
Załącznik nr 2 

Wydział prowadzący kierunek studiów:  Filologiczny 

Kierunek studiów:  Filologia  

Poziom kształcenia:  Studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia:  Ogólnoakademicki  

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:  Humanistycznych  

Forma studiów:  Studia stacjonarne 

Liczba semestrów:  6 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi studiów:  

180 

 

Łączna liczba  godzin dydaktycznych:  2130 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:  Licencjat 

Specjalność:  Filologia bałkańska 

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i 

kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku: 

 

 

 

Studia na filologii bałkańskiej są okazją do poznania historii, różnorodności językowej 

i kulturowej krajów bałkańskich. Studenci mają możliwość profesjonalnego opanowania 

dwóch języków bałkańskich (zarówno słowiańskich, jak język Bułgarski czy serbski jak i 

niesłowiańskich, jak albański), pozwalającą na swobodne ich używanie w mowie i piśmie w 

pracy zawodowej. Jest to jedyna filologia bałkańska w Polsce i na UMK można uzyskać 

potwierdzoną dyplomem znajomość języka albańskiego. 

Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią 

UMK: 

Program kształcenia studentów na specjalności filologia bałkańska wpisuje się w ramy 

kształcenia ogólnoakademickiego.  

Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia 

oraz w procesie  przygotowania i udoskonalania programu 

studiów uwzględniono opinie interesariuszy, w tym w 

szczególności studentów, absolwentów, pracodawców: 

 

W ostatnich latach daje się zauważyć wyraźne ożywienie w kontaktach politycznych, 

gospodarczych i kulturalnych tych państw z naszym krajem i całą Unią Europejską, co sprawia, 

że filologowie bałkańscy są pożądanymi specjalistami w różnych dziedzinach. Obserwując 

kariery zawodowe naszych absolwentów i proces kształcenia na pierwszym stopniu studiów 

podjęto decyzję, by od roku akademickiego 2016/17 w programie studiów wprowadzić zmiany 

związane z usunięciem dotychczas funkcjonujących modułów specjalizacyjnych nie 

przynoszących zakładanych efektów i wprowadzeniem dodatkowych zajęć takich jak 

bałkanoznawcze warsztaty językoznawcze i warsztaty kulturoznawcze. Przedmioty te m.in., 

wraz z zachowanym ze specjalizacji Współpraca gospodarcza z Bałkanami przedmiotem 

Sytuacja polityczna na Bałkanach mają za zadanie przygotować studentów do poruszania się 

po rynku pracy na Bałkanach, jak i w krajach utrzymujących stosunki polityczne, gospodarcze 

i handlowe z krajami bałkańskimi.   

 Studia I stopnia przygotowują także do studiowania filologii bałkańskiej na II stopniu, które to 

studia mają charakter z jednej strony bardziej akademicki i ogólnohumanistyczny (w ramach 

modułu kulturoznawczego), bądź też dają praktyczne kompetencje tłumacza w zakresie 

języków bałkańskich (w ramach modułu translatorycznego). 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – 

zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia: 

Zdany egzamin maturalny oraz spełnienie wymogów rekrutacyjnych. 
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Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia 

Moduły kształcenia Przedmioty Liczba 

punktów 

ECTS 

 

180 

Charakter 

zajęć  

obligatoryjny

/ 

fakultatywny 

Przynależność 
do obszaru 

kształcenia 

(w przypadku 
przyporządkowa

nia kierunku do 

więcej niż 
jednego obszaru 

kształcenia) 

Zakładane efekty 

kształcenia 

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów 

kształcenia osiąganych przez studenta 

 

MK1: Praktyczna nauka 

języka 

Język
1
. 34 obligatoryjny - K_W01, 02, 08, 

09, 10, 11, 12, 13;  

K_U02, 03, 04, 

05, 07, 08, 14, 15, 

16, 18, 19, 20, 21; 

K_K01, 02, 03, 

04, 05, 06, 08 

Zaliczenie z oceną po semestrze I, III, V;  

W trakcie semestru oceniana jest aktywność 

studenta na zajęciach i poza zajęciami 

(przygotowywanie wypowiedzi ustnych, 

prezentacji, pisanie wypracowań, rozwiązywanie 

zadań gramatycznych). Umiejętności studenta są 

weryfikowane przez cząstkowe 

testy/sprawdziany/dyktanda. Na koniec semestru 

przewidziany jest test.  

Egzamin po semestrze II, IV, VI 

Egzamin: pisemny i ustny.  

Część pisemna ma na celu sprawdzenie osiągnięć z 

zakresu czterech kompetencji językowych: 

poprawności gramatycznej, rozumienia tekstu 

pisanego, rozumienia ze słuchu i pisania.  

