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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

ﬁlologia słowiańska

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się
Językoznawstwo

72%

Literaturoznawstwo 27%
Nauki prawne

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku ﬁlologia słowiańska służą poglębieniu wiedzy na temat języków i literatur
Słowian zachodnich i południowych oraz zdobyciu praktycznych umiejętności z zakresu przekładu. W zależności od
wybranego modułu – językoznawstwo słowiańskie lub literaturoznawstwo słowiańskie - umożliwiają zdobycie szczegółowej
wiedzy teoretycznej z dyscyplin językoznawstwo lub literaturoznawstwo, wiedzy dotyczącej literatur lub języków
słowiańskich w ujęciu komparatystycznym oraz wiedzy i kompetencji metodologicznych, pozwalających na rozwiązywanie
problemów badawczych z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa. Zapewniają rozwinięcie kompetencji językowych
w zakresie dwóch języków obcych (jednego z następujących języków: bułgarski, chorwacki, czeski, serbski, słowacki;
wybranego dodatkowego języka słowiańskiego), wykształcenie umiejętności w zakresie przekładu ustnego (konsekutywnego
i symultanicznego) oraz przekładu pisemnego (tekstów specjalistycznych – technicznych, prawnych, ekonomicznych, tekstów
naukowych, humanistycznych i literackich) z wybranego, studiowanego jako główny, języka na język polski oraz z języka
polskiego na dany język. Studia kształcą specjalistów, którzy są gotowi do podjęcia pracy w instytucjach i ﬁrmach, które, ze
względu na międzynarodowy charakter swojej działalności, potrzebują pracowników dysponujących bardzo dobrą
znajomością kultur zachodnio- i południowosłowiańskich oraz posiadających kompetencje pozwalające na dokonywanie
ustnych i pisemnych przekładów, w tym tłumaczeń specjalistycznych. Studia zapewniają zdobycie wiedzy, umiejętności i
kompetencji, niezbędnych do podjęcia dalszego kształcenia w zakresie dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo w
szkołach doktorskich.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim ﬁlologia słowiańska jest jedynym kierunkiem oferującym tego typu kształcenie.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku ﬁlologia słowiańska wpisuje się w strategię rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego na lata
2014-2020. Kształcenie realizowane jest w oparciu o prowadzone w Instytucie Filologii Słowiańskiej, cenione w
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międzynarodowym środowisku naukowym, badania z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii,
poświęcone językom, literaturom i kulturom obszaru Słowiańszczyzny zachodniej i południowej. Istotne dla kształcenia,
przede wszystkim w zakresie praktycznych zajęć z przekładu, jest bogate doświadczenie w zakresie tłumaczeń
specjalistycznych i literackich części pracowników Instytutu, w tym tłumaczy przysięgłych. Koncepcja kształcenia, w której
przygotowaniu uwzględniono, zarówno tradycję studiów ﬁlologicznych, aktualny stan wiedzy, jak i potrzeby społeczne,
kulturowe i gospodarcze, związane przede wszystkim z dynamicznymi kontaktami Polski z krajami zachodnio- i
południowosłowiańskimi, zapewnia zdobycie przez absolwentów pogłębionych kompetencji o charakterze teoretycznym i
praktycznym, możliwość rozwoju umiejętności twórczego i krytycznego myślenia, pogłębienie rozumienia konieczności
własnego rozwoju. Sformułowanym w ogólny sposób założeniom koncepcji kształcenia oraz szczegółowym, właściwie
dostosowanym formom jego realizacji odpowiadają konkretne efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych, zgodne z dziedziną kierunku, jego dyscyplinami naukowymi, proﬁlem i poziomem. Ich osiągnięcie
jest możliwe dzięki przemyślanemu doborowi treści kształcenia, stosowanych metod dydaktycznych, kompetentnej kadrze i
odpowiedniej infrastrukturze dydaktycznej. Studia, których plan obejmuje, poza przedmiotami obowiązkowymi, przedmioty
do wyboru, umożliwiają, przy osiągnięciu założonych efektów uczenia się, także rozwijanie przez studentów indywidualnych
zainteresowań humanistycznych. Kształcenie na kierunku ﬁlologia słowiańska, poza uzyskaniem wiedzy, umiejętności i
kompetencji związanych z jego specyﬁką przedmiotową, ma na celu również, zgodnie z misją Uczelni, rozwijanie u studentów
wrażliwości i otwartości na nieznane, budowanie wrażliwości humanistycznej oraz tolerancyjnych i odpowiedzialnych postaw.

