
Załącznik nr 3 do uchwały Nr 139 Senatu UMK  
z dnia 29 października 2019 r. 

 
Plan studiów 

Wydział prowadzący kierunek studiów: WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 
Kierunek, na którym są prowadzone studia:  Filologia bałkańska 
Poziom kształcenia:  studia drugiego stopnia 
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej:  poziom 7 
Profil kształcenia:  ogólnoakademicki 
Forma studiów: Studia stacjonarne 
Liczba semestrów: 4 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia  
studiów na danym poziomie: 

120 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 810 
 

 
I semestr 

Nazwa grupy 
 przedmiotów Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu  

w USOS 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Liczba godzin z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli lub innych 
osób prowadzących zajęcia – wg 

formy zajęć 

Forma 
zaliczenia 

W Ć K L S 
gr. I  
kompetencje  
językowe 

Teoria przekładu 2511-s2B1Z-TP 2 30     egzamin 

gr. II  
kompetencje  
literackie 

Wybrane zagadnienia 
literatur bałkańskich 

2511-s2B1Z-
WZLB 

2 30     egzamin 

gr. IV   
uzupełniające 

Przedmiot do wyboru 
z zakresu nauk  
społecznych 

zgodnie z wybranym 
przedmiotem 

3 30 zgodnie z 
wybranym 
przedmiotem 

gr. V  
kompetencje  
praktyczne 

Praktyczna nauka 
języka 11 

2511-s2B1Z-
PNJ1 

6  60    zaliczenie 
na ocenę 

Praktyczna nauka 
języka 2 

2511-s2B1Z-
PNJ2 

6  60    zaliczenie 
na ocenę 

Praca dyplomowa i 
egzamin dyplomo-
wy 

Seminarium  
magisterskie 

2511-s2B1Z-
SEM 
 

10     30 zaliczenie 
na ocenę 

 Elementy bezpie-
czeństwa i higieny 
pracy oraz ergono-
mii (szkolenie pod-
stawowe) 

       zaliczenie 

Razem: 240 29 (90) 120   30 X 
 
 
 

                                                            
1 Na kierunku filologia bałkańska student kontynuuje naukę jednego lub dwóch języków bałkańskich od 
poziomu B2 wzwyż. W roku akademickim 2021/2022 studenci znający języki serbski i bułgarski na poziomie 
B2 kontynuują na studiach magisterskich naukę obu języków na poziomie zaawansowanym. Studenci znający 
tylko jeden język – serbski lub bułgarski – kontynuują naukę tego języka od poziomu B2, natomiast w ramach 
lektoratu rozpoczynają naukę drugiego języka od podstaw. Lektorat drugiego języka bałkańskiego będzie trwać 
2 lata i skończy się na poziomie B1 (student realizuje lektorat zamiast praktycznej nauki języka 1 lub 2 na I, a 
następnie na II roku s1). 



II semestr 

Nazwa grupy 
przedmiotów Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu  

w USOS 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Liczba godzin z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli lub innych 
osób prowadzących zajęcia – wg 

formy zajęć 

Forma 
zaliczenia 

W Ć K L S 
gr. I  
kompetencje 
 językowe 
 

Gramatyka  
w translatoryce 

2511-s2B1L-
GWT 

2   30   zaliczenie 
na ocenę 

Leksyka specjali-
styczna w tłumacze-
niach język 1 lub 2 
(do wyboru) 

2511-s2B1L-
LST 

5  30    zaliczenie 
na ocenę 

gr. IV   
uzupełniające 

Relacje Bałkany – 
UE: wymiar praw-
ny i ekonomiczny 

2511-s2B1L- 
RBUE 

2 30     zaliczenie 
na ocenę 

gr. V 
kompetencje  
praktyczne 

Praktyczna nauka 
języka 1 

2511-s2B1L-
PNJ1 

6  60    egzamin 

Praktyczna nauka 
języka 2 

2511-s2B1L-
PNJ2 

6  60    egzamin 

Praca dyplomowa i 
egzamin  
dyplomowy 

Seminarium  
magisterskie 

2511-s2B1L-
SEM 

10     30 zaliczenie 
na ocenę 

Razem: 240 31 30 150 30  30 X 
 
III semestr 

Nazwa grupy 
przedmiotów Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu  

w USOS 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Liczba godzin z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli lub innych 
osób prowadzących zajęcia – wg 

formy zajęć 

Forma 
zaliczenia 

W Ć K L S 
gr. I  
kompetencje 
 językowe 

Leksyka specjali-
styczna w tłumacze-
niach język 1 lub 2 
(do wyboru) 

2511-s2B2Z-
LST 

5  30    zaliczenie 
na ocenę 

gr.  III   
kultura/sztuka 

Kultura pamięci  
na Bałkanach 

2511-s2B2Z-
KPNB 

2 30     egzamin 

gr. V 
kompetencje  
praktyczne 

Praktyczna nauka  
języka 1 

2511-s2B2Z-
PNJ1 

5  60    zaliczenie 
na ocenę 

Praktyczna nauka  
języka 2 

2511-s2B2Z-
PNJ2 

5  60    zaliczenie 
na ocenę 

Praca dyplomowa i 
egzamin  
dyplomowy 

Seminarium  
magisterskie 

2511-s2B2Z-
SEM 

13     30 zaliczenie 
na ocenę 

Razem: 210 30 30 150   30 X   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV semestr 

Nazwa grupy 
przedmiotów Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu  

w USOS 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Liczba godzin z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli lub innych 
osób prowadzących zajęcia – wg 

formy zajęć 

Forma 
zaliczenia 

W Ć K L S 
gr. V 
kompetencje  
praktyczne 

Praktyczna nauka 
języka 1 

2511-s2B2L-
PNJ1 

5  45    egzamin 

Praktyczna nauka 
języka 2 

2511-s2B2L-
PNJ2 

5  45    egzamin 

Praca dyplomowa i 
egzamin  
dyplomowy 

Seminarium  
magisterskie 

2511-s2B2L-
SEM 

20     30 zaliczenie 
na ocenę 

Razem:120 30  90   30 X 
 
Plan studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 