Część ustna polega na przygotowaniu dłuższej 

wypowiedzi na jeden z wybranych losowo tematów 

oraz poprawnym rozwiązaniu zadań 

komunikacyjnych.  

Zaliczenie części pisemnej daje możliwość 

przystąpienia do części ustnej. 

                                                           
1
 W roku akademickim 2016/17 językiem 1 (obligatoryjnym) jest język albański. Drugim językiem (do wyboru) jest język bułgarski lub język serbski. Studenci na początku 

pierwszego semestru wybierają drugi język nauczany równolegle z językiem prowadzącym (taka sama ilość godzin we wszystkich semestrach). Decyduje większość głosów. 

Wszystkie przedmioty oznaczone odpowiednio 1 lub 2 odnoszą się do danego języka czy literatury danego języka. Język, który nie został wybrany w danym roku akademickim 

zyskuje status języka obligatoryjnego w kolejnym roku akademickim dla studentów pierwszego roku.  
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Język 2
1
. 34 fakultatywny

2
 

(język do 

wyboru) 

- K_W01, 02, 08, 

09, 10, 11, 12, 13;  

K_U02, 03, 04, 

05, 07, 08, 14, 15, 

16, 18, 19, 20, 21; 

K_K01, 02, 03, 

04, 05, 06, 08 

Zaliczenie z oceną po semestrze I, III, V; 

W trakcie semestru oceniana jest aktywność 

studenta na zajęciach i poza zajęciami 

(przygotowywanie wypowiedzi ustnych, 

prezentacji, pisanie wypracowań, rozwiązywanie 

zadań gramatycznych). Umiejętności studenta są 

weryfikowane przez cząstkowe 

testy/sprawdziany/dyktanda. Na koniec semestru 

przewidziany jest test.  

Egzamin po semestrze II, IV, VI 

Egzamin: pisemny i ustny.  

Część pisemna ma na celu sprawdzenie osiągnięć z 

zakresu czterech kompetencji językowych: 

poprawności gramatycznej, rozumienia tekstu 

pisanego, rozumienia ze słuchu i pisania.  

Część ustna polega na przygotowaniu dłuższej 

wypowiedzi na jeden z wybranych losowo tematów 

oraz poprawnym rozwiązaniu zadań 

komunikacyjnych.  

Zaliczenie części pisemnej daje możliwość 

przystąpienia do części ustnej.  

 

MK2: Moduł 

historyczno-kulturowy 

Historia Bałkanów 7 obligatoryjny - K_W06, 08, 09, 

12; 

K_U01, 13, 20; 

K_K01, 05, 08 

Zaliczenie z oceną po I semestrze 

Zaliczenie w formie ustnej. 

Egzamin ustny po II semestrze 

Kultura państw 

bałkańskich 

4 obligatoryjny - K_W06, 08, 09, 

12; 

K_U01, 13, 20; 

K_K01, 05, 08 

Egzamin ustny 

w postaci przygotowania końcowej, grupowej 

prezentacji 

Sytuacja 

polityczno-

gospodarcza na 

Bałkanach 

4 obligatoryjny - K_W08, 12; 

K_U01, 02, 05, 

16, 20; 

K_K04, 07, 08 

Zaliczenie z oceną 

Zaliczenie z oceną na podstawie aktywności na 

zajęciach oraz pracy końcowej. 

                                                           
2
 Student wybiera drugi język co pociąga za sobą wybór kolejnych przedmiotów z nim związanych takich jak: gramatyka opisowa języka 2 (wykład i ćwiczenia), historia literatury 

języka 2 (wykład i ćwiczenia), historia języka 2 z elementami gramatyki historycznej i dialektologii.  
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MK3: Wstęp do 

bałkanologii 

Wstęp do 

bałkanologii 

4 obligatoryjny - K_W01, 03, 06, 

07, 08, 12, 13; 

K_U01, 06, 20; 

K_K01, 05 

Egzamin pisemny 

MK4: Literatura Historia literatury, 

wykład  1. 

8 obligatoryjny - K_W04, 05, 06, 

07, 08, 09; 

K_U01, 02, 09, 

10, 14,; 

K_K05, 06, 08 

Zaliczenie z oceną po 1 semestrze prowadzonych 

zajęć 

Podstawą do zaliczenia będzie (1) zaliczenie 

ćwiczeń z danej literatury oraz (2) napisanie pracy 

pisemnej – eseju na wybrany temat. 

Egzamin ustny po 2 semestrze prowadzonych zajęć 

Na zakończenie przewidziano egzamin ustny, który 

sprawdzi (1) wiedzę nabytą w trakcie zajęć – z 

historii danej literatury, a także (2) znajomość i 

umiejętność przeprowadzenia analizy i interpretacji 

wybranej losowo lektury z listy. Warunkiem 

przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. 

Historia literatury 

ćwiczenia 1. 