Cele kształcenia
Przekazanie pogłębionej wiedzy teoretycznej i metodologicznej z zakresu dyscyplin: językoznawstwo lub literaturoznawstwo
(w zależności od realizowanego modułu specjalizacyjnego).
Przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu językoznawstwa słowiańskiego lub literaturoznawstwa słowiańskiego (w zależności
od realizowanego modułu specjalizacyjnego).
Przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze jednego z następujących języków: bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego,
serbskiego lub słowackiego (w zależności od realizowanego modułu specjalizacyjnego).
Wykształcenie kompetencji językowych na poziomie C2 w zakresie jednego z następujących języków: bułgarskiego,
chorwackiego, czeskiego, serbskiego, słowackiego (w zależności od realizowanego modułu specjalizacyjnego).
Wykształcenie kompetencji językowych w zakresie drugiego języka słowiańskiego na poziomie B1 lub B2 (w zależności od
wyboru kursu dla początkujących lub kontynuujących naukę).
Wykształcenie zaawansowanych umiejętności ﬁlologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu oraz tworzenia tekstu
pisanego i mówionego.
Wykształcenie zaawansowanych umiejętności w zakresie ustnego i pisemnego, w tym specjalistycznego przekładu z i na
jeden z następujących języków: bułgarski, chorwacki, czeski, serbski, słowacki (w zależności od realizowanego modułu
specjalizacyjnego).
Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, łączenia ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.
Rozwijanie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej.
Przygotowanie do odpowiedzialnej, zgodnej z zasadami etyki aktywności zawodowej.
Budowanie świadomości konieczności ciągłego kształcenia się i rozwoju.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów na kierunku ﬁlologia słowiańska odpowiadają potrzebom,
związanym z intensywnie rozwijającą się współpracą Polski z krajami Słowiańszczyzny zachodniej i południowej w dziedzinie
polityki, kultury, turystyki i gospodarki. Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści, posiadający, oprócz kompetencji
językowych z zakresu popularnych języków kongresowych, także wysokie kompetencje z zakresu tzw. języków niszowych, w
tym: bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, macedońskiego, serbskiego, słowackiego i słoweńskiego oraz dysponujący
pogłębioną i szczegółową wiedzą na temat innych kultur słowiańskich, niezbędną do nawiązywania kontaktów i współpracy.
W sferze międzynarodowych relacji politycznych i gospodarczych jest duże zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie
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tłumaczeń ustnych oraz prawnych, ekonomicznych, użytkowych tłumaczeń pisemnych z języków zachodnio- i
południowosłowiańskich, natomiast w sferze kultury coraz większym zainteresowaniem cieszą się przekłady z tzw.
mniejszych, w tym słowiańskich literatur, w których publikowaniu specjalizują się niektóre polskie wydawnictwa.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się, przede wszystkim umiejętności bardzo dobrego posługiwania się dwoma językami obcymi, w tym jednym
– wybranym językiem zachodnio- lub południowosłowiańskim - na poziomie odpowiadającym kompetencjom jego rodzimych
użytkowników, przygotowywania wypowiedzi ustnych i pisemnych, analizowania tekstów, wyszukiwania i krytycznej oceny
informacji, pogłębiona wiedza dotycząca krajów Słowiańszczyzny zachodniej i południowej, umiejętność realizowania
indywidualnych zadań oraz pracy w zespole, rozległa wiedza humanistyczna, umiejętność określania priorytetów przy
realizacji zadań, świadomość konieczności pogłębiania wiedzy i rozwijania kompetencji odpowiadają wymaganiom
stawianym kandydatom do pracy w wydawnictwach i innych instytucjach zajmujących się propagowaniem kultury, mediach,
międzynarodowych ﬁrmach, placówkach turystycznych i innych podmiotach, dla których działalności istotne są kontakty z
krajami słowiańskimi. Zdobyte praktyczne efekty uczenia się w dziedzinie przekładu ustnego (symultanicznego i
konsekutywnego) oraz pisemnego (tekstów prawnych, technicznych, ekonomicznych, humanistycznych, naukowych)
odpowiadają zapotrzebowaniu na tłumaczy z języków zachodnio- i południowosłowiańskich w dziedzinie polityki, gospodarki,
kultury. Odpowiedzią na potrzebę poznawania kultur zachodnio- i południowosłowiańskich mogą być także tłumaczenia
literatury pięknej, zdobycie kompetencji w tym zakresie należy również do przewidzianych efektów uczenia się na kierunku.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W Instytucie Filologii Słowiańskiej działają trzy zespoły, realizujące następujące tematy badawcze: 1) „Języki i literatury
