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„Kompleksowy program rozwoju Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku” 

 

Nazwa Beneficjenta: Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku 

Numer Projektu: POWR.03.05.00-00-z048/18. 

Tytuł projektu: "Kompleksowy program rozwoju Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku" 

Zadanie:  Zadanie 1 - Moduł programów kształcenia 

Pozycja budżetowa: Pozycja nr 6 –  Wizytujący zagraniczni wykładowcy 

Lp. 

Tytuł, imię i 
nazwisko 

wizytującego 
zagranicznego 
wykładowcy 

Tytuł prowadzonego wykładu Obszar badań 
Rodzaj wsparcia/ 

działania 
Terminy i godziny wizytacji 

Dokładny adres 
realizacji 

wsparcia/działania 

SEMESTR ZIMOWY 2021/2022 

1. 
Prof. Mercedes 
Arriaga Florez 

Poesia italiana contemporanea / 
Włoska poezja współczesna 

italianistyczna: obszar 
badań: współczesna 

literatura europejska; 
badania kulturowe  

i Genderowe, 
tłumaczenia literackie 

Zajęcia będą 
prowadzone  

w postaci blokowej  
w wymiarze 30 
godzin w formie 

wykładu  
w semestrze, 

język wykładowy: 
włoski 

06.11.2021 (sobota) 
g. 09:00-11:25; 11:40-14:05; 

07.11.2021 (niedziela) 
g. 09:00-11:25; 11:40-14:05; 

08.01.2022 (sobota) 
g. 09:00-11:25; 11:40-14:05; 

09.01.2022 (niedziela) 
g. 09:00-11:25; 11:40-14:05; 

22.01.2022 (sobota) 
g. 09:00-11:25; 11:40-14:05. 

 

Ateneum – Szkoła 
Wyższa w Gdańsku, 

ul. 3 Maja 25A, 
80-802 Gdańsk/ 
zajęcia zdalne - 

link zostanie 
udostępniony UP 

2. Dr Daniele Cerrato 
„Scrittrici italiane e querelle des 

femmes”/"Włoskie pisarki  
i querelle des femmes” 

italianistyczna: obszar 
badań: współczesna 

literatura europejska; 
badania kulturowe  

i Genderowe, 
tłumaczenia literackie 

Zajęcia będą 
prowadzone  

w postaci blokowej  
w wymiarze 30 
godzin w formie 

wykładu  
w semestrze, 

język wykładowy: 
włoski 

 
06.11.2021 (sobota) 

g. 09:00-11:25; 11:40-14:05; 
07.11.2021 (niedziela) 

g. 09:00-11:25; 11:40-14:05; 
08.01.2022 (sobota) 

g. 09:00-11:25; 11:40-14:05; 
09.01.2022 (niedziela) 

g. 09:00-11:25; 11:40-14:05; 
22.01.2022 (sobota) 

g. 09:00-11:25; 11:40-14:05.  

Ateneum – Szkoła 
Wyższa w Gdańsku, 

ul. 3 Maja 25A, 
80-802 Gdańsk/ 
zajęcia zdalne - 

link zostanie 
udostępniony UP 
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3. 
Dr Rafael Lopez-
Campos Bodineau 

de la Cruz 

„Lexikalisiertheit und Nicht-
Lexikalisiertheit am Beispiel der 

verbalen Kategorie im Deutschen” 
/ „Leksykalizacja  

i nie leksykalizacja na 
przykładzie kategorii werbalnej 

w języku niemieckim” 

grupa niemiecka: 
obszar badań: 

językoznawstwo 
ogólne; historia języka 

niemieckiego; 
tłumaczenia ogólne  

i specjalistyczne 

Zajęcia będą 
prowadzone w 

postaci blokowej  
w wymiarze 30 
godzin w formie 

wykładu  
w semestrze, 

język wykładowy: 
niemiecki 

 
23.10.2021 (sobota) 

g. 09:00 – 11:25; 11:40 – 14:05 
24.10.2021 (niedziela)  

g. 09:00 – 11:25; 11:40 – 14:05 
13.11.2021 (sobota) 

g. 09:00 – 11:25; 11:40 – 14:05 
14.11.2021 (niedziela) 

g. 09:00 – 11:25; 11:40 – 14:05 
08.01.2022 (sobota)  

g. 09:00 – 11:25; 11:40 – 
14:05. 

