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Program studiów stacjonarnych I stopnia 
dla kierunku FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA  

 
 

 
 
 
Lp. 

 
 
 

Nazwa przedmiotu 

 

 

Kod 

 

Punkty  

ECTS 

Liczba godzin Rozkład godzin 

 
 

Ogó-
łem 

 
Wy-
kłady 

Kon-
wer-

satoria 

I rok II rok III rok 

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 

w. k. w. k. w. k. w. k. w. k. w. k. 

1. Filozofia i estetyka 03-FE-
21SDL 
(III) 03-

FE-22SDL 
(IV) 

3 60 60      30  30      

2. Folklor Bułgarii 03-FB-
31BDL 

2 30  30          30   

3. Gramatyka 
historyczna języka 
bułgarskiego z 
elementami 
dialektologii 

03-GHB-
31BDL-E 
(w) 03-
GHB-

31BDL 
(k) 

3 45 15 30         15 30   

4. Gramatyka opisowa 
języka bułgarskiego 
1 (fonetyka i 
fonologia) 

03-
GOJBW-
12BDL 
(w) 03-
GOJB-

12BDL (k) 
 

3 30 15 15   15 15         

5. Gramatyka opisowa 
języka bułgarskiego 
2 (morfologia) 

03-
GOJBW-
21BDL 
(w) 03-
GOJB-

21BDL (k) 

4 45 15 30     15 30       

6. Gramatyka opisowa 
języka bułgarskiego 
3 (składnia) 

03-GOJB-
22BDL-E 
(w) 03-
GOJB-

22BDL (k) 

3 45 15 30       15 30     

7. Gramatyka scs na 
tle kulturowym 

03-SCS-
11SDL (w 
I) 03-SCS-
12SDL-E 
(w II) 03-

SCS-
12BDL (k 

II) 

5 60 30 30 15  15 30         

8. Historia Bułgarii 03-HB-
12BDL-E 

3 30 30    30          

9. Historia 
bułgarskiego języka 
literackiego 

03-HBJ-
32BDL 

2 30  30            30 

10. Historia literatury: 
średniowiecze, 
renesans, barok, 
klasycyzm 

03-
HLBW-

21BDL-E 
(w) 03-
HLBK-

21BDL (k)  

5 60 30 30     30 30       

11. Historia literatury: 
romantyzm, 
realizm, moderna 

03-
HLBRM-
22BDL-E 
(w) 03-

HLBRM-

5 60 30 30       30 30     
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22BDL (k) 

12. Historia literatury: 
literatura 
międzywojenna 

03-
HLBM-

31BDL-E 
(w) 03-
HLBM-

31BDL (k) 

4 45 15 30         15 30   

13. Historia literatury 
po 1945 roku  

03-HLBP-
32BDL-E 
(w) 03-
HLBP-

32BDL (k) 

4 45 15 30           15 30 

14. Język i 
społeczeństwo 

03-JS-
32BDL 

2 30 30            30  

15. Konwersatorium z 
literatury 
współczesnej 

03-KBL-
11BDL-E 

3 30  30  30           

16. Kultura antyczna z 
elementami języka 
greckiego 

03-KA-
22BDL 

2 30  30        30     

17. Kultura antyczna z 
elementami języka 
łacińskiego 

03-KA-
21BDL 

2 30  30      30       

18. Kultura języka 
polskiego 

03-KJP-
31BDL 

1 15 15          15    

19. Leksykologia i 
leksykografia 

03-LL-
11BDL 

1 15  15  15           

20. Lektorat języka 
nowożytnego 

03-LEK-
BDL 

10 120  120    30  30  30  30   

21. Literatura Słowian 
południowych na tle 
kultury Półwyspu 
Bałkańskiego 

03-LSP-
11SDL (w 

I) 03-
LSPB-

11BDL (k 
I) 03-
LSPB-

12SDL-E 
(w II) 03-

LSPB-
12BDL (k 

II) 
 

9 90 30 60 15 30 15 30         

22. Podstawy kultury 
europejskiej 

03-KE-
22SDL 

(IV)  

2 30 30        15  15    

23. Poetyka z 
elementami analizy 
i interpretacji 

03-PAI-
11BDL (I) 
03-PAI-
12BDL 

(II) 

5 60  60  30  30         

24. Praktyczna nauka 
języka bułgarskiego 

03-JB-
11BDL (I) 

