
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:  Komparatystyka literacko-kulturowa 

Poziom kształcenia:  studia pierwszego stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej:  6 

Profil kształcenia:  ogólnoakademicki 

Forma studiów: studia stacjonarne 

Liczba semestrów: 6 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia 

studiów na danym poziomie: 

180 

Łączna liczba godzin dydaktycznych: 1800 

 

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 
Grupa I  

Przedmioty 
obowiązkowe 

niezbędne do 

zaliczenia kierunku 

Warsztaty komparatystyczne I 0700-

s1KOMP1Z-

WKO1 

3   30   zaliczenie 

na ocenę 

Historia komparatystyki 0700-

s1KOMP1Z-

HIK 

3   30   zaliczenie 

na ocenę 

Grupa II   

Przedmioty 

propedeutyczne i 
ogólnoakademickie 

 

Wstęp do wiedzy o literaturze 0700-

s1KOMP1Z-

WDWOL 

3   30   zaliczenie 

na ocenę 

Metody pracy naukowej 0700-

s1KOMP1Z-

MPN 

2  30    zaliczenie 

na ocenę 

Wybrane problemy historii 

kultury 

0700-

s1KOMP1Z-

WPHK 

3 30     egzamin 

Wstęp do wiedzy o kulturze 0700-

s1KOMP1Z-

WDWOK 

3   30   zaliczenie 

na ocenę 

Kultura wypowiedzi 0700-

s1KOMP1Z-

KW 

2   30   zaliczenie 

na ocenę 

Academic English in 

multicultural perspectives* 

0700-

s1KOMP1/2Z-

AEMP 

7   60   zaliczenie 

na ocenę 

Grupa III 

Przedmioty do 

wyboru 

Przedmioty do wyboru z 

zakresu literaturoznawstwa, 

nauk o kulturze i religii oraz 

innych nauk humanistycznych 

i społecznych** 

zgodnie z 

wybranymi 

przedmiotami 

zgodnie z wybranymi przedmiotami zgodnie z 

wybranym 

przedmiotem 

 Elementy bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz ergonomii 

(szkolenie podstawowe) 

 0      zaliczenie 

 Szkolenie biblioteczne  0      zaliczenie 

Razem: ok. 30 min 

30 

min 

30 

min 

150 

  X 

 



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 
Grupa I  

Przedmioty 
obowiązkowe 

niezbędne do 

zaliczenia 
kierunku 

Warsztaty komparatystyczne 

II 

0700-

s1KOMP1L-

WKO2 

3   30   zaliczenie 

na ocenę 

Kanony literackie I 0700-

s1KOMP1L-

KL1 

3   30   zaliczenie 

na ocenę 

Grupa II   

Przedmioty 

propedeutyczne i 

ogólnoakademickie 

Metodologia  humanistyki 0700-

s1KOMP1L-

MH 

3 30     egzamin 

Academic English in 

multicultural perspectives* 

0700-

s1KOMP1/2L-

AEMP 

7   60   zaliczenie 

na ocenę 

Grupa III 
Przedmioty do 

wyboru 

Przedmioty do wyboru z 

zakresu literaturoznawstwa, 

nauk o kulturze i religii oraz 

innych nauk humanistycznych 

i społecznych** 

zgodnie z 
wybranymi 

przedmiotami 

zgodnie z wybranymi przedmiotami zgodnie z 
wybranym 

przedmiotem 

Język obcy Lektorat z języka obcego 

 

zgodnie z 
wybranym 

językiem 

3    60  zaliczenie 

na ocenę 

Razem: ok. 30 min 

30 

 min 

60 

60  X 

* Przedmiot Academic English trwa jeden semestr i może być zrealizowany w dowolnym semestrze od I do 

IV. 

** Przedmioty do wyboru student/ka realizuje do wypełnienia limitu 600 godzin / 60 punktów ECTS w roku 

akademickim. Na przedmioty do wyboru z zakresu literaturoznawstwa oraz nauk o kulturze i religii powinno 

być przeznaczone min. 150 godzin / 15 punktów ECTS w trakcie I roku studiów. Co najmniej 5 punktów 

ECTS w trakcie całych studiów student musi uzyskać realizując przedmioty z zakresu nauk społecznych. 

 

