
 
 

 
 

 

 

 

 

Lektorat Polnisch 
_________________________________________________________________________________ 

Kursangebot im Wintersemester 2021/22 
Stand: 17.08.2021 

 

 

 

Zu den folgenden Kursen können Sie sich ab dem 15.09.2021 online im Portal viaCampus 

anmelden. 

Wenn Sie Polnisch an der Viadrina anfangen und bereits Vorkenntnisse haben, melden Sie 

sich bitte zuerst zum Einstufungstest unter polnisch@europa-uni.de an. Der Einstufungstest 

findet am Donnerstag, den 14.10.2021 online statt.  

 

Wir freuen uns auf Sie! 

Das Team des Lektorats Polnisch 

 

 

mailto:polnisch@europa-uni.de


Grundstufenkurse 

 
Grundstufe 1 (A1) 

Der Kurs Grundstufe 1 richtet sich an Studierende ohne Vorkenntnisse und bietet eine Einführung in 

Grundkenntnisse des Polnischen. Neben Grundlagen der Phonetik und Grammatik werden auch die 

grundlegenden Fertigkeiten des Lesens, Sprechens und Schreibens vermittelt. Am Ende des Kurses 

wird ein schriftlicher Test durchgeführt. 

Im Kurs wird das neue Lehrbuch „Hurra!!! Po polsku 1 Nowa edycja” (ISBN: 978-83-60229-38-5) von 

Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz eingesetzt, das sich die Teilnehmer bitte bis zum 

Kursbeginn besorgen. Im Wintersemester 2021 bieten wir 2 Kurse für Anfänger*innen an: 

 

Kurs 1:  

Dr. Ewa Bagłajewska-Miglus, Dr. Tomasz Rajewicz Mo 16-18 Uhr und Mi 16-18 Uhr | 3206003  

 

Kurs 2: 

Aleksandra Kubicka Di 9-11 Uhr und Do 9-11 Uhr | 3206003  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Grundstufe 2 (A2) 

Dr. Tomasz Rajewicz, Mo 11-13 und  Do  9-11 Uhr | 3206004 

Im Kurs Grundstufe 2 werden die kommunikativen Kompetenzen der Studierenden im Sprechen, Hören, 

Lesen und Verstehen gestärkt und weiterentwickelt. Unterschiedliche Alltagssituationen (Tagesablauf, 

Einkäufe, Freizeit, Wohnen etc.) werden anhand von Texten und Dialogen vorgestellt und intensiv 

geübt. Die erworbenen Grammatikkenntnisse werden vertieft und erweitert (weitere Fälle, Plural, 

Steigerung der Adjektive, Präpositionen, Zahlwörter). Der Kurs wird mit einer Klausur abgeschlossen. 

Im Kurs wird das neue Lehrbuch „Hurra!!! Po polsku 1 Nowa edycja” (ISBN: 978-83-60229-38-5) von 

Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz eingesetzt, das sich die Teilnehmer bitte bis zum Kursbeginn 

besorgen. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Mittelstufenkurse 
 

Mittelstufe 1 (B1) 

Aleksandra Kubicka, Di 11-13 Uhr und Do 11-13 Uhr | 3206005  

Auf dem Plan des Kurses stehen die Vergangenheits- und Zukunftsform der Verben unter 

Berücksichtigung des Aspekts, Konjunktiv, Imperativ, Deklination der Substantive und Adjektive im 

Plural, Präpositionen. Die kommunikativen Fertigkeiten – eines der Prioritäten des Kurses – werden in 

Form von kurzen mündlichen Präsentationen, Dialogen und Gesprächen und Spielen geübt. Durch die 

Arbeit mit Liedern, kleineren Zeitungsartikeln und Filmausschnitten gewinnen die Teilnehmer Einblick 

in das kulturelle Leben und aktuelle Geschehen in Polen. Voraussetzungen zum erfolgreichen 

Abschluss des Kurses sind Erledigung der regelmäßigen Hausaufgaben, das Verfassen von 5 

schriftlichen Arbeiten sowie das Bestehen der Abschlussprüfung. 