03-JB-
12BDL-E 
(II) 03-JB-

21BDL 
(III) 03-

JB-
22BDL-E 

(IV) 

35 630  630  105  105  105  105  105  105 

25. Praktyka 03-
PKTPF-
22SDL  

4  
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03-
PKTKT-
22SDL 

100 godz. / 4 tygodnie 

26. Przedsiębiorczość 
akademicka 

03-PA-
32BDL 

2 30  30            30 

27. Seminarium 
dyplomowe 

03-SD-
31SDL 
(V) 03-

SD-
32SDL 

(VI) 

10 30  30          15  15 

28. Wiedza o kraju i 
kulturze Bułgarii 

03-
WKKB-

11BDL (I) 
03-WKB-

12BDL 
(II) 

5 60  60  30  30         

29. Wstęp do filologii 
słowiańskiej 

03-WFS-
11SDL-E 

3 30 30  30            

30. Wychowanie 
fizyczne 

 2 60  60  30  30         

31. Zajęcia 
fakultatywne 

 10 150  150  30   30   30  30  30 

32. Zarys gramatyki 
języka polskiego 

03-ZGJP-
11BDL 

3 30  30  30           

Razem 157 2055 405 1650 60 330 75 300 105 225 90 255 60 270 45 240 
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1. FILOZOFIA I ESTETYKA  
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Filozofia i estetyka 
2. Kod modułu kształcenia: 03-FE-21SDL (III sem.), 03-FE-22SDL (IV sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: II 
7. Semestr: zimowy i letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 60 (30 + 30) godzin dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 3 (1 + 2) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

– przekazanie wiedzy ogólnej z zakresu historii filozofii i estetyki; 
– zaznajomienie z podstawową terminologią filozoficzną i estetyczną; 
– rozwijanie zdolności analitycznego i krytycznego myślenia; 
– nauczanie logicznego myślenia: rozwijanie umiejętności argumentacji, uzasadniania 

własnego stanowiska i wyciągania wniosków; 
– rozwijanie tolerancji i umiejętności rozumienia oraz doceniania różnorodności 

kulturowej i światopoglądowej; 
– rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia. 

 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują): wstępne wymagania obejmują  ogólną wiedzę humanistyczną na poziomie 
szkoły średniej. 

 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 
modułu 

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student: 

Odniesienie do 
efektów kształcenia  

dla kierunku studiów 

FE_01 rozumie rolę refleksji filozoficznej w badaniu 
problemów moralnych i zjawisk estetycznych 

K_W02, K_W04, 
K_W22  

FE_02 słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei 
i argumentów filozoficznych dotyczących wybranych 
stanowisk 

K_W02, K_W04, 
K_W22, K_U03 

FE_03 potrafi analizować argumenty filozoficzne, 
zidentyfikować ich kluczowe tezy i założenia 

K_W02, K_W04, 
K_W22, K_U04, 
K_U20, K_K01 

FE_04 ma podstawową wiedzę logiczną oraz stosuje typowe 
strategie argumentacyjne, retoryczne i erystyczne 

K_W02, K_W04, 
K_W22, K_U07, 
K_U08, K_U11 

FE_05 potrafi uzasadnić uogólnienia w świetle dostępnych 
faktów empirycznych 

K_K05, K_U11 

FE_06 potrafi artykułować w mowie własne propozycje 
dotyczące rozwiązania problemów  

K_W04, K_U07, 
K_U08, K_K02, 
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moralnych, społecznych i światopoglądowych K_K09 

FE_07 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego 
i moralnego przez osoby pochodzące z różnych 
środowisk i kultur 

K_U03, K_U13, 
K_K03, K_K04, 
K_K10 

FE_08 jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii 
w świetle dostępnych danych i argumentów 

K_U19, K_K02 

FE_09 na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji 
i problemów potrafi samodzielnie sformułować 
propozycje ich rozwiązania 

K_U03, K_U05 

 
4. Treści programowe 
 

Treści 
programowe 

(symbol) 
Opis treści programowych 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

TK_01  Przedmiot i charakterystyka filozofii. FE_01 do FE_09 

TK_02  Filozofia przedsokratejska, cz. 1: poglądy Talesa 
z Miletu, Anaksymandra, Anaksymenesa, Heraklita 
z Efezu i Pitagorejczyków. 

