JS 
(licencjat/magisterskie) 

 

III rok 

 Historia i kultura Żydów - stare i nowe perspektywy 
badawcze (3104-SD16AMM) 

 Żydzi w Warszawie 1939-1945: doświadczenie 
historyczne, doświadczenie osobiste (3104-
SD17BENG) 

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

I i II st. JS 

zajęcia fakultatywne JS 
licencjat / przedmioty 
okołoseminaryjne JS 

magisterskie 
 

I rok, II rok, III rok  oraz II st. 
 

 Nowoczesna tożsamość żydowska - zapisy 
literackie (3104-KON17-AMOL) 

 Historiografia żydowska (3104-KON17-PLAS) 

 Zajęcia fakultatywne. Translatorium jęz. 
hebrajskiego (3104-TRHEB17-RGRO) 
 

 

Internetowa rejestracja instytutowa  
(3104-JS-LM-ZF/OK.17L) 
 
 
 

I i II st. JS 
 
 
 

 Żydzi w nowożytnym Krakowie (3104-CW17-AMM) 

 Żydzi w nowożytnej Pradze czeskiej (3104-CW17-
AMM2) 
 
 

- zapisy u prof. A. Michałowskiej-Mycielskiej 
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Zajęcia fakultatywne 

 Zajęcia fakultatywne - Greka IV semestr (3104-L2F-
GR3) (15) 

 Zajęcia fakultatywne - Retoryka praktyczna (3104-
L2F-RET) (15) 
Zajęcia fakultatywne. Retoryka praktyczna dla 
zaawansowanych (3104-L2F-RETZ) (15) 

rejestracja w USOS na podstawie list od 
wykładowcy 

 

HI I st., JS I st. 

 Zajecia fakultatywne. Historia mówiona w 
warsztacie historyka - wprowadzenie praktyczne 
(3104-L2F-HM) (12) 

 Zajęcia fakultatywne. Przemoc, seks i Niebieskie 
Jeruzalem. Historia państw krzyżowców (3104-L2F-
KK) (15) 

 Zajęcia fakultatywne. Ideologia władzy w późnym 
średniowieczu (3104-L2F-PSZATAL) (15) 

 Historia Turcji I (3104-WH15DKOL/L) (15) 
Zajęcia fakultatywne. Wybrane zagadnienia 
angloamerykańskiej sztuki wojennej XVIII i XIX 
wieku.( 3104-L2F-MBMM)(15) 

kod internetowej rejestracji instytutowej 
(3104-HI-L-FAKUL.17L) 

 
 

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

Nazwa  Przedmioty Rodzaj i kod rejestracji Uprawnieni 

Zajęcia źródłoznawcze 
 

 
brak 

 
brak 

I rok JS II st. 

Węzłowe problemy 
historii i kultury  
żydowskiej 
 

 Węzłowe problemy historii i kultury żydowskiej. 
Wielojęzyczność Żydów polskich - problemy 
socjolingwistyczne (3104-MJS-WPHIKZ-EGEL) 

 Węzłowe problemy historii i kultury żydowskiej. 
(Temat) (3104-MJS-WPHIKZ-MZAW) 

Internetowa rejestracja instytutowa 
(3104-JS-M-WPHiKZ.17L) 

I i II rok JS II st. 

Translatorium języka 
żydowskiego   
 

I rok 

 Translatorium hebrajskie (3104-MJSTR-HEBR) 

 Translatorium jidysz (3104-MJSTR-JIDYSZ) 
 

Internetowa rejestracja instytutowa 
(3104-JS-M-TRAN.17L) 

 

tylko I rok JS  II 
st. 
(studenci 
studiów 
judaistycznych   
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I st. 
zainteresowani 
udziałem w 
Translatorium 
Jidysz powinni 
złożyć podanie 
do Dyrektora ds. 
studenckich dra 
hab. Piotra 
Węcowskiego) 

Warsztaty zawodowe II rok 
 
 
 
 
 

Internetowa rejestracja instytutowa dopiero 
od roku akad. 2018/2019 

II rok JS II st. 

Seminaria dyplomowe JS 
(licencjat/magisterskie) 

 

III rok 

 Historia i kultura Żydów - stare i nowe perspektywy 
badawcze (3104-SD16AMM) 

 Żydzi w Warszawie 1939-1945: doświadczenie 
historyczne, doświadczenie osobiste (3104-
SD17BENG) 

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

I i II st. JS 

zajęcia fakultatywne JS 
licencjat / przedmioty 
okołoseminaryjne JS 

magisterskie 
 

I rok, II rok, III rok  oraz II st. 
 

 Nowoczesna tożsamość żydowska - zapisy 
literackie (3104-KON17-AMOL) 

 Historiografia żydowska (3104-KON17-PLAS) 

 Zajęcia fakultatywne. Translatorium jęz. 
hebrajskiego (3104-TRHEB17-RGRO) 

 

Internetowa rejestracja instytutowa  
(3104-JS-LM-ZF/OK.17L) 
 
 
 

I i II st. JS 
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 Żydzi w nowożytnym Krakowie (3104-CW17-AMM) 

 Żydzi w nowożytnej Pradze czeskiej (3104-CW17-
AMM2) 
 

- zapisy u prof. A. Michałowskiej-Mycielskiej 
 

 