5 obligatoryjny - K_W04, 05, 06, 

07; 

K_U01, 02, 05, 

06, 07, 09, 10, 11, 

12, 15, 16, 17; 

K_K02, 05, 06, 08 

Zaliczenie z oceną po każdym semestrze 

Podstawą do zaliczenia będą: przeczytane lektury, a 

także aktywność na zajęciach. Ponadto każdy 

student będzie musiał przygotować przynajmniej 

raz w semestrze (w wypadku dużej liczby 

studentów – 1 raz w ciągu roku) prezentację 

dotyczącą wybranego problemu związanego z 

tematyką zajęć (wystąpienie do 15 minut). 

Historia literatury, 

wykład 2. 

8 obligatoryjny - K_W04, 05, 06, 

07, 08, 09; 

K_U01, 02, 09, 

10, 14,; 

K_K05, 06, 08 

Zaliczenie z oceną po 1 semestrze prowadzonych 

zajęć 

Podstawą do zaliczenia będzie (1) zaliczenie 

ćwiczeń z danej literatury oraz (2) napisanie pracy 

pisemnej – eseju na wybrany temat. 

Egzamin ustny po 2 semestrze prowadzonych zajęć 

Na zakończenie przewidziano egzamin ustny, który 

sprawdzi (1) wiedzę nabytą w trakcie zajęć – z 

historii danej literatury, a także (2) znajomość i 

umiejętność przeprowadzenia analizy i interpretacji 

wybranej losowo lektury z listy. Warunkiem 

przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. 
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Historia literatury, 

ćwiczenia 2. 

5 obligatoryjny - K_W04, 05, 06, 

07; 

K_U01, 02, 05, 

06, 07, 09, 10, 11, 

12, 15, 16, 17; 

K_K02, 05, 06, 08 

Zaliczenie z oceną po każdym semestrze 

Podstawą do zaliczenia będą: przeczytane lektury, a 

także aktywność na zajęciach. Ponadto każdy 

student będzie musiał przygotować przynajmniej 

raz w semestrze (w wypadku dużej liczby 

studentów – 1 raz w ciągu roku) prezentację 

dotyczącą wybranego problemu związanego z 

tematyką zajęć (wystąpienie do 15 minut). 

 

MK5: Gramatyka 

opisowa języka 

Wykład język 1. 6 obligatoryjny - K_W01, 02, 03, 

07, 13; 

K_U01, 04, 07, 

21; 

K_K01 

Zaliczenie z oceną po 1 semestrze prowadzonych 

zajęć  

Zaliczenie z oceną wykładów z gramatyki opisowej 

będzie miało formę pisemną. Od studenta 

wymagane jest wykazanie się wiedzą teoretyczną z 

zakresu realizowanych zagadnień oraz 

umiejętnością jej praktycznego zastosowania do 

analizy gramatycznej materiału danego języka. 

Egzamin pisemny po 2 semestrze prowadzonych 

zajęć 

Ćwiczenia język 1. 3 obligatoryjny - K_W01, 02, 03, 

07, 13; 

K_U01, 04, 07, 

21; 

K_K01 

Zaliczenie z oceną po każdym semestrze 

Umiejętności studenta będą weryfikowane przez 

cząstkowe kolokwia i testy oraz ocenę prac 

domowych. Na ocenę wpływać będzie również 

aktywność studenta na zajęciach. Na koniec 

semestru przewidziane jest kolokwium 

zaliczeniowe.  

Wykład język 2. 6 obligatoryjny - K_W01, 02, 03, 

07, 13; 

K_U01, 04, 07, 

21; 

K_K01 

Zaliczenie z oceną po 1 semestrze prowadzonych 

zajęć  

Zaliczenie z oceną wykładów z gramatyki opisowej 

będzie miało formę pisemną. Od studenta 

wymagane jest wykazanie się wiedzą teoretyczną z 

zakresu realizowanych zagadnień oraz 

umiejętnością jej praktycznego zastosowania do 

analizy gramatycznej materiału danego języka. 

Egzamin pisemny po 2 semestrze prowadzonych 

zajęć 
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Ćwiczenia język 2. 3 obligatoryjny - K_W01, 02, 03, 

07, 13; 

K_U01, 04, 07, 

21; 

K_K01 

Zaliczenie z oceną po każdym semestrze 

Umiejętności studenta będą weryfikowane przez 

cząstkowe kolokwia i testy oraz ocenę prac 

domowych. Na ocenę wpływać będzie również 

aktywność studenta na zajęciach. Na koniec 

semestru przewidziane jest kolokwium 

zaliczeniowe. 