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 
Grupa I  

Przedmioty 

obowiązkowe 
niezbędne do 

zaliczenia 

kierunku 

Metodologia badań 

porównawczych  

0700-

s1KOMP2Z-

MBP 

  3   30   zaliczenie 

na ocenę 

Warsztaty komparatystyczne 

III 

0700-

s1KOMP2Z-

WKO3 

4   30   zaliczenie 

na ocenę 

Kanony literackie II 0700-

s1KOMP2Z-

KL2 

3   30   zaliczenie 

na ocenę 

Grupa II   

Przedmioty 
propedeutyczne i 

ogólnoakademickie 

Academic English in 

multicultural perspectives* 

0700-

s1KOMP1/2Z-

AEMP 

7   60   zaliczenie 

na ocenę 

Grupa III 

Przedmioty do 
wyboru 

Przedmioty do wyboru z 

zakresu literaturoznawstwa, 

nauk o kulturze i religii oraz 

innych nauk humanistycznych 

i społecznych** 

zgodnie z 

wybranymi 
przedmiotami 

zgodnie z wybranymi przedmiotami zgodnie z 

wybranym 
przedmiotem 



Język obcy Lektorat z języka obcego zgodnie z 

wybranym 

językiem 

4    60  egzamin 

Wychowanie 
fizyczne 

Wychowanie fizyczne zgodnie z 
wybranym 

przedmiotem 

0  30    zaliczenie 

Razem: ok. 30  min 

30 

min 

90 

60  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 
Grupa I  

Przedmioty 

obowiązkowe 

niezbędne do 
zaliczenia 

kierunku 

Metodologia badań 

porównawczych  

0700-

s1KOMP2L-

MBP 

4   30   egzamin 

Literatura światowa I 0700-

s1KOMP2L-

LS1 

3   30   zaliczenie 

na ocenę 

Kanony literackie III 0700-

s1KOMP2L-

KL3 

4   30   zaliczenie 

na ocenę  

Proseminarium 

komparatystyczne 

0700-

s1KOMP2L-

PRK 

4     30 zaliczenie 

na ocenę 

Komparatystyka – 

współczesne kierunki I 

0700-

s1KOMP2L-

K-WK1 

3   30   zaliczenie 

na ocenę 

Grupa II   

Przedmioty 
propedeutyczne i 

ogólnoakademickie 

Stylistyka praktyczna 0700-

s1KOMP2L-

SP 

3   30   zaliczenie 

na ocenę 

Academic English in 

multicultural perspectives* 

0700-

s1KOMP1/2Z-

AEMP 

7   60   zaliczenie 

na ocenę 

Grupa III 

Przedmioty do 

wyboru 

Przedmioty do wyboru z 

zakresu literaturoznawstwa, 

nauk o kulturze i religii oraz 

innych nauk humanistycznych 

i społecznych** 

zgodnie z 

wybranymi 

przedmiotami 

zgodnie z wybranymi przedmiotami zgodnie z 

wybranym 

przedmiotem 

Wychowanie 

fizyczne 
Wychowanie fizyczne zgodnie z 

wybranym 

przedmiotem 

0  30    zaliczenie 

Razem: ok. 30  min 

30 

min 

150 

 30 X 

* Przedmiot Academic English trwa jeden semestr i może być zrealizowany w dowolnym semestrze od I do 

IV. 

** Przedmioty do wyboru student/ka realizuje do wypełnienia limitu 600 godzin / 60 punktów ECTS w roku 

akademickim. Na przedmioty do wyboru z zakresu literaturoznawstwa oraz nauk o kulturze i religii w 

trakcie II roku studiów powinno być przeznaczone min. 150 godzin / 15 punktów ECTS. Co najmniej 5 

punktów ECTS w trakcie całych studiów student musi uzyskać realizując przedmioty z zakresu nauk 

społecznych. 

 

 

 

 

 

 



V 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 
Grupa I  

Przedmioty 
obowiązkowe 

niezbędne do 

zaliczenia 
kierunku 

Literatura światowa II 0700-

s1KOMP3Z-

LS2 

3   30   zaliczenie 

na ocenę 

Komparatystyka – 

współczesne kierunki II 

0700-

s1KOMP3Z-

K-WK2 

4   30   zaliczenie 

na ocenę 

Seminarium licencjackie 0700-

s1KOMP3Z-

SEM 

3     30 zaliczenie 

na ocenę 

Grupa III 

Przedmioty do 
wyboru 

Przedmioty do wyboru z 

zakresu literaturoznawstwa, 

nauk o kulturze i religii oraz 

innych nauk humanistycznych 

i społecznych** 

zgodnie z 

wybranymi 
przedmiotami 

zgodnie z wybranymi przedmiotami zgodnie z 

wybranym 
przedmiotem 

 Prawo i etyka w działalności 

zawodowej / Ekonomia i 

przedsiębiorczość*** 

0700-s1WF3Z-

PIE / 0700-

s1WF3Z-EIP 

1 15     zaliczenie 

na ocenę 

Razem: ok. 30 min 

15 

 min 

60 

 30 X 

 

VI 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 
Grupa I  

Przedmioty 

obowiązkowe 
niezbędne do 

zaliczenia 

kierunku 

Seminarium licencjackie 0700-

s1KOMP3L-

SEM 

11     30 zaliczenie 

na ocenę 

Literatura światowa III 0700-

s1KOMP3L-

LS3 

4   30   zaliczenie 

na ocenę  

Grupa II   
Przedmioty 

propedeutyczne i 

ogólnoakademickie 

Teoria przekładu 0723-s1R1L-

TP  
2   30   zaliczenie 

na ocenę 

Grupa III 

Przedmioty do 

wyboru 

Przedmioty do wyboru z 

zakresu literaturoznawstwa, 

nauk o kulturze i religii oraz 

innych nauk humanistycznych 

i społecznych** 

zgodnie z 

wybranymi 

przedmiotami 

zgodnie z wybranymi przedmiotami zgodnie z 

wybranym 

przedmiotem 

 Prawo i etyka w działalności 

zawodowej / Ekonomia i 

przedsiębiorczość*** 

0700-

s1WF3L-PIE 

/ 0700-

s1WF3L-EIP 

1 15     zaliczenie 

na ocenę 

Praktyki**** Praktyki zawodowe**** 0700-

s1PRAKTZ-60 
2      zaliczenie 

Razem: ok 30 min 

45 

 min 

30 

 min 

30 

X 

** Przedmioty do wyboru student/ka realizuje do wypełnienia limitu 600 godzin (nie licząc praktyk) / 60 

punktów ECTS w roku akademickim. Na przedmioty do wyboru z zakresu literaturoznawstwa oraz nauk o 

kulturze i religii w trakcie III roku studiów powinno być przeznaczone min. 180 godzin / 18 punktów 



ECTS. Co najmniej 5 punktów ECTS w trakcie całych studiów student musi uzyskać realizując przedmioty 

z zakresu nauk społecznych. 

*** Student/ka realizuje jeden z tych przedmiotów w semestrze V i jeden w semestrze VI. 

**** Praktyki w wymiarze 60 godzin student/ka zalicza nie później niż w VI semestrze. 

 

Plan studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021. 

 