słowiańskie w ujęciu porównawczym (komunikacja międzykulturowa, przekład, gramatyka kontrastywna)”, 2) „Literatura w
systemie komunikacyjnym kultury (słowiańskie dyskursy literackie, okołoliterackie i międzykulturowe)”, 3) „Analiza
współczesnych procesów językowych na terytorium zachodniej i południowej Słowiańszczyzny”. W ramach poszczególnych
tematów pracownicy jednostki prowadzą badania w zakresie języków, literatur i kultur Słowian zachodnich i południowych, a
także przekładoznawstwa, w obrębie dyscyplin naukowych: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii.
Badania prowadzone w dyscyplinie językoznawstwo poświęcone są dziedzictwu prasłowiańskiemu w językach zachodnio- i
południowosłowiańskich, współczesnym oraz historycznym zjawiskom w językach: bośniackim, bułgarskim, chorwackim,
czarnogórskim, czeskim, łużyckim, macedońskim, serbskim, słowackim i słoweńskim, również w aspekcie porównawczym; w
dyscyplinie literaturoznawstwo - historii oraz współczesnym kierunkom rozwojowym literatur: bośniackiej, bułgarskiej,
chorwackiej, czarnogórskiej, czeskiej, macedońskiej, serbskiej, słowackiej i słoweńskiej; w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
– historycznym i współczesnym procesom tożsamościowym na obszarze Słowiańszczyzny zachodniej i południowej. Wyniki
badań prezentowane są w formie referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach, a następnie publikowane w
postaci monograﬁi oraz artykułów w czasopismach i publikacjach wieloautorskich.
Instytut należy do międzyuczelnianej i międzynarodowej sieci Pax Byzantino-Slava, mającej na celu współpracę specjalistów
z 29 podmiotów naukowych z kilkunastu państw, a w ramach współpracy slawistów krakowskich i wileńskich ukazuje się
seria „Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne”, poświęcona mediewistyce słowiańskiej. Jednostka organizuje lub
współorganizuje także cykliczne konferencje międzynarodowe: „Galicyjskie Spotkania Slawistyczne” oraz „Słowiańskie światy
wyobraźni”. W IFS realizowane były projekty grantowe POSTJUGO („W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacje tradycji
kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku”) oraz POSTSLAVIA („Kultury słowiańskie między postkomunizmem
a postmodernizmem”). Obecnie pracownicy uczestniczą także w realizacji grantów w innych jednostkach badawczych, m.in.
Polskiej Akademii Nauk, a także w projekcie Unii Europejskiej „Horyzont 2020”. Część pracowników aktywnie uczestniczy w
pracach komisji naukowych, m.in. Komisji Słowianoznawstwa PAN i Komisji Kultury Słowian PAU.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Filologii Słowiańskiej wykorzystują wyniki prowadzonych badań w procesie
dydaktycznym podczas realizacji kursów dotyczących słowiańskiego literaturoznawstwa i językoznawstwa porównawczego
oraz zajęć z zakresu przekładu. W przydziale zajęć dydaktycznych uwzględniany jest dorobek i zainteresowania naukowe
pracowników. Związek prowadzonych badań z dydaktyką najpełniej realizuje się w tematyce wykładów monograﬁcznych w
języku polskim i języku obcym, a także w proponowanych tematach seminariów wyższych i magisterskich. Stała współpraca
pracowników IFS z ośrodkami slawistycznymi w Polsce i na świecie sprawia, że studenci otrzymują aktualne treści naukowe.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut Filologii Słowiańskiej dysponuje 9 salami wykładowymi (2 na 50–60 miejsc, 2 na 30–35 miejsc, 2 na 20 miejsc, 3 na
10–12 miejsc) w siedzibie przy ul. Ingardena 3, z których 7 wyposażonych jest w komputery i projektory multimedialne. W
salach wykładowych, gabinetach oraz na korytarzach jest stały dostęp do Internetu. Zajęcia z przekładu ustnego odbywają
się poza siedzibą – w laboratorium językowym Wydziału Filologicznego (Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją
Międzykulturową) przy ul. Czapskich 4 o pojemności do 49 osób, w którym znajduje się specjalistyczna aparatura do
tłumaczenia symultanicznego (konferencyjnego). Bezpośrednio w siedzibie Instytutu studenci mogą skorzystać z biblioteki
instytutowej, w skład której wchodzi przestronna czytelnia, wyposażona w kilka stanowisk komputerowych. Zbiory Instytutu
liczą ponad 50 tys. wolumenów i około 5 tys. roczników czasopism, w tym dary pochodzące z księgozbiorów profesorów:
Stanisława Urbańczyka, Franciszka Sławskiego, Alfreda Zaręby i Zdzisława Niedzieli, a także cenny legat po Vlastimilu
Hoﬀmanie. Książki można wypożyczać za pomocą komputerowego zintegrowanego systemu bibliotecznego VIRTUA/VTLS.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0231