MK6: Początki kultury 

piśmienniczej Słowian 

Południowych 

Początki kultury 

piśmienniczej 

Słowian 

Południowych 

3 obligatoryjny - K_W01, 02, 03, 

08,12, 13; 

K_U02, 12; 

K_K01, 05 

Egzamin pisemny 

Ocena bieżącego przygotowania się do zajęć: (1) 

aktywnego udziału w dyskusji na rozpatrywany na 

zajęciach temat, (2) umiejętności rozwiązywania 

zadań praktycznych w ramach analizy form 

pochodzących z kanonicznych zabytków scs. 

Na koniec zajęć egzamin pisemny obejmujący 

polecenia teoretyczne oraz zadania praktyczne. 

MK7: Historia języka z 

elementami gramatyki 

historycznej i 

dialektologii 

Język 1. 4 obligatoryjny - K_W01, 02, 03, 

08, 13; 

 K_U02, 12, 14, 

15, 21; 

K_K01, 05, 08 

Zaliczenie z oceną 

Ocena bieżącego przygotowania się do zajęć: (1) 

aktywnego udziału w dyskusji na rozpatrywany na 

zajęciach temat, (2) umiejętności rozwiązywania 

poleceń praktycznych dotyczących identyfikacji 

procesów/zmian językowych odzwierciedlonych w 

formach, wyekscerpowanych  z zabytków 

pochodzących z różnych okresów historii danego 

języka.  

W niektórych przypadkach zaznaczonych wcześniej 

przez prowadzącego referaty-prezentacje na zadany 

temat. 

Na koniec zajęć kolokwium pisemne składające się 

z zadań teoretycznych  i   praktycznych. 

Język 2. 4 obligatoryjny - K_W01, 02, 03, 

08, 13; 

 K_U02, 12, 14, 

15, 21; 

K_K01, 05, 08 

Zaliczenie z oceną 

Ocena bieżącego przygotowania się do zajęć: (1) 

aktywnego udziału w dyskusji na rozpatrywany na 

zajęciach temat, (2) umiejętności rozwiązywania 

poleceń praktycznych dotyczących identyfikacji 

procesów/zmian językowych odzwierciedlonych w 

formach, wyekscerpowanych  z zabytków 

pochodzących z różnych okresów historii danego 

języka.  
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W niektórych przypadkach zaznaczonych wcześniej 

przez prowadzącego referaty-prezentacje na zadany 

temat. 

Na koniec zajęć kolokwium pisemne składające się 

z zadań teoretycznych  i   praktycznych. 

Mk8: Warsztaty 

bałkanoznawcze 

Warsztaty 

językoznawcze 

6 fakultatywny
3
 

(tematy 

warsztatów do 

wyboru) 

- K_W01, 02, 03, 

08, 13; 

 K_U02, 12, 14, 

15, 21; 

K_K01, 05, 08 

Zaliczenie z oceną 

Warsztaty 

kulturoznawcze 

6 fakultatywny 

(tematy 

warsztatów do 

wyboru) 

- K_W08, 09, 12; 

K_U01, 13, 20; 

K_K01, 05, 06, 08 

Zaliczenie z oceną 

MK9: Seminarium 

dyplomowe  

Seminarium 

dyplomowe 

15 fakultatywny 

(moduł do 

wyboru) 

- K_W06, 07; 

K_U01, 02, 05, 

06, 07, 08, 14, 16, 

17; 

K_K01, 03, 06, 08 

Zaliczenie z oceną po każdym semestrze 

Zindywidualizowane – na podstawie postępów w 

pracy dyplomowej na kolejnych etapach jej 

przygotowania, w zależności od specyfiki pracy, 

rodzaju seminarium i według uznania 

prowadzącego seminarium.  

MK10: Lektorat języka 

obcego 

Lektorat języka 

zachodnioeuropejski

ego/słowiańskiego 

5 fakultatywny 

(moduł do 

wyboru) 

- K_W02, K_U02, 

K_K02 

Zaliczenie z oceną po semestrze IV, Egzamin po 

semestrze V 

MK11: Przedmioty do 

wyboru – niezwiązane z 

kierunkiem zajęcia z 

oferty ogólnouczelnianej 

lub na innym kierunku 

studiów 

Przedmiot do 

wyboru z oferty 

ogólnouczelnianej 

lub na innym 

kierunku studiów 

2 fakultatywny 

(moduł 

kształcenia do 

wyboru) 

- Student osiągnie 

efekty 

przewidziane dla 

danego 

przedmiotu 

Zgodny z wybranym przedmiotem 

MK12: Zajęcia z 

wychowania fizycznego 

Zajęcia z 

wychowania 

fizycznego 

2 fakultatywny 

(moduł 

kształcenia do 

wyboru) 

-  Zaliczenie 

MK13: Praktyki 

zawodowe 

Praktyki zawodowe 2 fakultatywny 

(moduł 

kształcenia do 

wyboru) 

- K_K03, 04, 07 Sposoby weryfikacji efektów dotyczące praktyk 

zawodowych są ustalane przez Radę Wydziału 

Filologicznego i znajdują się w Regulaminie Praktyk. 

