
Działalność KNR w roku akademickim 2013/14

W semestrze zimowym roku ak. 2013/2014
Spotkania Koła miały miejsce we wtorki od godz.15 do 16.30 w sali A 343.

Tematyka : 

15.10.2013 r. - Wybór zarządu i zmiana Statutu 

Koła otwierająca KNR studentom innych 

kierunków

22.10.2013 r. - Ustalanie kalendarza

29.10.2013 r. - „Wolontariat europejski” – 

mgr Anna Pęcak z Biura Karier i Projektów PWSZ w 

Tarnowie oraz relacja studentów 

Grzegorza Szczerby, Piotra Juraszka i Agaty Gdowskiej pt.

„Praca w Disneylandzie pod ParyŜem”

05.11.2013 r.- Referat Justyny Szot nt. róŜnic kulturowych 

między Francją a Polską
12.11.2013 r.-  Omawianie pomysłów na obchody Święta 

Frankofonii

19.11.2013 r.- Sprawozdanie  studentów-delegatów  z 

dni Campusa w Krakowie

26.11.2013 r.- Jak  znaleźć  pracę  au  pair  i  na  co 
uwaŜać ? Refleksja studentek II-go roku : Natalia 

Longa, Urszula Krawczyk i Justyna Szot.

03.12.2013  r.-  ”Quelques  impressions  du  voyage  à 
Chamonix,  la  capitale  des  sports  d’hiver  et  un  coup 

d’oeil (jeté) sur les Alpes françaises du sommet de l’Aiguille du Midi” – ciekawostki o Alpach 

francuskich, ich geografia i atrakcje turystyczne – mgr Anna Grabowska

10.12.2013 r.- Przygotowanie do wieczoru wigilijnego (zaproszenia, kolędy, nagrania, czytanie).

17.12.2013 r.- Soirée de Noël

21.01.2014 r.- Przygotowanie Frankofonii

28.01.2014 r.-  „Studia na Uniwersytecie w Nantes we Francji” - relacja studentek Katarzyny 

Czekaj i Katarzyny Wajdy



W semestrze letnim roku ak. 2013/2014, 

w ramach prac Koła Naukowego Romanistów, 

zrealizowana została trzecia edycja projektu 

„Poznajmy się lepiej”. 

Spotkania związane z projektem miały miejsce 

co tydzień od 5 marca do 9 kwietnia 2014 roku. 

W spotkaniach brało udział osiem osób ze 

strony polskiej (2 osoby z pierwszego, 5 z 

drugiego, jedna z trzeciego roku studiów) 

i jedenaście studentów/studentek z Francji, 

z Uniwersytetu w Nantes. 

Na spotkaniach na tydzień przed 

wideokonferencją była przygotowywana 

tematyka rozmowy, a po wideokonferencji 

miały miejsce podsumowania doświadczeń.

Wideokonferencje miały miejsce w 

następujących terminach :

12.03.2014 – Temat : Przedstawić się i odkryć Rozmówcę

26.03.2014 – Temat : Konfrontacja tego co zrozumieliśmy na swój temat i o Rozmówcy

9.04.2014 – Temat : W jaki sposób określa się granice „inności”- razem się dookreślić

Nadmienić naleŜy ponadto, Ŝe projekt jest przedmiotem pracy licencjackiej, napisanej przez p. lic. 

Katarzynę Czekaj i obronionej w dniu 27.06.2014 roku.

Istnienie projektu zawdzięczamy p. Vaitea Jacquier z Nantes, która juŜ od 3 lat współpracuje z dr 

Magdaleną Szczepanik-Ninin, wypracowując nowe formuły spotkań.