FE_01 do FE_09 

TK_03  Filozofia przedsokratejska, cz. 2: poglądy Ksenofanesa, 
Parmenidesa, Zenona z Elei, Empedoklesa i Demokryta 
z Abdery. 

FE_01 do FE_09 

TK_04  Okres humanistyczny w filozofii: poglądy sofistów 
i Sokratesa. 

FE_01 do FE_09 

TK_05  Poglądy filozoficzne Platona. FE_01 do FE_09 

TK_06  Metafizyka i etyka Arystotelesa. FE_01 do FE_09 

TK_07  Filozofia szkół hellenistycznych: stoicyzm, epikureizm 
i sceptycyzm. 

FE_01 do FE_09 

TK_08  Filozofia buddyzmu. FE_01 do FE_09 

TK_09  Poglądy filozoficzne Augustyna z Hippony i Tomasza 
z Akwinu 

FE_01 do FE_09 

TK_10  Racjonalizm  Rene Descartesa (Kartezjusza). FE_01 do FE_09 

TK_11  Empiryści brytyjscy: John Locke, Georg Berkeley, 
Dawid Hume. 

FE_01 do FE_09 

TK_12 Etyka i teoria poznania Immanuela Kanta. FE_01 do FE_09 

TK_13 Duch absolutny, praca i nauka jako trzy możliwe punkty 
wyjścia filozofii (G. W. Hegel, K. Marks, A. Comte). 

FE_01 do FE_09 

TK_14 Fenomenologia i egzystencjalizm. FE_01 do FE_09 

TK_15 Estetyka – charakterystyka i przedmiot. Pojęcie sytuacji 
estetycznej. 

FE_01 do FE_09 

TK_16 Człowiek w świecie wartości. Wybrane zagadnienia 
aksjologiczne. 

FE_01 do FE_09 

TK_17 Podstawowe kategorie estetyczne starożytnej Grecji 
(piękno, harmonia, kalokaghatia, katharsis, mimesis, 
trójjedyna choreia). 

FE_01 do FE_09 

TK_18 Estetyka w średniowieczu (poglądy Pseudo Dionizego FE_01 do FE_09 
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Areopagity, Jana Szkota Erugieny, Augustyna 
z Hippony). 

TK_19 Klasycyzm i romantyzm   jako dwa wybrane style 
estetyczne (charakterystyka i porównanie). 

FE_01 do FE_09 

TK_20 Dzieło sztuki – próby definicji. FE_01 do FE_09 

TK_21 Estetyczne i pozaestetyczne funkcje sztuki. FE_01 do FE_09 

TK_22 Twórca i proces twórczy. FE_01 do FE_09 

TK_23 Wybrane koncepcje przeżycia estetycznego (teorie: 
Arystotelesa, I. Kanta, A. Schopenhauera, R. Ingardena 
i innych). 

FE_01 do FE_09 

TK_24 Stosunek sztuki do prawdy i rzeczywistości. FE_01 do FE_09 

TK_25 Estetyka wobec sztuki współczesnej. FE_01 do FE_09 

5. Zalecana lista lektur 
Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii. 
Arno Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii. 
Jostein Gaarder, Świat Zofii. 
Maria Gołaszewska, Zarys estetyki. 
Leon-Louis Grateloup, Wędrówki po filozofii. 
Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów. 
Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1–5. 
Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć. 
Władysław Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 1–3.  

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu. 

 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium itp. 
Dodatkowych informacji należy poszukać w podanej literaturze, która jest dostępna m.in. 
w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. Ratajczaka 38/40 (www.lib.amu.pl) oraz w Bibliotece 
i Czytelni Wydziału Nauk Społecznych, ul. Szamarzewskiego 89, bud. C. 

 
 

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć 

i metod oceniania  
 

Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

 
Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągniecie 

założonych efektów kształcenia 
 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia  
(D – ocenianie diagnostyczne, 
F – ocenianie formujące; P – 
ocenianie podsumowujące) 