Im Kurs wird das neue Lehrbuch „Hurra!!! Po polsku 1 Nowa edycja” (ISBN: 978-83-60229-38-5) von 

Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz eingesetzt. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Mittelstufe 2 (B1+) 

Dr. Tomasz Rajewicz | Mo 9-11 und Do 11-13 | 3206006 

Der Kurs Mittelstufe 2 knüpft unmittelbar an den Kurs Mittelstufe 1 an. Schwerpunkte sind 

Konversation, schriftlicher Ausdruck und Grammatik. Im Kurs werden längere und schwierigere Texte 

sowie kompliziertere grammatische Strukturen behandelt. Die Ausdrucksmöglichkeiten im Mündlichen 

und Schriftlichen werden erweitert. Daneben werden aber auch andere Sprachfertigkeiten 

(Hörverstehen und Leseverstehen) trainiert. 

Im Kurs werden eigenes Material sowie das Lehrbuch „Hurra!!! Po polsku 2 Nowa edycja” (ISBN: 978-

83-60229-54-5) von Agnieszka Dixon und Agnieszka Jasińska eingesetzt, das sich die Teilnehmer bitte 

bis zum Kursbeginn besorgen. 

Das Lehrwerk „Hurra!!! Po polsku 2” wird auch (neben eigenen Materialien) in der Oberstufe 

verwendet. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 



Oberstufenkurse 

 

 
Oberstufe - Mündlicher Ausdruck (B2) 

Aleksandra Kubicka | Mi 11 -13 Uhr | 3206008  

Celem kursu jest wykształcenie wśród słuchaczy umiejętności swobodnego ustnego komunikowania 

się w języku polskim (dyskusje, referaty, wypowiedzi na aktualne tematy z życia politycznego, 

kulturalnego i społecznego, prezentacje) oraz rozumienia ze słuchu (audycje radiowe, programy 

telewizyjne itp.). Kurs przygotowuje do egzaminu Unicert II (rozumienie ze słuchu oraz mówienie). 

Podczas kursu korzystać będziemy również z podręcznika „Hurra!!! Po polsku 2 Nowa edycja” (ISBN: 

978-83-60229-54-5) Agnieszki Dixon i Agnieszki Jasińskiej, lekcje 11 – 20. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Oberstufe - Schriftlicher Ausdruck (B2) 

Dr. Ewa Baglajewska-Miglus | Mi 9-11 Uhr | 3206007 

Kurs ma na celu doskonalenie umiejętności pisania. Studenci poznają techniki pisania tekstów: tekst 

argumentacyjny, streszczenie, komentarz (wyrażenia, kompozycja); powtarzają i utrwalają wybrane 

zagadnienia gramatyczne i stylistyczne; ćwiczą pisanie na czas. Pogłębiana jest również umiejętność 

rozumienia tekstu pisanego. Kurs przygotowuje do egzaminu Unicert II (część pisemna). Podczas kursu 

korzystać będziemy również z podręcznika „Hurra!!! Po polsku 2 Nowa edycja” (ISBN: 978-83-60229-

54-5) Agnieszki Dixon i Agnieszki Jasińskiej, lekcje 11 – 20. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Wissenschaftliche Kommunikation (C1) 
 

 

Mündliche Wissenschaftskommunikation mit der Kulturwissenschaftlichen 

Fakultät 

 
„Polski Dziki Zachód” i „Zimna Ojczyzna” – wypędzenia i ucieczki w regionie 
nadodrzańskim" 
 
Prof. Dr. Dagmara Jajeśniak-Quast, Dr. Ewa Baglajewska-Miglus Di 11-13 Uhr | 3206027 
 
 
Ze względu na swoje położenie region Odry był w przeszłości i jest obecnie miejscem wielkich 
migracji ludności. Ucieczki, wypędzenia i deportacje są przede wszystkim konsekwencją II wojny 
światowej i zmian granic. Ale i dziś w regionie Odry mamy do czynienia z uciekinierami, którzy musieli 
opuścić swój kraj z powodu wojen i prześladowań politycznych, etnicznych, religijnych, rasowych czy 
kulturowych. Te tematy omówimy z różnych perspektyw podczas naszego seminarium, które będzie 
miało formę projektu realizowanego przy współpracy z Muzeum Viadrina i stowarzyszeniem 
„Młodzież Przeciw Przemocy”. Efektem pracy studentów będzie wystawa. Planowane są ponadto 
wywiady, które uczestniczki i uczestnicy seminarium przeprowadzą m. in. z uchodźcami w różnych 
wieku mieszkającymi w regionie nadodrzańskim. Planowna jest też wycieczka do Berlina w celu 
obejrzenia i krytycznego przeanalizowania wystawy „Flucht, Vertreibung, Versöhnung” 
prezentowanej w otwartym w czerwcu 2021 Centrum Dokumentacji (Deutschlandhaus przy dworcu 
Anhalter Bahnhof). 
 