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Wybór jednego z modułów specjalizacyjnych: ﬁlologia bułgarska w zakresie przekładoznawstwa, ﬁlologia chorwacka w
zakresie przekładoznawstwa, ﬁlologia czeska w zakresie przekładoznawstwa, ﬁlologia serbska w zakresie
przekładoznawstwa, ﬁlologia słowacka w zakresie przekładoznawstwa kandydat na studia deklaruje w trakcie postępowania
rekrutacyjnego; jeżeli jego wynik jest pozytywny, student zostaje wpisany na deklarowany moduł. Wszystkie przedmioty z
zakresu wybranego modułu specjalizacyjnego są obligatoryjne.
Na początku I roku studiów wybiera drugi moduł specjalizacyjny: literaturoznawstwo słowiańskie lub językoznawstwo
słowiańskie, w ramach którego, poza realizacją obligatoryjnych zajęć teoretycznych i komparatystycznych, jest zobligowany
do wyboru jednego z seminariów literaturoznawczych lub językoznawczych oraz jednego wykładu monograﬁcznego z
zakresu słowiańskiego literaturoznawstwa porównawczego lub słowiańskiego językoznawstwa porównawczego.
Student na I roku dokonuje również wyboru dodatkowego języka słowiańskiego z aktualnej oferty Instytutu, może przy tym
wybrać, zarówno kurs dla początkujących, jak i kontynuujących naukę. Wyborowi podlegają także opcje z zakresu drugiego
języka słowiańskiego oraz wykład monograﬁczny w języku obcym.
Oferta literaturoznawczych i językoznawczych seminariów, wykładów monograﬁcznych, kursów drugiego języka
słowiańskiego oraz opcji jest podawana do wiadomości studentów przed rozpoczęciem danego roku akademickiego.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia

88

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych

42

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

74

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych

1

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 880

Praktyki zawodowe

Program
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Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Program nie przewiduje obligatoryjnych praktyk zawodowych.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Pozytywna ocena pracy dyplomowej, pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego.

Program

8 / 17

Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

FSL_K2_W01

Absolwent zna i rozumie/ ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu aparatu
pojęciowo-terminologicznego stosowanego w dyscyplinie literaturoznawstwo lub
językoznawstwo (w zależności od realizowanego modułu specjalizacyjnego)

P7U_W, P7S_WG

FSL_K2_W02

Absolwent zna i rozumie/ ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu
metodologii wykorzystywanych w dyscyplinie literaturoznawstwo lub językoznawstwo
(w zależności od realizowanego modułu specjalizacyjnego)

P7U_W, P7S_WG

FSL_K2_W03

Absolwent zna i rozumie/ ma świadomość kompleksowej natury języka, jego
złożoności i historycznej zmienności oraz wiedzę na temat kompetencji
semiolingwistycznej

P7U_W, P7S_WG

FSL_K2_W04

Absolwent zna i rozumie/ ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu
wybranych zagadnień słowiańskiego literaturoznawstwa lub językoznawstwa
porównawczego (w zależności od realizowanego modułu specjalizacyjnego)

P7U_W, P7S_WG

FSL_K2_W05

Absolwent zna i rozumie/ ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową z
zakresu wybranych zagadnień rozwoju języka lub literatury (w zależności od
realizowanego modułu specjalizacyjnego) jednego z następujących krajów: Bułgarii,
Chorwacji, Czech, Serbii lub Słowacji.

P7U_W, P7S_WG

FSL_K2_W06

Absolwent zna i rozumie/ ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o wybranych
kierunkach badawczych i osiągnięciach w zakresie językoznawstwa słowiańskiego lub
literaturoznawstwa słowiańskiego (w zależności od realizowanego modułu
specjalizacyjnego)

P7U_W, P7S_WG

FSL_K2_W07

Absolwent zna i rozumie/ ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat specyﬁki
przedmiotowej i metodologicznej kierunku ﬁlologia słowiańska oraz jego powiązań z
dyscyplinami w dziedzinie nauk humanistycznych

P7U_W, P7S_WK

FSL_K2_W08

Absolwent zna i rozumie rolę nauk humanistycznych w wyjaśnianiu problemów
współczesnej cywilizacji

P7U_W, P7S_WK

FSL_K2_W09

Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa
P7U_W, P7S_WK
autorskiego

Umiejętności
Kod

Treść

PRK

FSL_K2_U01

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, oceniać, krytycznie analizować, syntetyzować i
twórczo interpretować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne

P7U_U, P7S_UW

FSL_K2_U02

Absolwent potraﬁ formułować, analizować i syntetyzować problemy badawcze w
zakresie realizowanego modułu specjalizacyjnego, kierując się wskazówkami
opiekuna naukowego, dobrać adekwatne metody i narzędzia pozwalające na
rozwiązanie tych problemów i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy
wykorzystaniu różnych form i metod

P7U_U, P7S_UW

FSL_K2_U03

Absolwent potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich
pogłębioną analizę i interpretację, z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego

P7U_U, P7S_UW

FSL_K2_U04

Absolwent potraﬁ posługiwać się jednym z następujących języków: bułgarskim,
chorwackim, czeskim, serbskim lub słowackim (w zależności od realizowanego
modułu specjalizacyjnego) na poziomie C2 (według standardów ESOKJ)

P7U_U, P7S_UK

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

FSL_K2_U05

Absolwent potraﬁ posługiwać się dodatkowym językiem słowiańskim na poziomie B1
lub B2 według standardów ESOKJ (w zależności od wyboru kursu dla początkujących
lub kontynuujących naukę)

P7U_U, P7S_UK

FSL_K2_U06

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować w języku polskim i w jednym z
następujących języków: bułgarskim, chorwackim, czeskim, serbskim lub słowackim
(w zależności od realizowanego modułu specjalizacyjnego) prace pisemne o
charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszące się do różnych dziedzin życia i
kultury, w tym również prace mające znamiona tekstu naukowego

P7U_U, P7S_UK

FSL_K2_U07

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować w języku polskim i w jednym z
następujących języków: bułgarskim, chorwackim, czeskim, serbskim lub słowackim
(w zależności od realizowanego modułu specjalizacyjnego) wystąpienie ustne na
wybrany temat, w tym również temat specjalistyczny, z wykorzystaniem literatury
przedmiotu

P7U_U, P7S_UK

FSL_K2_U08

Absolwent potraﬁ dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o
charakterze ogólnym i specjalistycznym z i na jeden z następujących języków:
bułgarski, chorwacki, czeski, słowacki lub serbski (w zależności od realizowanego
modułu specjalizacyjnego)

P7U_U, P7S_UK

FSL_K2_U09

Absolwent potraﬁ komunikować się i dyskutować w różnych gremiach na temat
problemów badawczych związanych z kierunkiem ﬁlologia słowiańska i realizowanym
modułem specjalizacyjnym