FE_01 TK_01 do 
TK_25 

wykład informacyjny kolokwium zaliczeniowe  

FE_02 TK_01 do 
TK_25 

wykład informacyjny kolokwium zaliczeniowe  

FE_03 TK_01 do 
TK_25 

wykład informacyjny kolokwium zaliczeniowe  
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FE_04 TK_01 do 
TK_25 

wykład informacyjny kolokwium zaliczeniowe  

FE_05 TK_01 do 
TK_25 

wykład informacyjny kolokwium zaliczeniowe  

FE_06 TK_01 do 
TK_25 

wykład informacyjny, 
pogadanka, dyskusja 

kolokwium zaliczeniowe  

FE_07 TK_01 do 
TK_25 

wykład informacyjny kolokwium zaliczeniowe  

FE_08 TK_01 do 
TK_25 

wykład informacyjny kolokwium zaliczeniowe  

FE_09 TK_01 do 
TK_25 

wykład informacyjny, 
pogadanka, dyskusja 

kolokwium zaliczeniowe  

 

2. Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia: 
Poglądy filozoficzne Tomasza z Akwinu. 
Myśl estetyczna w średniowieczu i jej przedstawiciele. 
Poglądy filozoficzne Platona i Sokratesa. 

 
3. Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 
Przygotowanie do zajęć (praca własna studenta) 30 
SUMA GODZIN 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
PRZEDMIOTU 

3 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2,0; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 1,0. 
 

5. Kryterium oceniania: 
– orientacja w problematyce, 
– stopień znajomości nurtów filozoficznych i ich przedstawicieli. 

 

6. Skala ocen: 
5,0 (A) – znakomita wiedza (90–100%) 
4,5 (B) – bardzo dobra wiedza (80–90%)  
4,0 (C) – dobra wiedza (70–80%) 
3,5 (D) – zadowalająca wiedza, ale ze znacznymi  niedociągnięciami (60–70%) 
3,0 (E) – zadowalająca wiedza, ale z licznymi   błędami (50–60%) 
2,0 (F) – niezadowalająca wiedza  (poniżej 50%) 
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2. FOLKLOR BUŁGARII 
 
 

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Folklor Bułgarii 
2. Kod modułu kształcenia: 03-FB-31SCDL 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: III  
7. Semestr: zimowy 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 2 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy 

(wykładowców)/prowadzących zajęcia: 
11. Język wykładowy: język bułgarski i język polski 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia 

interpersonalne: umiejętności interdyscyplinarne, umiejętność porozumiewania się z 
ekspertami z dziedziny slawistyki, umiejętność docenienia różnorodności kulturowej 
i wielokulturowej; 
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, umiejętność interpretacji oraz 
zarządzania zdobytym materiału folklorystycznym pochodzącym z różnych źródeł; 
systemowe: umiejętności badawcze, umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu badań 
folklorystycznych w praktyce, kreatywność, rozumienie innych kultur i zwyczajów. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych 
(jeśli obowiązują) 
Wiedza na poziomie podstawowym na temat literatury, kultury oraz historii Słowian 
południowych. 
 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

 
Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do 
efektów kształcenia  

dla kierunku studiów 

FS_01 zaprezentować podstawowe wiadomości na temat 
historii, stanu i narzędzi metodologicznych 
folklorystyki europejskiej i współczesnej 
amerykańskiej. 

K_W03, K_W05, 
K_W12, K_W22, 
K_U20 

FS_02 wyjaśnić definicje folkloru i folkloru słownego oraz 
dokonać klasyfikacji literatury ustnej. 

K_W02, K_W03, 
K_W12, K_U04, 
K_U20 

FS_03 wskazać związki pomiędzy literaturą „pisaną” i ustną 
oraz scharakteryzować specyfikę badań nad 
tradycyjną i współczesną literaturą słowną, 
obrzędowością, obyczajowością i kulturą materialną. 

K_W02, K_W03, 
K_W12, K_W22, 
K_U04, K_U13,   
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FS_04 przedyskutować znaczenie badań nad tradycyjnym i 
współczesnym folklorem Słowian południowych w 
odniesieniu do nauki o języku i literatury 
poszczególnych narodów słowiańskich Półwyspu 
Bałkańskiego. 

K_W11, K_U05, 
K_U12, K_U13, 
K_U20, K_K03, 
K_K05  

FS_05 streścić i podsumować prace naukowe z zakresu 
badań folklorystycznych. 

K_W11, K_U20 

FS_06 wyjaśniać, interpretować oraz ustnie i pisemnie 
analizować dzieła południowosłowiańskiej literatury 
ludowej, jak również porównać elementy tradycyjnej 
i współczesnej kultury ludowej Słowian 
południowych. 