                                                           
3
 Tematy do wyboru warsztatów językoznawczych i kulturoznawczych prezentuje wykładowca na pierwszych zajęciach. 
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Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS 

Moduły kształcenia Przedmioty Liczba punktów ECTS, 

którą student uzyskuje na 

zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich 

Liczba punktów 

ECTS, którą student 

uzyskuje w ramach 

zajęć o charakterze 

praktycznym, w tym 

zajęć laboratoryjnych 

i projektowych 

Liczba punktów ECTS, którą 

student musi uzyskać w 

ramach zajęć z zakresu nauk 

podstawowych, do których 

odnoszą się efekty kształcenia 

dla określonego kierunku, 

poziomu i profilu kształcenia  

MK1: Praktyczna nauka języka Język 1. 24 34 34 

Język 2. 24 34 34 

MK2: Moduł historyczno--kulturowy Historia Bałkanów 5 - 7 

Kultura państw bałkańskich 3 - 4 

Sytuacja polityczno-gospodarcza na 

Bałkanach 

2 - 4 

MK3: Wstęp do bałkanologii Wstęp do bałkanologii 3 - 4 

MK4: Historia literatury Wykład literatura 1. 5 - 8 

Ćwiczenia literatura 1. 3 5 5 

Wykład literatura 2. 5 - 8 

Ćwiczenia literatura 2. 3 5 5 

MK5: Gramatyka opisowa języka Wykład język 1. 5 - 6 

Ćwiczenia język 1. 2 3 3 

Wykład język 2. 5 - 6 

Ćwiczenia język 2. 2 3 3 

MK6: Początki kultury piśmienniczej 

Słowian Południowych 

Początki kultury piśmienniczej Słowian 

Południowych 

2 3 3 

MK7: Historia języka z elementami 

gramatyki historycznej i dialektologii 

Język 1. 3 4 4 

Język 2. 3 4 4 

Mk8: Warsztaty bałkanoznawcze Warsztaty językoznawcze 3 6 6 

Warsztaty kulturoznawcze 3 6 6 

MK9: Seminarium dyplomowe Seminarium dyplomowe 8 - 15 

MK10: Lektorat języka obcego Lektorat języka 

zachodnioeuropejskiego/słowiańskiego 
4 5 5 

MK11: Przedmioty do wyboru – 

niezwiązane z kierunkiem zajęcia z 

Przedmiot do wyboru z oferty 

ogólnouczelnianej 

2 - - 
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oferty ogólnouczelnianej lub na 

innym kierunku studiów 

MK12: Zajęcia z wychowania 

fizycznego 

Zajęcia z wychowania fizycznego 2 2 - 

MK13: Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe 0 2 2 

Razem: 121 116 176 

Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach z 

obszarów nauk humanistycznych i społecznych: 

97,7% 

Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek wyboru 

modułów kształcenia: 

73 pkt. ECTS, 40,5% 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów  (w przypadku 

przyporządkowania kierunku do więcej niż jednego obszaru kształcenia):  

Nd. 

Procentowy udział liczby punktów ECTS, które student uzyskuje realizując 

moduły zajęć powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie 

nauki lub sztuki związanej z tym kierunkiem studiów służące zdobywaniu przez 

studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych 

(dotyczy profilu ogólnoakademickiego) 

85 pkt. ECTS, 47,2% 

Procentowy udział liczby punktów ECTS, które student uzyskuje realizując 

moduły zajęć powiązane z praktycznym przygotowaniem zawodowym służące 

zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych 

(dotyczy profilu praktycznego) 

Nd. 

 

 

Program studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017 

Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego w dniu 12 kwietnia 2016 r. 

 

 



Załącznik nr 2 

P l a n   s t u d i ó w 

Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY 

Kierunek studiów:  FILOLOGIA 

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Profil kształcenia:  OGÓLNOAKADEMICKI 

Forma studiów: STUDIA STACJONARNE 

Specjalność:  FILOLOGIA BAŁKAŃSKA 

Liczba semestrów: VI 

Liczba punktów ECTS: 180 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 2130 
 

 

GRUPA I. ALBAŃSKO-BUŁGARSKA 
ZAJĘCIA ROZPOCZĘTE W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 

I rok, I semestr 
 

 

I rok, II semestr 

 

 

 

 

Kod przedmiotu  

w systemie USOS 

 

Nazwa modułu/ przedmiotu  

Forma zajęć  Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

0724-s1B1Z-PNJA Praktyczna nauka języka albańskiego ćwiczenia 120 6 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B1Z-PNJB Praktyczna nauka języka bułgarskiego ćwiczenia 120 6 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B1Z-HB Historia Bałkanów wykład 30 3 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B1Z-KPB Kultura państw bałkańskich wykład 30 4 Egzamin 