P7U_U, P7S_UK

FSL_K2_U10

Absolwent potraﬁ określić priorytety przy realizacji zadań, związanych z kierunkiem
studiów oraz z wybranym modułem specjalizacyjnym, a także indywidualnie i
zespołowo pracować nad ich wykonaniem, przyjmując również wiodącą rolę w grupie

P7U_U, P7S_UO

FSL_K2_U11

Absolwent potraﬁ/ ma niezbędne podstawy do samodzielnego planowania i
realizowania własnego uczenia się przez całe życie oraz potraﬁ uzasadnić wybór
kierunku dalszego kształcenia

P7U_U, P7S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

FSL_K2_K01

Absolwent jest gotów do/ potraﬁ w sposób krytyczny oceniać posiadaną wiedzę oraz
odbierane treści

P7U_K, P7S_KK

FSL_K2_K02

Absolwent jest gotów do/ rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz konieczność zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemów

P7U_K, P7S_KK

FSL_K2_K03

Absolwent jest gotów do/ ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego
różnorodności, jest gotowy do podjęcia działań w celu jego zachowania

P7U_K, P7S_KO

FSL_K2_K04

Absolwent jest gotów do/ ma świadomość tradycji slawistyki oraz jest przygotowany
do odpowiedzialnego, zgodnego z zasadami etyki pełnienia ról zawodowych oraz
podejmowania działań na rzecz przestrzegania tych zasad

P7U_K, P7S_KR

Efekty uczenia się

10 / 17

Plany studiów
Studenci I roku są zobowiązani do wyboru kursu z zakresu drugiego języka słowiańskiego; warunkiem wpisania się na
lektorat języka macedońskiego lub słoweńskiego jest jego znajomość na poziomie A2 EOSKJ. Studenci są zobowiązani do
wyboru opcji z zakresu drugiego języka słowiańskiego, seminarium językoznawczego - wyższego i magisterskiego z aktualnej
oferty Instytutu Filologii Słowiańskiej oraz wykładu monograﬁcznego w języku obcym. Zamiast wymienionego wykładu
monograﬁcznego studenci mogą realizować inny wykład monograﬁczny w języku obcym z zakresu dyscyplin:
językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, również z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach
przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS.

Semestr 1
Przedmiot
Szkolenie BHK

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

4

-

zaliczenie

Grupa A

O
O

STUDENT MUSI WYBRAĆ JEDEN Z LEKTORATÓW
Drugi język słowiański: Język macedoński

90

8,0

zaliczenie

F

Drugi język słowiański: Język słoweński

90

8,0

zaliczenie

F

Drugi język słowiański: Język chorwacki

90

8,0

zaliczenie

F

Grupa B

O

STUDENT MUSI WYBRAĆ JEDNĄ Z OPCJI
Opcja z zakresu drugiego języka słowiańskiego: Macedońskopolska konfrontacja gramatyczna z elementami przekładu 1

30

3,0

zaliczenie

F

Opcja z zakresu drugiego języka słowiańskiego: Style
funkcjonalne języka słoweńskiego z elementami przekładu

30

3,0

zaliczenie

F

Opcja z zakresu drugiego języka słowiańskiego: Nad tekstami
kultury chorwackiej 1

30

3,0

zaliczenie

F

Grupa C

O

STUDENT MUSI WYBRAĆ JEDNO Z SEMINARIÓW
Literaturoznawcze seminarium wyższe

30

5,0

zaliczenie

F

Językoznawcze seminarium wyższe

30

5,0

zaliczenie

F

Ścieżka: FILOLOGIA BUŁGARSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka bułgarskiego IV

60

6,0

zaliczenie

O

Tłumaczenia tekstów technicznych, prawnych i ekonomicznych z i na
język bułgarski

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Plany studiów
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Ścieżka: FILOLOGIA CHORWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka chorwackiego IV

60

6,0

zaliczenie

O

Tłumaczenia tekstów technicznych, prawnych i ekonomicznych z i na
język chorwacki

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Ścieżka: FILOLOGIA CZESKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka czeskiego IV