K_W11, K_U16, 
K_U20, K_K03 

 

4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do 

efektów kształcenia 
modułu 

TK_01  
Zakres, miejsce i znaczenie folkloru i folklorystyki w 
naukach humanistycznych. 

FS_01, FS_02, 
FS_03, FS_04, 
FS_05  

TK_02  
Podstawowe zagadnienia, pojęcia oraz definicje z 
zakresu folkloru w wąskim i szerokim znaczeniu. 

FS_01, FS_02, 
FS_03, FS_04, 
FS_05 

TK_03 
Specyfika twórczości słownej w optyce literatury 
„pisanej”. 

FS_01, FS_02, 
FS_03, FS_04, 
FS_05 

TK_04 
Miejsce i historia zapisów folkloru werbalnego 
Słowian południowych. 

FS_04, FS_-5 

TK_05 
Genologia folklorystyczna – systematyzacja i 
klasyfikacja utworów folklorystycznych niezależnie 
oraz w nawiązaniu do ustaleń genologii literackiej. 

FS_01, FS_02, 
FS_03, FS_04, 
FS_05 

TK_06 
Miejsce folkloru słownego w serbskim procesie 
historycznoliterackim. 

FS_04, FS_05 

TK_07 Analiza tekstu folkloru. FS_06 

TK_08 
Kultury ceremonialne narodów słowiańskich 
zamieszkujących Półwysep Bałkański – aspekt 
teoretyczny, formy tradycyjne i współczesne. 

FS_04, FS_05, 
FS_06 

TK_09 
Rodzinna oraz kalendarzowa obrzędowość i 
obyczajowość Bułgarów – aspekt teoretyczny, formy 
tradycyjne i współczesne. 

FS_04, FS_05, 
FS_06 

 

5. Zalecana literatura  
 H. Czajka., Bohaterska epika ludowa Słowian południowych: (struktura treści), 
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973. 
J. Krzyżanowski, Szkice folklorystyczne, tom I-III, Kraków 1980. 
K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 1-3, Warszawa 1980.  
 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 
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Podczas wykładów wykorzystywane są prezentacje multimedialne  
 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp. 
Biblioteka WFPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM; materiały dostarczane przez 
prowadzącą zajęcia 

 

III.  Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć 

i metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 

kształcenia 

FS_01 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_05 

wykład informacyjny, 
lektura indywidualna, 
dyskusja w grupie 

aktywność w 
trakcie zajęć, 
zaliczenie ustne 

FS_02 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_05 

wykład informacyjny, 
lektura indywidualna, 
dyskusja w grupie 

aktywność w 
trakcie zajęć, 
zaliczenie ustne 

FS_03 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_05 

wykład informacyjny, 
lektura indywidualna, 
dyskusja w grupie 

aktywność w 
trakcie zajęć, 
zaliczenie ustne 

FS_04 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_05, 
TK_06, TK_08, TK_09 

wykład informacyjny, 
lektura indywidualna, 
dyskusja w grupie 

aktywność w 
trakcie zajęć, 
zaliczenie ustne 

FS_05 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_05, 
TK_06, TK_08, TK_09 

wykład informacyjny, 
lektura indywidualna, 
dyskusja w grupie 

aktywność w 
trakcie zajęć, 
zaliczenie ustne 

FS_06 TK_07, TK_08, TK_09 
wykład informacyjny, 
lektura indywidualna, 
dyskusja w grupie 

aktywność w 
trakcie zajęć, 
zaliczenie ustne 

 

2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych 
efektów kształcenia. 

3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

Godziny konsultacji 1 

Czytanie wskazanej literatury 19 

Przygotowanie do kolokwium 10 

SUMA GODZIN 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 
(PRZEDMIOTU) 

2 
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4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,0; 
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 1,0. 
 
 

5. Kryteria oceniania:  
 zaliczenie ustne (obowiązuje wiedza zdobyta podczas konwersatorium oraz uzyskana 

na podstawie lektury literatury obowiązkowej); 
 dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona 

nieobecność na  dwóch zajęciach). 
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3. GRAMATYKA HISTORYCZNA JĘZYKA BUŁGARSKIEGO Z ELEMENTAMI 

DIALEKTOLOGII 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Gramatyka historyczna języka bułgarskiego z 

elementami dialektologii 
2. Kod modułu kształcenia: 03-GHB-22BDL 
3. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów – I stopień 
6. Rok studiów: III 
7. Semestr: zimowy 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 15 godz. dydaktycznych; konwersatorium,  30 

godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 3 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy 