0724-s1B1Z-WDB Wstęp do bałkanologii  wykład 30 4 Egzamin 

0724-s1B1Z-HLA 

Historia literatury albańskiej wykład 30 3 Zaliczenie 

z oceną 

Historia literatury albańskiej ćwiczenia  15 2 Zaliczenie 

z oceną 
Kod z jednostki 
oferującej przedmiot 

Elementy bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ergonomii (szkolenie podstawowe) 

  0 Zaliczenie 

Kod z jednostki 
oferującej przedmiot 

Szkolenie biblioteczne   0 Zaliczenie 

Razem:   375 28  

Kod przedmiotu  

w systemie USOS 

 

Nazwa modułu/przedmiotu  

Forma zajęć  Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

0724-s1B1L-PNJA Praktyczna nauka języka albańskiego ćwiczenia 90 6 Egzamin 

0724-s1B1L-PNJB Praktyczna nauka języka bułgarskiego ćwiczenia 90 6 Egzamin 

0724-s1B1L-HB Historia Bałkanów wykład 30 4 Egzamin 

0724-s1B1L-GOJB 

Gramatyka opisowa języka bułgarskiego wykład 30 3 Zaliczenie 

z oceną 

Gramatyka opisowa  języka bułgarskiego ćwiczenia 15 2 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B1L-HLA 
Historia literatury albańskiej wykład 30 5 Egzamin 

Historia literatury albańskiej ćwiczenia 15 3 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B1L-PKPSP Początki kultury piśmienniczej Słowian 

Południowych 

konwersatorium 30 3 Egzamin 

Razem:  330 32  
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II rok, III semestr  
 

 

II rok, IV semestr 

 

III rok, V semestr  
  

                                                           
4 Do realizacji w semestrze III lub IV. 

Kod przedmiotu  

w systemie USOS 

 

Nazwa modułu/przedmiotu  

Forma zajęć  Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

0724-s1B2Z-PNJA Praktyczna nauka języka albańskiego ćwiczenia 120 6 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B2Z-PNJB Praktyczna nauka języka bułgarskiego ćwiczenia  120 6 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B2Z-GOJB 
Gramatyka opisowa języka bułgarskiego wykład 30 3 Egzamin 

Gramatyka opisowa języka bułgarskiego ćwiczenia 15 1 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B2Z-HLB 

Historia literatury bułgarskiej wykład 30 3 Zaliczenie 

z oceną 

Historia literatury bułgarskiej ćwiczenia 15 2 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B2Z-

SPGNB 
Sytuacja polityczno-gospodarcza na 

Bałkanach 

konwersatorium 30 4 Zaliczenie 

z oceną 

Kod z jednostki 
oferującej przedmiot 

Przedmiot do wyboru z oferty 

ogólnouczelnianej lub na innym kierunku 

studiów
4
 

Zgodnie z wybranym 
przedmiotem 

30 2 Zgodnie z 
wybranym 

przedmiotem 

Kod z jednostki 

oferującej przedmiot 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30 1 Zaliczenie 

Razem:  420  28  

Kod przedmiotu  

w systemie USOS 

 

Nazwa modułu/przedmiotu  

Forma zajęć  Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

0724-s1B2L-PNJA Praktyczna nauka języka albańskiego ćwiczenia 90 6 Egzamin 

0724-s1B2L-PNJB Praktyczna nauka języka bułgarskiego ćwiczenia 90 6 Egzamin 

0724-s1B2L-GOJA 

Gramatyka opisowa języka albańskiego wykład 30 3 Zaliczenie 

z oceną 

Gramatyka opisowa języka albańskiego ćwiczenia 15 2 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B2L-HLB 
Historia literatury bułgarskiej wykład 30 5 Egzamin 

Historia literatury bułgarskiej ćwiczenia 15 3 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B2L-WJ Warsztaty językoznawcze  konwersatorium 30 2 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B2L-WK Warsztaty kulturoznawcze konwersatorium 30 2 Zaliczenie 

z oceną 
Kod z jednostki 
oferującej przedmiot 

Lektorat języka 

zachodnioeuropejskiego/słowiańskiego 

ćwiczenia 60 2 Zaliczenie 

z oceną 

Kod z jednostki 

oferującej przedmiot 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30 1 Zaliczenie 

Razem:  420 32  

Kod przedmiotu  

w systemie USOS 

 

Nazwa modułu/przedmiotu  

Forma zajęć  Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

0724-s1B3Z-PNJA Praktyczna nauka języka albańskiego ćwiczenia 60 4 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B3Z-PNJB Praktyczna nauka języka bułgarskiego ćwiczenia 60 4 Zaliczenie 

z oceną 
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III rok, VI semestr
 

* student do końca studiów musi zrealizować 60 godzin praktyk 
 

Plan studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017 

Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego  

w dniu 12 kwietnia 2016 r. 