60

6,0

zaliczenie

O

Tłumaczenia tekstów technicznych, prawnych i ekonomicznych z i na
język czeski

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Ścieżka: FILOLOGIA SERBSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka serbskiego IV

60

6,0

zaliczenie

O

Tłumaczenia tekstów technicznych, prawnych i ekonomicznych z i na
język serbski

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Ścieżka: FILOLOGIA SŁOWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka słowackiego IV

60

6,0

zaliczenie

O

Tłumaczenia tekstów technicznych, prawnych i ekonomicznych z i na
język słowacki

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Ścieżka: JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE
Studenci są zobowiązani do wyboru wykładu monograﬁcznego w wymiarze 30 godzin. Zamiast wymienionego wykładu
monograﬁcznego studenci mogą realizować inne wykłady monograﬁczne z zakresu porównawczego językoznawstwa
słowiańskiego, również z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS.
Przedmiot
Językoznawstwo ogólne

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

egzamin

O

Ścieżka: LITERATUROZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE
Studenci są zobowiązani do wyboru wykładu monograﬁcznego w wymiarze 30 godzin. Zamiast wymienionego wykładu
monograﬁcznego studenci mogą realizować inne wykłady monograﬁczne z zakresu porównawczego literaturoznawstwa
słowiańskiego, również z oferty innych jednostek Uniwersytetu, na zasadach przewidzianych w wewnętrznych przepisach IFS.
Przedmiot
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ECTS

Forma
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Przedmiot
Teoria literatury

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

O

Semestr 2
Przedmiot
Grupa D

O

STUDENT MUSI WYBRAĆ JEDEN Z LEKTORATÓW
Drugi język słowiański: Język macedoński

60

6,0

zaliczenie

F

Drugi język słowiański: Język słoweński

60

6,0

zaliczenie

F

Drugi język słowiański: Język chorwacki

60

6,0

zaliczenie

F

Grupa E

O

STUDENT MUSI WYBRAĆ JEDNĄ Z OPCJI
Opcja z zakresu drugiego języka słowiańskiego: Macedońskopolska konfrontacja gramatyczna z elementami przekładu 2

30

3,0

zaliczenie

F

Opcja z zakresu drugiego języka słowiańskiego: Style artystyczne
języka słoweńskiego z elementami przekładu

30

3,0

zaliczenie

F

Opcja z zakresu drugiego języka słowiańskiego: Nad tekstami
kultury chorwackiej 2

30

3,0

zaliczenie

F

Grupa F

O

STUDENT MUSI WYBRAĆ JEDNO Z SEMINARIÓW
Literaturoznawcze seminarium wyższe

30

6,0

zaliczenie

F

Językoznawcze seminarium wyższe

30

6,0

zaliczenie

F

Ścieżka: FILOLOGIA BUŁGARSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka bułgarskiego IV

60

6,0

egzamin

O

Tłumaczenia tekstów naukowych i humanistycznych z i na język
bułgarski

30

3,0

zaliczenie

O

Przekład ustny z i na język bułgarski 1

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Ścieżka: FILOLOGIA CHORWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka chorwackiego IV

60

6,0

egzamin

O

Tłumaczenia tekstów naukowych i humanistycznych z i na język
chorwacki

30

3,0

zaliczenie

O

Przekład ustny z i na język chorwacki 1

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Plany studiów
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Ścieżka: FILOLOGIA CZESKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka czeskiego IV

60

6,0

egzamin

O

Tłumaczenia tekstów naukowych i humanistycznych z i na język
czeski

30

3,0

zaliczenie

O

Przekład ustny z i na język czeski 1

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Ścieżka: FILOLOGIA SERBSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka serbskiego IV

60

6,0

egzamin

O

Tłumaczenia tekstów naukowych i humanistycznych z i na język
serbski

30

3,0

zaliczenie

O

Przekład ustny z i na język serbski 1

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Ścieżka: FILOLOGIA SŁOWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka słowackiego IV

60

6,0

egzamin

O

Tłumaczenia tekstów naukowych i humanistycznych z i na język
słowacki

30

3,0

zaliczenie

O

Przekład ustny z i na język słowacki 1

30

3,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

6

1,0

zaliczenie

Przedmiot

Ścieżka: JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE
Przedmiot
Gramatyka porównawcza języków słowiańskich – wybrane
zagadnienia

