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P r o g r a m   s t u d i ó w 

Ogólna charakterystyka studiów 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny 

Kierunek studiów: filologia 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia:  ogólnoakademicki 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: nauki humanistyczne 

Forma studiów: studia stacjonarne 

Liczba semestrów: 6 

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji 

odpowiadających poziomowi studiów:  

180 

Łączna liczba  godzin dydaktycznych: 2310 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat 

Specjalność:  japonistyka 

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia  

i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku: 

 

 

 

 

 

 

1. Ogólne cele kształcenia: 

 dobra znajomość języka japońskiego 

 dobra znajomość realiów, zwyczajów i mentalności Japończyków 

 umiejętność doradzania w sprawach dotyczących Japonii 

2. Możliwości zatrudnienia absolwentów japonistyki: 

 w firmach, w urzędach administracji centralnej i samorządowej oraz w innych instytucjach 

utrzymujących stosunki z Japonią jako tłumacze oraz eksperci do spraw japońskich, 

 w placówkach kulturalnych i dyplomatycznych, 

 jako nauczyciele w szkołach języków obcych, 

 przy inwestycjach polsko-japońskich oraz w firmach japońskich wchodzących na polski rynek,  

 mogą także po studiach pozostać na uczelni i poświęcić się pracy naukowo-badawczej,  

3. Możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów japonistyki: 

 studia drugiego stopnia na specjalności japonistyka na jednym z trzech polskich, państwowych 

uniwersytetach (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adama Mickiewicza) 

 studia drugiego stopnia na kierunkach pokrewnych z zakresu orientalistyki lub kierunkach 

interdyscyplinarnych 

 możliwość kształcenia w uczelniach prywatnych oferujących kierunek/specjalność japonistyczną (np. 

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych) 

Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią 

UMK: 

Program studiów zapewnia absolwentowi pozyskanie aktualnej wiedzy i nabycie wszechstronnych 

umiejętności w nowoczesny sposób z nastawieniem na wszechstronne rozwijanie osobowości i kompetencji 

społecznych. Nabyta wiedza i umiejętności mają za zadanie zwiększyć atrakcyjność absolwenta na rynku 

pracy w kraju i za granicą. 

Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz 

w procesie  przygotowania i udoskonalania programu studiów 

uwzględniono opinie interesariuszy, w tym w szczególności 

W trakcie tworzenia programu kształcenia uwzględniono opinie studentów, absolwentów i pracodawców. 
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studentów, absolwentów, pracodawców: 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – 

zwłaszcza w przypadku studiów drugiego stopnia: 

świadectwo dojrzałości oraz spełnione warunki rekrutacji 

Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia 

Moduły kształcenia Przedmioty 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Charakter zajęć: 

obligatoryjny lub 

fakultatywny 

Przynależność do 
obszaru kształcenia 

(w przypadku 
przyporządkowania 

kierunku do więcej 

niż jednego obszaru 
kształcenia) 

Zakładane 

efekty 

kształcenia 

Sposoby weryfikacji 

zakładanych efektów 

kształcenia przez studenta 

Praktyczna nauka języka 

japońskiego 

Praktyczna nauka języka japońskiego – 

konwersacja 

39 obligatoryjny  K_W02 

K_W10 

K_W11 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_U05 

K_U12 

K_U14 

K_U15 

K_U18 

K_U19 

K_K01 

K_K02 

K_K07 

K_K08 

Zaliczenie  

na ocenę po semestrach:  

I, II, III, IV, V, VI 

konwersacja: testy pisemne i 

ustne 

zajęcia aud.-wiz.: testy pisemne, 

zaliczenie ustne 

pismo: testy pisemne 

Praktyczna nauka języka japońskiego – 

zajęcia audiowizualne 

19 obligatoryjny  

Praktyczna nauka języka japońskiego – 

pismo japońskie 

16 obligatoryjny  

Gramatyka języka 

japońskiego 

Gramatyka współczesnego języka 

japońskiego 

9 obligatoryjny  K_W01 

K_W02 

K_W13 

K_U06 

K_U08 

K_K01 

Egzamin pisemny po 

semestrach: I, II, III, V 

Gramatyka klasycznego języka 

japońskiego 

3 obligatoryjny  

Wprowadzenie  

do studiów japonistycznych 

Wstęp do japonologii 12 obligatoryjny  K_W01 

K_W08 

K_W09 

K_U13 

K_U20 

K_U21  

K_K04 

K_K05 

K_K06 

Zaliczenie na ocenę po 

semestrach: I, II, III (aktywny 

udział studenta w zajęciach), 

egzamin pisemny/ustny po sem. 