 

 

0724-s1B3Z-GOJA 
Gramatyka opisowa języka albańskiego wykład 30 3 Egzamin 

Gramatyka opisowa języka albańskiego ćwiczenia 15 1 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B3Z-

HJAZEGH 
Historia języka albańskiego  z elementami 

gramatyki historycznej i dialektologii 

konwersatorium 30 4 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B3Z-WJ Warsztaty językoznawcze  konwersatorium 30 2 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B3Z-WK Warsztaty kulturoznawcze konwersatorium 30 2 Zaliczenie 

z oceną 
Kod z jednostki 
oferującej przedmiot 

Lektorat języka 

zachodnioeuropejskiego/słowiańskiego 

ćwiczenia 60 3 Egzamin 

0724-s1B3Z-SEM Seminarium dyplomowe seminarium 30 6 Zaliczenie 

z oceną 

Razem:  345 29  

Kod przedmiotu  

w systemie USOS 

 

Nazwa modułu/przedmiotu  

Forma zajęć  Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

0724-s1B3L-PNJA Praktyczna nauka języka albańskiego ćwiczenia 60 6 Egzamin 

0724-s1B3L-PNJB Praktyczna nauka języka bułgarskiego ćwiczenia 60 6 Egzamin 

0724-s1B3L-WJ Warsztaty językoznawcze  konwersatorium 30 2 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B3L-WK Warsztaty kulturoznawcze konwersatorium 30 2 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B3L-

HJBZEGH 
Historia języka bułgarskiego z elementami 

gramatyki historycznej i dialektologii 

konwersatorium 30 4 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B3L-SEM Seminarium dyplomowe seminarium 30 9 Zaliczenie 

z oceną 

 Praktyki zawodowe*   2 Zaliczenie 

Razem:  240 31  
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P l a n   s t u d i ó w 

Wydział prowadzący kierunek studiów: FILOLOGICZNY 

Kierunek studiów:  FILOLOGIA 

Poziom kształcenia: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

Profil kształcenia:  OGÓLNOAKADEMICKI 

Forma studiów: STUDIA STACJONARNE 

Specjalność:  FILOLOGIA BAŁKAŃSKA 

Liczba semestrów: VI 

Liczba punktów ECTS: 180 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 2130 

 

GRUPA II. ALBAŃSKO-SERBSKA 
ZAJĘCIA ROZPOCZĘTE W ROKU AKADEMICKIM 2016/17 

I rok, I semestr 
 

 

I rok, II semestr 

 

 

 

 

Kod przedmiotu  

w systemie USOS 

 

Nazwa modułu/ przedmiotu  

Forma zajęć  Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

0724-s1B1Z-PNJA Praktyczna nauka języka albańskiego ćwiczenia 120 6 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B1Z-PNJS Praktyczna nauka języka serbskiego ćwiczenia 120 6 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B1Z-HB Historia Bałkanów wykład 30 3 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B1Z-KPB Kultura państw bałkańskich wykład 30 4 Egzamin 

0724-s1B1Z-WDB Wstęp do bałkanologii  wykład 30 4 Egzamin 

0724-s1B1Z-HLA 

Historia literatury albańskiej wykład 30 3 Zaliczenie 

z oceną 

Historia literatury albańskiej ćwiczenia  15 2 Zaliczenie 

z oceną 
Kod z jednostki 

oferującej przedmiot 
Elementy bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ergonomii (szkolenie podstawowe) 

  0 Zaliczenie 

Kod z jednostki 

oferującej przedmiot 
Szkolenie biblioteczne   0 Zaliczenie 

Razem:   375 28  

Kod przedmiotu  

w systemie USOS 

 

Nazwa modułu/przedmiotu  

Forma zajęć  Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

0724-s1B1L-PNJA Praktyczna nauka języka albańskiego ćwiczenia 90 6 Egzamin 

0724-s1B1L-PNJS Praktyczna nauka języka serbskiego ćwiczenia 90 6 Egzamin 

0724-s1B1L-HB Historia Bałkanów wykład 30 4 Egzamin 

0724-s1B1L-GOJS 

Gramatyka opisowa języka serbskiego wykład 30 3 Zaliczenie 

z oceną 

Gramatyka opisowa  języka serbskiego ćwiczenia 15 2 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B1L-HLA 

Historia literatury albańskiej wykład 30 5 Egzamin 

Historia literatury albańskiej ćwiczenia 15 3 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B1L-PKPSP Początki kultury piśmienniczej Słowian 

Południowych 

konwersatorium 30 3 Egzamin 

Razem:  330 32  
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II rok, III semestr  
 

 

II rok, IV semestr 

 

III rok, V semestr  
  

                                                           
5 Do realizacji w semestrze III lub IV. 

Kod przedmiotu  

w systemie USOS 

 