O

Ścieżka: LITERATUROZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE
Przedmiot
Literatury słowiańskie w ujęciu porównawczym

O

Semestr 3
Przedmiot
Ochrona własności intelektualnej
Grupa G

Plany studiów

O
O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Drugi język słowiański: Język macedoński

60

6,0

egzamin

F

Drugi język słowiański: Język słoweński

60

6,0

egzamin

F

Drugi język słowiański: Język chorwacki

60

6,0

egzamin

F

Przedmiot
STUDENT MUSI WYBRAĆ JEDEN Z LEKTORATÓW

Grupa H

O

STUDENT MUSI WYBRAĆ JEDNO Z SEMINARIÓW
Literaturoznawcze seminarium magisterskie

30

9,0

zaliczenie

F

Językoznawcze seminarium magisterskie

30

9,0

zaliczenie

F

Ścieżka: FILOLOGIA BUŁGARSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka bułgarskiego V

60

6,0

zaliczenie

O

Przekład artystyczny na materiale języka bułgarskiego

30

3,0

zaliczenie

O

Przekład ustny z i na język bułgarski 2

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Ścieżka: FILOLOGIA CHORWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka chorwackiego V

60

6,0

zaliczenie

O

Przekład artystyczny na materiale języka chorwackiego

30

3,0

zaliczenie

O

Przekład ustny z i na język chorwacki 2

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Ścieżka: FILOLOGIA CZESKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka czeskiego V

60

6,0

zaliczenie

O

Przekład artystyczny na materiale języka czeskiego

30

3,0

zaliczenie

O

Przekład ustny z i na język czeski 2

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Ścieżka: FILOLOGIA SERBSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka serbskiego V

60

6,0

zaliczenie

O

Przekład artystyczny na materiale języka serbskiego

30

3,0

zaliczenie

O

Przekład ustny z i na język serbski 2

30

3,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Plany studiów
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Ścieżka: FILOLOGIA SŁOWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka słowackiego V

60

6,0

zaliczenie

O

Przekład artystyczny na materiale języka słowackiego

30

3,0

zaliczenie

O

Przekład ustny z i na język słowacki 2

30

3,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

zaliczenie

Przedmiot

Ścieżka: JĘZYKOZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE
Przedmiot
Wykład monograﬁczny z zakresu porównawczego językoznawstwa
słowiańskiego: Gramatyka historyczno-porównawcza języków
słowiańskich - wybrane zagadnienia

F

Ścieżka: LITERATUROZNAWSTWO SŁOWIAŃSKIE
Przedmiot
Wykład monograﬁczny z zakresu porównawczego literaturoznawstwa
słowiańskiego: Niekanoniczne formuły opowiadania socjalistycznych
utopii w kulturach i literaturach krajów tzw. demokracji ludowych
przed i po 1989 roku

F

Semestr 4
Przedmiot
Wykład monograﬁczny w języku obcym: Yugoslav Idea in Discourses,
Literatures and Arts
Grupa I

F
O

STUDENT MUSI WYBRAĆ JEDNO Z SEMINARIÓW
Literaturoznawcze seminarium magisterskie

30

20,0

zaliczenie

F

Językoznawcze seminarium magisterskie

30

20,0

zaliczenie

F

Ścieżka: FILOLOGIA BUŁGARSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
Przedmiot
Praktyczna nauka języka bułgarskiego V

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

egzamin

O

Ścieżka: FILOLOGIA CHORWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
Przedmiot
Praktyczna nauka języka chorwackiego V

Plany studiów

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

egzamin

O
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Ścieżka: FILOLOGIA CZESKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
Przedmiot
Praktyczna nauka języka czeskiego V

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

egzamin

O

Ścieżka: FILOLOGIA SERBSKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
Przedmiot
Praktyczna nauka języka serbskiego V

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

egzamin

O

Ścieżka: FILOLOGIA SŁOWACKA W ZAKRESIE PRZEKŁADOZNAWSTWA
Przedmiot
Praktyczna nauka języka słowackiego V

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

egzamin

O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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