IV 
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Historia Japonii Historia Japonii 12 obligatoryjny  K_W08 

K_W12 

K_U01 

K_U08 

K_K05 

Egzamin po semestrach:  

I (ustny), II (pisemny i ustny), 

III (pisemny i ustny), IV (ustny) 

Historia literatury 

japońskiej 

Historia literatury japońskiej 10 obligatoryjny  K_W04 

K_W05 

K_U09 

K_U10 

K_U11 

K_K05 

Zaliczenie  

na ocenę po semestrach: III, V 

(aktywność studenta na 

zajęciach) 

Egzamin po semestrach:  

IV (pisemny i ustny),  

VI (pisemny i ustny) 

Moduł kształcenia – zajęcia 

ogólno- uczelniane lub 

zajęcia oferowane na 

innym kierunku studiów 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie lub na 

innym kierunku (do wyboru z oferty)  

8 fakultatywny    

Moduł kształcenia – język 

obcy 

Język chiński 5 obligatoryjny  K_W02 

K_U02 

K_U11 

K_U12 

K_U15 

K_K08 

Zaliczenie  

na ocenę po semestrze IV (test 

pisemny) 

Egzamin po semestrze: V 

(pisemny i ustny) 

Moduł kształcenia – 

wychowanie fizyczne 

Wychowanie fizyczne 2 obligatoryjny   Zaliczenie 

Moduł kształcenia – do 

wyboru 

 

Wstęp do językoznawstwa / 

Wstęp do literaturoznawstwa 
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obligatoryjny 

 

 K_W01 

K_W03 

K_W05 

K_W06 

K_W07 

K_W13 

K_U01 

K_U06 

K_U12 

K_U21 

K_K01 

Pisemne zaliczenie  

na ocenę po semestrze I 

 (plus aktywność na zajęciach) 

 

 

 

Moduł kształcenia – do 

wyboru 

Praktyczna nauka języka japońskiego – 

lektura tekstów / 

Praktyczna nauka języka japońskiego – 

przekład tekstów 

10 obligatoryjny  K_W02 

K_W10 

K_W11 

K_U02 

K_U03 

K_U04 

K_U12 

K_K01 

Zaliczenie  

na ocenę po semestrach:  

III, IV, V, VI 

lektura tekstów: test 

sprawdzający rozumienie 

poznanych tekstów 

przekład tekstów: tłumaczenia 
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K_K02 

Moduł kształcenia – do 

wyboru 

Praktyczna nauka języka japońskiego – 

kompozycja tekstu I (naukowego) / 

Praktyczna nauka języka japońskiego – 

kompozycja tekstu II (użytkowego) 

9 obligatoryjny  K_W02 

K_W11 

K_U02 

K_U04 

K_U05 

K_U12 

K_U14 

K_K01 

K_K02 

K_K08 

Zaliczenie  

na ocenę po semestrach:  

IV, V, VI 

zadania i wypracowania 

sprawdzające umiejętność 

tworzenia tekstów w języku 

japońskim 

 

Moduł kształcenia – do 

wyboru 

Historia idei w Japonii / Historia idei w 

Chinach 

3 obligatoryjny  K_W08 

K_W12 

K_U20 

K_K05 

K_K08 

Egzamin po semestrze  

V (pisemny) 

Moduł kształcenia – do 

wyboru 

Historia kultury materialnej Japonii / 

Sztuka i estetyka Japonii 

3 obligatoryjny  K_W01 

K_W08 

K_W09 

K_U13 

K_U20 

K_U21  

K_K04 

K_K05 

K_K06 

Pisemne zaliczenie na ocenę po 

semestrze II 

Moduł kształcenia – do 

wyboru 

Konwersatorium z zakresu 

literaturoznawstwa, językoznawstwa lub 

kulturoznawstwa japońskiego 

3 obligatoryjny  K_W06 

K_U16 

K_K05 

Zaliczenie  

na ocenę po semestrze VI 

(ocena z kolokwium) 