 
 
Ważne informacje: 
Dla osób zamierzających zdawać egzamin UNIcert® II uczestnictwo w kursach jest dodatkową 
kwalifikacją, nie zwalnia jednak z konieczności zaliczenia 2 kursów na poziomie Oberstufe. 
Dla osób zamierzających zdawać egzamin UNIcert® III uczestnictwo w kursie jest możliwe dopiero po 
zdaniu egzaminu UNIcert® II. Studenci mogą dowolnie komponować poszczególne moduły, przed 
przystąpieniem do egzaminu UNIcert® III muszą jednak zaliczyć w sumie 8 SWS. 
Osoby pragnące pogłębić znajomość języka polskiego na poziomie specjalistycznym, ale nieplanujące 
podejście do egzaminu UNIcert® III otrzymają na zakończenie kursu certyfikat poświadczający 
uczestnictwo. Liczba ewentualnie uzyskanych punktów ECTS zależy od decyzji danego wydziału. 
 
Hinweise: 
Diese Lehrveranstaltung kann sowohl als Fachlehrveranstaltung als auch als Sprachkurs besucht 
werden - mit der Möglichkeit, sowohl einen Fachleistungsschein als auch den Abschluss einer 
Zertifikatsstufe zu erwerben. In der kombinierten Variante setzt die Teilnahme das Bestehen der 
Prüfung UNIcert® II / Allgemeinsprache Polnisch bzw. gleichwertige Sprachkenntnisse voraus 
(Einstufung durch das Lektorat Polnisch). Leistungsnachweise im Rahmen der Fachlehrveranstaltung 
je nach Aufwand (3 - 9 ECTS-Punkte); im Rahmen des Sprachkurses sind zusätzlich Aufgaben zu 
bearbeiten. 
__________________________________________________________________________________ 



Schriftliche Wissenschaftskommunikation  
 

Dr. Ewa Baglajewska-Miglus,  Di 14-16 Uhr | 3206025 

 
Kurs skierowany jest do studentów wszystkich kierunków. Głównym celem kursu jest doskonalenie 
produktywnych i receptywnych sprawności językowych (przede wszystkim pisania i rozumienia tekstu 
pisanego), rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, świadomości językowej, płynności i poprawności 
oraz dalsze wzbogacanie słownictwa z różnych dziedzin, ze szczególnym uwzględnieniem języka 
akademickiego. Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność (75 %) i aktywny udział w zajęciach oraz 
przygotowanie i przedstawienie prezentacji tematycznie związanej z tematem kursu. 
 
  
Lektorat Języka Polskiego oferuje zajęcia w systemie modułowym. Uczestniczyć mogą w nich studenci 
wszystkich kierunków bez konieczności posiadania egzaminu UNIcert® II, ale z dobrą lub bardzo dobrą 
znajomością języka polskiego (minimalne wymagane umiejętności: poziom B1/B2). 
 
Ważne informacje: 
Dla osób zamierzających zdawać egzamin UNIcert® II uczestnictwo w kursach jest dodatkową 
kwalifikacją, nie zwalnia jednak z konieczności zaliczenia 2 kursów na poziomie Oberstufe. 
Dla osób zamierzających zdawać egzamin UNIcert® III uczestnictwo w kursie jest możliwe dopiero po 
zdaniu egzaminu UNIcert® II. Studenci mogą dowolnie komponować poszczególne moduły, przed 
przystąpieniem do egzaminu UNIcert® III muszą jednak zaliczyć w sumie 8 SWS. 
Osoby pragnące pogłębić znajomość języka polskiego na poziomie specjalistycznym, ale nieplanujące 
podejście do egzaminu UNIcert® III otrzymają na zakończenie kursu certyfikat poświadczający 
uczestnictwo. Liczba ewentualnie uzyskanych punktów ECTS zależy od decyzji danego wydziału. 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Rhetorik für Juristen (Polnisch und Deutsch) 
 