 

 

Ateneum – Szkoła 
Wyższa w Gdańsku, 

ul. 3 Maja 25A, 
80-802 Gdańsk/ 
ostatnie zajęcia 

odbywają się 
zdalnie - link 

zostanie 
udostępniony UP 

4. 
Dr Ewa Maria 
Moreno Lago  

„Literatura española del siglo XX. 
Desde el franquismo a la 

actualidad: contexto histórico  
y tendencias 

escénicas”/„Literatura hiszpańska 
XX wieku.  

Od rządów Franco do 
współczesności: kontekst 

historyczny i trendy sceniczne” 

grupa hiszpańska: 
obszar badań: 

językoznawstwo 
ogólne, literatura 

hiszpańska, historia 
języka hiszpańskiego, 
tłumaczenie ogólne, 
literatura irlandzka, 

tłumaczenie literackie 
i specjalistyczne  

Zajęcia będą 
prowadzone w 

postaci blokowej  
w wymiarze 30 
godzin w formie 

wykładu 
 w semestrze, 

język wykładowy: 
hiszpański 

 
06.11.2021 (sobota) 

g. 09:00-11:25; 11:40-14:05; 
07.11.2021 (niedziela) 

g. 09:00-11:25; 11:40-14:05; 
08.01.2022 (sobota) 

g. 09:00-11:25; 11:40-14:05; 
09.01.2022 (niedziela) 

g. 09:00-11:25; 11:40-14:05; 
22.01.2022 (sobota) 

g. 09:00-11:25; 11:40-14:05. 

 

Ateneum – Szkoła 
Wyższa w Gdańsku, 

ul. 3 Maja 25A, 
80-802 Gdańsk/ 
zajęcia zdalne - 

link zostanie 
udostępniony UP 

5. 
Dr Manuel Mata 

Pastor  

„Tłumaczenie wspomagane 
komputerowo” 

Zajęcia realizowane w ramach 
nowej specjalności/nowego 
zakresu Filologia angielska-

Nowoczesne technologie 
 w tłumaczeniach 

grupa anglistyczna: 
obszar badań: 

literatura irlandzka, 
tłumaczenie literackie 

i specjalistyczne  

Zajęcia będą 
prowadzone w 

postaci blokowej  
w wymiarze 15 
godzin w formie 

wykładu i 15 godzin 
w formie 

laboratorium  
w semestrze,  

język wykładowy: 
angielski 

06.11.2021 (sobota) 
g. 09:00-11:25; 11:40-14:05; 

07.11.2021 (niedziela) 
g. 09:00-11:25; 11:40-14:05; 

18.12.2021 (sobota) 
g. 09:00-11:25; 11:40-14:05; 

19.12.2021 (niedziela) 
g. 09:00-11:25; 11:40-14:05; 

08.01.2022 (sobota) 
g. 09:00-11:25; 11:40-14:05. 

 

Ateneum – Szkoła 
Wyższa w Gdańsku, 

ul. 3 Maja 25A, 
80-802 Gdańsk/ 
zajęcia zdalne - 

link zostanie 
udostępniony UP 
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6. 
Dr Cristina de las 
Montañas Ramírez 

Delgado 

„Tłumaczenie i lokalizacja gier 
komputerowych” 

Zajęcia realizowane w ramach 
nowej specjalności/nowego 
zakresu Filologia angielska-

Nowoczesne technologie  
w tłumaczeniach 

grupa anglistyczna: 
obszar badań: 

literatura irlandzka, 
tłumaczenie literackie 

i specjalistyczne 

Zajęcia będą 
prowadzone w 

postaci blokowej  
w wymiarze 15 
godzin w formie 

wykładu i 15 godzin 
w formie 

laboratorium  
w semestrze, 

język wykładowy: 
angielski 

06.11.2021 (sobota) 
g. 14:30-16:55; 17:05-19:30; 

07.11.2021 (niedziela) 
g. 14:30-16:55; 17:05-19:30; 

18.12.2021 (sobota) 
g. 14:30-16:55; 17:05-19:30; 

19.12.2021 (niedziela) 
g. 14:30-16:55; 17:05-19:30; 

09.01.2022 (niedziela) 
g. 09:00-11:25; 11:40-14:05. 

Ateneum – Szkoła 
Wyższa w Gdańsku, 

ul. 3 Maja 25A, 
80-802 Gdańsk/ 
zajęcia zdalne - 

link zostanie 
udostępniony UP 

 