Moduł kształcenia – do 

wyboru 

Seminarium licencjackie 6 obligatoryjny  K_W07 

K_W12 

K_U01 

K_U05 

K_U07 

K_U08 

K_U12 

K_U14 

K_U16 

K_U17 

K_K01 

K_K03 

K_K04 

Zaliczenie  

na ocenę po semestrach: V, VI 

(aktywność studenta na 

zajęciach) 
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Moduł kształcenia – do 

wyboru: 

Praktyki zawodowe 

Praktyki zawodowe 2 obligatoryjny  K_K03 

K_K04 

K_K07 

 

Sposoby weryfikacji efektów 

dotyczące praktyk zawodowych 

są ustalane przez Radę 

Wydziału Filologicznego i 

znajdują się w Regulaminie 

Praktyk. 

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 

Praktyczna nauka języka 

japońskiego 

Praktyczna nauka języka japońskiego – konwersacja 23,3 39 39 

Praktyczna nauka języka japońskiego – zajęcia audiowizualne 12,4 19 19 

Praktyczna nauka języka japońskiego – pismo japońskie 8,3 16 16 

Gramatyka języka japońskiego Gramatyka współczesnego języka japońskiego 5,4  9 

Gramatyka klasycznego języka japońskiego 1,8  3 

Wprowadzenie do studiów 

japonistycznych 
Wstęp do japonologii 6,4  12 

Historia Japonii Historia Japonii 6  12 

Historia literatury japońskiej Historia literatury japońskiej 7,6  10 

Moduł kształcenia – zajęcia 

ogólnouczelniane lub zajęcia 

oferowane na innym kierunku 

studiów 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie lub na innym kierunku  

(do wyboru z oferty) 
8   

Moduł kształcenia – język obcy Język chiński 3,4 5 5 

Moduł kształcenia – 

wychowanie fizyczne 
Wychowanie fizyczne 2 2  

Moduł kształcenia – do wyboru Praktyczna nauka j. japońskiego – lektura tekstów/ 

Praktyczna nauka j. japońskiego – przekład tekstów 
6,8 10 10 

Moduł kształcenia – do wyboru Praktyczna nauka j. japońskiego – kompozycja tekstu I (naukowego) / 

Praktyczna nauka j. japońskiego – kompozycja tekstu II (użytkowego) 
5,1 9 9 

Moduł kształcenia – do wyboru Historia kultury materialnej Japonii / Sztuka i estetyka Japonii 1,6  3 

Moduł kształcenia – do wyboru Wstęp do językoznawstwa / Wstęp do literaturoznawstwa 1,9  3 

Moduł kształcenia – do wyboru Historia idei w Japonii / Historia idei w Chinach 1,6  3 

Moduł kształcenia – do wyboru Konwersatorium z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub 

kulturoznawstwa japońskiego 
1,5  3 

Moduł kształcenia – do wyboru Seminarium licencjackie 3  6 
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Moduł kształcenia – do wyboru Praktyki zawodowe  2 2 

Razem: 106,1 102 164 
Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek wyboru modułów kształcenia: 30 % 
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów  (w przypadku 

przyporządkowania kierunku do więcej niż jednego obszaru kształcenia):  
                             

 

Program studiów obowiązuje od  semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015. 

Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego w dniu 15 kwietnia 2014 r. 



 

 

 

 

 

P l a n   s t u d i ó w 

Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny 

Kierunek studiów:  filologia 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia:  ogólnoakademicki 

Forma studiów: studia stacjonarne 

Specjalność:  japonistyka 

Liczba semestrów: 6 

Liczba punktów ECTS: 180 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 2310 

 

I semestr
 

 

II semestr   
 

 