Dr. Ewa Baglajewska-Miglus, Doris Lütjen  Do 9-11 Uhr | 3206024 
 
Ein Jurist wird ständig im Berufsleben seine rhetorischen Fertigkeiten unter Beweis stellen müssen: 
Er muss gut reden und sicher auftreten können. Der Schwerpunkt des Seminars&nbsp; liegt daher 
auf der Vermittlung kommunikativer Fertigkeiten. Im Fokus stehen monologische Formen der 
Kommunikation, vor allem der freie mündliche Vortrag und seine Vorbereitung (Reflexion über das 
Thema, Gliederung des Stoffes und Zusammenstellen der Argumente, sprachlich-stilistische Mittel, 
Einprägung der Rede). Auch die Körpersprache wird thematisiert (Grundsätze eines gelungenen 
Auftretens). Durch Rollenspiele sollen die Teilnehmer in die Lage eines Anwalts, Staatsanwalts bzw. 
eines Richters versetzt werden, um damit möglichst realitätsnah juristische Ausdruckweise, 
Argumentation sowie die Führung eines Juristenstreites im Prozess einzuüben. 
Die erworbenen Fähigkeiten werden mündlich praktisch ungesetzt. Dabei wird es wichtig, dass 
allgemeine Rechtsgedanken und Prinzipien zur Begründung des Ergebnisses dargestellt werden und 
die Argumentation transparent und überzeugend ist. 
 
Prüfungsleistung und Anrechnung: 
Im Rahmen der Veranstaltung erfolgt eine mündliche Prüfung. Bei erfolgreicher Teilnahme erhalten 
die Studierenden eine Bescheinigung zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen im Umfang von 2 
SWS. 
 



Teilnahmevoraussetzungen: 
Die Veranstaltung richtet sich an Studierende des deutsch-polnischen Jurastudiums und ist in den 
Studienprogrammen wie folgt verortet: 
- 7. Fachsemester Magister des Rechts als fakultatives modulbezogenes Fach SR 1 und SR 2 im Modul 
8, 
- 1. Fachsemester Master GPL als fakultatives modulbezogenes Fach SR 1 und SR 2 im Modul 7. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. 
__________________________________________________________________________________ 

 

 
Juristische Fachsprache (Polnisch) / Polski język prawa 
 

Dr. Ewa Baglajewska-Miglus,  Mo 11-13 Uhr | 3206018 
  
OPIS KURSU: 
 
Kurs ma na celu rozwijanie sprawności językowej, tak aby umożliwić studentom komunikację ustną i 
pisemną w zakresie języka specjalistycznego oraz funkcjonowanie w polskojęzycznym środowisku 
prawniczym. Kurs jest z jednej strony uzupełnieniem i podniesieniem poziomu języka ogólnego, z 
drugiej zaś daje możliwość zapoznania się ze strukturami języka formalnego jak również poszerzenia 
zakresu słownictwa prawniczego poprzez pracę z tekstami specjalistycznymi (dokumenty, artykuły 
fachowe, teksty ustaw, itp.). 
Język prawniczy jest wysoce sformalizowany i charakteryzuje się jednoznacznością, dążeniem do 
precyzyjnego formułowania twierdzeń i opinii oraz abstrakcyjnością. Z tym związana jest pewna 
specyficzna, skodyfikowana forma komunikatu. W przypadku gramatyki skoncentrujemy się przede 
wszystkim na jego charakterystycznych cechach (m.in. zdania wielokrotnie złożone, konstrukcje 
imiesłowowe, strona bierna, specyficzne konstrukcje syntaktyczne, homonimia składniowa). 
Ponadto będziemy ćwiczyć umiejętność rozumienia oraz redagowania tekstów formalnych. 
W komunikacji ustnej ważną rolę odgrywać będzie ćwiczenie umiejętności wyrażania opinii, 
argumentowania oraz adekwatnego reagowania w różnych sytuacjach. 
 
ADRESACI: 
Studenci prawa ze znajomością języka co najmniej na poziomie średnim ogólnym (B2). Celem kursu 
jest podniesienie poziomu języka ogólnego, zapoznanie się z gramatyką i strukturami języka 
formalnego oraz poszerzenie zakresu słownictwa prawniczego. 
  
WARUNKIEM UCZESTNICTWA w kursie jest udział w teście kwalifikacyjnym. 
  
ZALICZENIE: 
Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie test sprawdzający, którego zdanie jest warunkiem 
zaliczenia kursu i całego modułu. Uczestnictwo w teście końcowym jest obowiązkowe dla wszystkich 
studentów. 
  
 