(wykładowców)/prowadzących zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 
 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia 

Celem modułu jest przedstawienie studentom podstawowych założeń językoznawstwa 
historycznego i pokazanie podstawowych procesów i zjawisk w rozwoju systemu 
fonetycznego, morfologicznego, częściowo składniowego i leksykalnego języka 
bułgarskiego oraz  ich kontynuacji w bułgarszczyźnie współczesnej. Dodatkowo zajęcia 
w ramach modułu dostarczają wiedzy z zakresu podziału dialektalnego bułgarskiego 
obszaru językowego ze względu na cechy fonetyczne i morfologiczne. 

 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych 

(jeśli obowiązują) 
Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego oraz z 
gramatyki opisowej języka bułgarskiego.  

 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

GHB_01  zidentyfikować i omówić w sposób ogólny zmiany 
jakie zaszły w systemie fonetycznym i 
morfologicznym, składniowym i częściowo 
leksykalnym języka bułgarskiego od momentu 
wyodrębnienia tego języka jako oddzielnego dialektu 
słowiańskiego po dzień dzisiejszy 

K_W13, K_W15, 
K_U04, K_U11, 
K_U15 

GHB_02 dokonać podziału dialektalnego bułgarskiego obszaru 
językowego ze względu na cechy fonetyczne i 
morfologiczne 

K_W13, K_W15, 
K_U04, K_U11  
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GHB_03 wyjaśnić przyczyny i dostrzec następstwa procesów 
rozwojowych (kierunki zmian, powiązania między 
nimi oraz ich przyczyny) jakie zaszły w języku 
bułgarskim na przełomie wieków i które zdecydowały 
o dzisiejszym kształcie języka bułgarskiego 

K_W13, K_W15, 
K_W21, K_U04, 
K_U11, K_U15 

GHB_04 docenić znaczenie dialektów jako ważnego źródła 
wiedzy o historycznym rozwoju języka 

K_W15, K_W21, 
K_K02  

GHB_05 posługiwać się podstawowym aparatem 
terminologicznym z zakresu gramatyki historycznej i 
dialektologii 

K_W02, K_W03, 
K_U04 

GHB_06 pracować na tekstach bułgarskich zabytków 
językowych różnych okresów, dokonując ich 
kompleksowej analizy i tłumaczenia 

K_W13, K_W15, 
K_U11, K_U15, 
K_U16, K_U18 

 
4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści kształcenia  Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu   

TK_01  
metody badań językoznawstwa 
historycznego – zarys 

GHB_01–GHB_04, 
GHB_06 

TK_02  

historyczny rozwój struktury 
gramatycznej języka z uwzględnieniem 
podziału dialektalnego - najważniejsze 
zagadnienia z zakresu historycznej 
fonetyki (zmiany w systemie 
fonetycznym, rozwój akcentu); praca na 
tekstach  
 

GHB_01, GHB_02, 
GHB_03, GHB_05, 
GHB_06  

TK_03  

historyczny rozwój struktury 
gramatycznej języka z uwzględnieniem 
podziału dialektalnego – najważniejsze 
zagadnie z zakresu morfologii oraz 
rozwoju morfosyntaktycznej struktury 
języka bułgarskiego (zmiany w 
odmianie rzeczownika; sposoby 
kompensacji zaniku fleksji w języku 
bułgarskim); praca na tekstach 

GHB_01, GHB_02, 
GHB_03, GHB_05, 
GHB_06 

TK_04 

historyczny rozwój struktury 
gramatycznej języka z uwzględnieniem 
podziału dialektalnego – najważniejsze 
zagadnie z zakresu morfologii oraz 
rozwoju morfosyntaktycznej struktury 
języka bułgarskiego (przymiotnik – 
neutralizacja form przymiotnika ze 
względu na rodzaj w liczbie mnogiej, 
pozostałości złożonych form 

GHB_01, GHB_02, 
GHB_03, GHB_05, 
GHB_06 



15 
 

przymiotnika w języku 
nowobułgarskim, nowy sposób 
stopniowania przymiotnika); praca na 
tekstach 