Nazwa modułu/przedmiotu  

Forma zajęć  Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

0724-s1B2Z-PNJA Praktyczna nauka języka albańskiego ćwiczenia 120 6 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B2Z-PNJS Praktyczna nauka języka serbskiego ćwiczenia  120 6 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B2Z-GOJS 
Gramatyka opisowa języka serbskiego wykład 30 3 Egzamin 

Gramatyka opisowa języka serbskiego ćwiczenia 15 1 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B2Z-HLS 

Historia literatury serbskiej wykład 30 3 Zaliczenie 

z oceną 

Historia literatury serbskiej ćwiczenia 15 2 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B2Z-

SPGNB 
 Sytuacja polityczno-gospodarcza na 

Bałkanach 

konwersatorium 30 4 Zaliczenie 

z oceną 

Kod z jednostki 
oferującej przedmiot 

Przedmiot do wyboru z oferty 

ogólnouczelnianej lub na innym kierunku 

studiów
5
 

Zgodnie z wybranym 
przedmiotem 

30 2 Zgodnie z 
wybranym 

przedmiotem 

Kod z jednostki 

oferującej przedmiot 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30 1 Zaliczenie 

Razem:  420  28  

Kod przedmiotu  

w systemie USOS 

 

Nazwa modułu/przedmiotu  

Forma zajęć  Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

0724-s1B2L-PNJA Praktyczna nauka języka albańskiego ćwiczenia 90 6 Egzamin 

0724-s1B2L-PNJS Praktyczna nauka języka serbskiego ćwiczenia 90 6 Egzamin 

0724-s1B2L-GOJA 

Gramatyka opisowa języka albańskiego wykład 30 3 Zaliczenie 

z oceną 

Gramatyka opisowa języka albańskiego ćwiczenia 15 2 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B2L-HLS 
Historia literatury serbskiej wykład 30 5 Egzamin 

Historia literatury serbskiej ćwiczenia 15 3 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B2L-WJ Warsztaty językoznawcze  konwersatorium 30 2 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B2L-WK Warsztaty kulturoznawcze konwersatorium 30 2 Zaliczenie 

z oceną 
Kod z jednostki 
oferującej przedmiot 

Lektorat języka 

zachodnioeuropejskiego/słowiańskiego 

ćwiczenia 60 2 Zaliczenie 

z oceną 

Kod z jednostki 

oferującej przedmiot 
Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30 1 Zaliczenie 

Razem:  420 32  

Kod przedmiotu  

w systemie USOS 

 

Nazwa modułu/przedmiotu  

Forma zajęć  Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

0724-s1B3Z-PNJA Praktyczna nauka języka albańskiego ćwiczenia 60 4 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B3Z-PNJS Praktyczna nauka języka serbskiego ćwiczenia 60 4 Zaliczenie 

z oceną 
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III rok, VI semestr
 

* student do końca studiów musi zrealizować 60 godzin praktyk 
 

Plan studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017  

Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego  

w dniu 12 kwietnia 2016 r. 
 

0724-s1B3Z-GOJA 
Gramatyka opisowa języka albańskiego wykład 30 3 Egzamin 

Gramatyka opisowa języka albańskiego ćwiczenia 15 1 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B3Z-

HJAZEGH 
Historia języka albańskiego  z elementami 

gramatyki historycznej i dialektologii 

konwersatorium 30 4 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B3Z-WJ Warsztaty językoznawcze  konwersatorium 30 2 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B3Z-WK Warsztaty kulturoznawcze konwersatorium 30 2 Zaliczenie 

z oceną 
Kod z jednostki 
oferującej przedmiot 

Lektorat języka 

zachodnioeuropejskiego/słowiańskiego 

ćwiczenia 60 3 Egzamin 

0724-s1B3Z-SEM Seminarium dyplomowe seminarium 30 6 Zaliczenie 

z oceną 

Razem:  345 29  

Kod przedmiotu  

w systemie USOS 

 

Nazwa modułu/przedmiotu  

Forma zajęć  Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

0724-s1B3L-PNJA Praktyczna nauka języka albańskiego ćwiczenia 60 6 Egzamin 

0724-s1B3L-PNJS Praktyczna nauka języka serbskiego ćwiczenia 60 6 Egzamin 

0724-s1B3L-WJ Warsztaty językoznawcze  konwersatorium 30 2 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B3L-WK Warsztaty kulturoznawcze konwersatorium 30 2 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B3L-

HJSZEGH 
Historia języka serbskiego z elementami 

gramatyki historycznej i dialektologii 

konwersatorium 30 4 Zaliczenie 

z oceną 

0724-s1B3L-SEM Seminarium dyplomowe seminarium 30 9 Zaliczenie 

z oceną 

 Praktyki zawodowe*   2 Zaliczenie 

Razem:  240 31  