III semestr   
 

Kod przedmiotu  

w systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

0711-s1JAP1z-PNJJk Praktyczna nauka języka japońskiego – 

konwersacja 

ćwiczenia 150 10 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP1z-PNJJza Praktyczna nauka języka japońskiego – 

zajęcia audiowizualne 

ćwiczenia 60 4 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP1z-PNJJpj Praktyczna nauka języka japońskiego – 

pismo japońskie 

wykład, 

ćwiczenia 

60 4 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP1z-GWJJ Gramatyka współczesnego języka 

japońskiego  

wykład 30 3 egzamin 

0711-s1JAP1z-WDJ Wstęp do japonologii wykład 30 3 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP1z-WJ 0711-

s1JAP1z-WL 

Wstęp do językoznawstwa / 

Wstęp do literaturoznawstwa 

konwersatorium 30 3 zaliczenie 

na ocenę 

Razem: 360 27  

Kod przedmiotu  

w systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

0711-s1JAP1L-PNJJk Praktyczna nauka języka japońskiego – 

konwersacja 

ćwiczenia 150 10 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP1L-PNJJza Praktyczna nauka języka japońskiego – 

zajęcia audiowizualne 

ćwiczenia 60 4 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP1L-PNJJpj Praktyczna nauka języka japońskiego – 

pismo japońskie 

wykład, 

ćwiczenia 

60 4 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP1L-GWJJ Gramatyka współczesnego języka 

japońskiego  

wykład 30 3 egzamin 

0711-s1JAP1L-WDJ Wstęp do japonologii wykład 30 3 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP1L-HJ Historia Japonii wykład 30 3 egzamin 

0711-s1JAP1L-HKMJ 

0711-s1JAP1L-SiEJ 

Historia kultury materialnej Japonii / 

Sztuka i estetyka Japonii 

konwersatorium 30 3 zaliczenie 

na ocenę 

Kod z jednostki 

oferującej przedmiot 

Zajęcia ogólnouniwersytecie lub na innym 

kierunku (do wyboru z oferty) 

zgodnie z wybranym 

przedmiotem 
30 3 zgodnie z 

wybranym 

przedmiotem 

Razem: 420 33  

Kod przedmiotu  

w systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

0711-s1JAP2z-PNJJk Praktyczna nauka języka japońskiego – 

konwersacja 

ćwiczenia 120 8 zaliczenie 

na ocenę 



 

 

 

 

 

  

IV semestr   
 

 

V semestr   
 

0711-s1JAP2z-PNJJza Praktyczna nauka języka japońskiego – 

zajęcia audiowizualne 

ćwiczenia 60 4 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP2z-PNJJpj Praktyczna nauka języka japońskiego – 

pismo japońskie 

wykład 30 2 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP2z-PNJJlt 

0711-s1JAP2z-PNJJpt 

Praktyczna nauka języka japońskiego – 

lektura tekstów / 

Praktyczna nauka języka japońskiego – 

przekład tekstów 

ćwiczenia 30 3 

zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP2z-GWJJ Gramatyka współczesnego języka 

japońskiego  

wykład 30 3 egzamin 

0711-s1JAP2z-WDJ Wstęp do japonologii wykład 30 3 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP2z-HJ Historia Japonii wykład 30 3 egzamin 

0711-s1JAP2z-HLJ Historia literatury japońskiej wykład 30 2 zaliczenie 

na ocenę 

 Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30 1 zaliczenie 

Razem: 390 29  

Kod przedmiotu  

w systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

0711-s1JAP2L-PNJJk Praktyczna nauka języka japońskiego – 

konwersacja 

ćwiczenia 90 5 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP2L-PNJJza Praktyczna nauka języka japońskiego – 

zajęcia audiowizualne 

ćwiczenia 60 3 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP2L-PNJJpj Praktyczna nauka języka japońskiego – 

pismo japońskie 

wykład 30 2 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP2L-PNJJktn 

0711-s1JAP2L-PNJJktu 

Praktyczna nauka języka japońskiego – 

kompozycja tekstu naukowego / 

Praktyczna nauka języka japońskiego – 

kompozycja tekstu użytkowego 

ćwiczenia 30 3 

zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP2L-PNJJlt 

0711-s1JAP2L-PNJJpt 

Praktyczna nauka języka japońskiego – 

lektura tekstów / 

Praktyczna nauka języka japońskiego – 

przekład tekstów 

ćwiczenia 30 3 

zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP2L-WDJ Wstęp do japonologii wykład 30 3 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP2L-HJ Historia Japonii wykład 30 3 egzamin 