TK_05 

historyczny rozwój struktury 
gramatycznej języka z uwzględnieniem 
podziału dialektalnego – najważniejsze 
zagadnie z zakresu morfologii oraz 
rozwoju morfosyntaktycznej struktury 
języka bułgarskiego (czasownik – zanik 
supinum i bezokolicznika, rozwój 
systemu temporalnego w języku 
bułgarskim, geneza trybu nieświadka, 
rozwój imiesłowów); praca na tekstach 

GHB_01, GHB_02, 
GHB_03, GHB_05, 
GHB_06 

TK_06 

historyczny rozwój struktury 
gramatycznej języka z uwzględnieniem 
podziału dialektalnego – najważniejsze 
zagadnie z zakresu morfologii oraz 
rozwoju morfosyntaktycznej struktury 
języka bułgarskiego (zaimek – krótkie 
formy zaimków osobowych, podwójne 
dopełnienie, zmiany w systemie 
zaimków pytajnych, względnych, 
nieokreślonych; relacje syntaktyczne – 
konstrukcje przyimkowe, rodzajnik 
postpozycyjny i in.) 

GHB_01, GHB_02, 
GHB_03, GHB_05, 
GHB_06 

TK_07 

ewolucja bułgarszczyzny w stronę 
analityzmu – historyczne 
uwarunkowania przynależności języka 
do bałkańskiej ligii językowej 

GHB_01, GHB_03 

TK_08 
wybrane zagadnienia z leksykologii 
historycznej 

GHB_01, GHB_02, 
GHB_03, GHB_05, 
GHB_06 

 
5. Zalecana literatura  

Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Изработен в Секцията за българска 
диалектология и лингвистична география към Института за български език при 
БАН, първо издание София 2001. 

К. Мирчев. Историческа граматика на българския език. София 1958. 
Й. Н. Иванов. Българска диалектология. Пловдив 1997. 
Ст. Стойков. Българска диалектология. София 2002. 
А. М. Тотоманова. Из българската историческа фонетика. София 1992.  
И. Харалампиев. Историческа граматика на българския език. София 2002.  
Sławski F., Język bułgarski, [w:] Języki indoeuropejskie, 2, Warszawa 1988. 
Główne źródła tekstów 
Старобългарски текстове. (съст. И. Добрев, Т. Славова). София 1995 (2 изд. 1996)  
Христоматия по историческа граматика (съст. И. Карачорова, Т. Лалева, Т. 

Славова). София 1987.  
Христоматия по история на българския език. (съст. А. Давидов, И. Харалампиев, 

М. Дамянова). София 1983. 
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6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 
 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 
Biblioteka WFPiK, Biblioteka UAM, materiały dostarczane przez prowadzącego 
Biblioteka Slavica: http://www.libsu.uni-sofia.bg/slavica/BibliothecaSlavica.html  

 
 
III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć 

i metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 

kształcenia 

GHB_01 

TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, 
TK_07, TK_08 

wykład, indywidualna i 
zespołowa praca na tekście 
w ramach konwersatorium, 
indywidualna lektura 
literatury przedmiotu 

aktywność w 
trakcie zajęć; 
pisemny test 
zaliczeniowy; 
egzamin ustny 

GHB_02 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, TK_08 

wykład, indywidualna i 
zespołowa praca na tekście 
w ramach konwersatorium, 
indywidualna lektura 
literatury przedmiotu 

aktywność w 
trakcie zajęć; 
pisemny test 
zaliczeniowy; 
egzamin ustny 

GHB_03 

TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, 
TK_07, TK_08 

wykład, indywidualna i 
zespołowa praca na tekście 
w ramach konwersatorium, 
indywidualna lektura 
literatury przedmiotu 

aktywność w 
trakcie zajęć; 
pisemny test 
zaliczeniowy; 
egzamin ustny 

GHB_04 TK_01 

wykład, indywidualna i 
zespołowa praca na tekście 
w ramach konwersatorium, 
indywidualna lektura 
literatury przedmiotu 

aktywność w 
trakcie zajęć; 
pisemny test 
zaliczeniowy; 
egzamin ustny 

GHB_05 
TK_02, TK_03, 
TK_04, TK_05, 
TK_06, TK_08 

wykład, indywidualna i 
zespołowa praca na tekście 
w ramach konwersatorium, 
indywidualna lektura 
literatury przedmiotu 

aktywność w 
trakcie zajęć; 
pisemny test 
zaliczeniowy; 
egzamin ustny 

GHB_06 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, TK_08 

wykład, indywidualna i 
zespołowa praca na tekście 
w ramach konwersatorium, 
indywidualna lektura 
literatury przedmiotu 