0711-s1JAP2L-HLJ Historia literatury japońskiej wykład 30 3 egzamin 
Kod z jednostki oferującej 

przedmiot 
Zajęcia ogólnouniwersytecie lub na innym 

kierunku (do wyboru z oferty) 

zgodnie z wybranym 
przedmiotem 

30 3 zgodnie z 
wybranym 

przedmiotem 

0711-s1JAP2L-JCH Język chiński ćwiczenia 60 2 zaliczenie 

na ocenę 

 Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30 1 zaliczenie 

Razem: 450 31  

Kod przedmiotu  

w systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

0711-s1JAP3z-PNJJk Praktyczna nauka języka japońskiego – 

konwersacja 

ćwiczenia 60 3 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP3z-PNJJza Praktyczna nauka języka japońskiego – 

zajęcia audiowizualne 

ćwiczenia 30 2 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP3z-PNJJpj Praktyczna nauka języka japońskiego – 

pismo japońskie 

wykład, 

ćwiczenia 

30 2 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP3z-PNJJlt Praktyczna nauka języka japońskiego – ćwiczenia 30 2 zaliczenie 



 

 

 

 

 

  

VI semestr   
 

 * student do końca studiów musi zrealizować 60 godzin praktyk 

 

Program studiów obowiązuje od  semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015. 

Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego  

w dniu 15 kwietnia 2014 r. 

0711-s1JAP3z-PNJJpt lektura tekstów / 

Praktyczna nauka języka japońskiego – 

przekład tekstów 

na ocenę 

0711-s1JAP3z-PNJJktn 

0711-s1JAP3z-PNJJktu 

Praktyczna nauka języka japońskiego – 

kompozycja tekstu naukowego / 

Praktyczna nauka języka japońskiego – 

kompozycja tekstu użytkowego 

ćwiczenia 30 3 

zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP3z-GKJJ Gramatyka klasycznego języka japońskiego wykład 30 3 egzamin 

0711-s1JAP3z-HLJ Historia literatury japońskiej wykład 30 2 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP3z-HJ Historia Japonii wykład 30 3 egzamin 

0711-s1JAP3z-HIwJ 

0711-s1JAP3z-HIwCh 

Historia idei w Japonii / 

Historia idei w Chinach 

wykład 30 3 egzamin 

0711-s1JAP3z-SEML Seminarium licencjackie konwersatorium 30 3 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP3z-JCH Język chiński ćwiczenia 60 3 egzamin 

 Realizacja pracy dyplomowej   2  

Razem: 390 31  

Kod przedmiotu  

w systemie USOS 
Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć 

Liczba 

godzin 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Forma 

zaliczenia 

0711-s1JAP3L-PNJJk Praktyczna nauka języka japońskiego – 

konwersacja 

ćwiczenia 60 3 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP3L-PNJJza Praktyczna nauka języka japońskiego – 

zajęcia audiowizualne 

ćwiczenia 30 2 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP3L-PNJJpj Praktyczna nauka języka japońskiego – 

pismo japońskie 

wykład, 

ćwiczenia 

30 2 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP3L-PNJJlt 

0711-s1JAP3L-PNJJpt 

Praktyczna nauka języka japońskiego – 

lektura tekstów / 

Praktyczna nauka języka japońskiego – 

przekład tekstów 

ćwiczenia 30 2 

zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP3L-PNJJktn 

0711-s1JAP3L-PNJJktu 

Praktyczna nauka języka japońskiego – 

kompozycja tekstu naukowego / 

Praktyczna nauka języka japońskiego – 

kompozycja tekstu użytkowego 

ćwiczenia 30 3 

zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP3L-HLJ Historia literatury japońskiej wykład 30 3 egzamin 

Kod z jednostki 

oferującej przedmiot 

Zajęcia ogólnouniwersytecie lub na innym 

kierunku (do wyboru z oferty) 

zgodnie z wybranym 

przedmiotem 
30 2 zgodnie z 

wybranym 
przedmiotem 

0711-s1JAP3L-KonL 

0711-s1JAP3z-KonJ 

0711-s1JAP3z-KonK 

Konwersatorium z zakresu 

literaturoznawstwa, językoznawstwa lub 

kulturoznawstwa japońskiego 

konwersatorium 30 3 zaliczenie 

na ocenę 

0711-s1JAP3L-SEML Seminarium licencjackie konwersatorium 30 3 zaliczenie 

na ocenę 

 Praktyki zawodowe*   2 zaliczenie 

 Realizacja pracy dyplomowej   4  

Razem: 300 29  