aktywność w 
trakcie zajęć; 
pisemny test 
zaliczeniowy; 
egzamin ustny 

 
2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych 

efektów kształcenia. Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne: 
Źródła informacji historycznej o języku. 
Podział bułgarskiego obszaru językowego na dwa główne narzecza. Kryterium podziału. 
Cechy narzeczy. 
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Zmiany w rozwoju systemu wokalicznego: półsamogłosek, nosówek, głoski jat’, 
pozostałych samogłosek. 
Zmiany w zakresie odmiany rzeczownika. Oddziaływanie deklinacji. Uproszczenie 
fleksji. Zanik kategorii przypadka. 
Wykształcenie się rodzajnika postpozycyjnego. Pierwsze poświadczenia. 
Zmiany w zakresie czasownika: zanik supinum i bezokolicznika, zmiany w zakresie 
koniugacji, system temporalny (zwłaszcza czas przyszły i aoryst). 
Elementy składni: jakie zmiany w zakresie budowy zdania wprowadza zamiana 
bezokolicznika da-konstrukcją, ograniczenie wolnego szyku zdania, podwójne 
dopełnienie.  

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 45 

Konsultacje z prowadzącym 1 

Lektura literatury przedmiotu  18 

Indywidualna praca na tekstach w ramach przygotowania do 
zajęć 15 

Przygotowanie do egzaminu 10 

Egzamin  1 

SUMA GODZIN 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

3 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,5; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 1,5. 

 
5. Kryteria oceniania:  

 aktywność w trakcie zajęć;  
 umiejętność przeprowadzenia prawidłowej analizy tekstu i interpretacji zjawisk 

językowych poświadczonych w zapisie;  
 rozumienie i sprawność translatorska (w zakresie tłumaczenia analizowanych 

tekstów);  
 umiejętność zaprezentowania na kolokwium zaliczeniowym i egzaminie wiedzy 

nabytej w ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy. 
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4. GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA BUŁGARSKIEGO 1 (FONETYKA I FONOLOGIA) 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Gramatyka opisowa języka bułgarskiego 1 (fonetyka i 

fonologia) 
2. Kod modułu kształcenia: 03-GOJBW-12BDL (w.), 03-GOJB-12BDL (k.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów (jeśli obowiązuje): I 
7. Semestr: letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 15 godz. dydaktycznych, konwersatorium, 15 

godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 3 (1 + 2) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy 

(wykładowców)/prowadzących zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski i język bułgarski 

 

II. Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia: 

interpersonalne: zdolności krytyczne, praca w grupie; 
instrumentalne: umiejętność analizy i syntezy, wiedza ogólna, znajomość języka 
bułgarskiego; 
systemowe: umiejętności badawcze, umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu 
gramatyki opisowej w praktyce; 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych 
(jeśli obowiązują) 

Znajomość gramatyki opisowej języka polskiego i podstawowych zagadnień 
lingwistycznych. 
 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla kierunku 

studiów 

GOJB_01  zdefiniować pojęcie gramatyka opisowa, używać 
naukowej terminologii językoznawczej w języku 
docelowym 

KW_03, KU_04 

GOJB_02 opisać strukturę gramatyczną języka współczesnego KW_10 

GOJB_03 znaleźć zastosowanie praktyczne zdobytej wiedzy 
teoretycznej, stosować poprawnie poszczególne 
formy językowe 

KW_10, KU_06 

GOJB_04 zanalizować gramatycznie tekst w języku 
współczesnym 

KW_10, KU_04, 
KU_11, KU_16, 
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KK_06 

GOJB_05 wskazać podobieństwa i różnice pomiędzy systemem 
gramatycznym języka polskiego i języka docelowego 
ze szczególnym uwzględnieniem analitycznego 
charakteru bułgarszczyzny i jej cech bałkańskich 

KW_10, KW_14, 
KU_11 

GOJB_06 zrozumieć zasady funkcjonowania i powstawania 
form językowych, co pomaga lepiej opanować 
praktyczne umiejętności językowe 

KW_10, KU_11, 
KK_06 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
Przedmiot badań gramatyki opisowej, gramatyka 
opisowa a gramatyka normatywna. Typologiczna i 
genetyczna charakterystyka języka. 

GOJB_01 

TK_02  
Miejsce języka bułgarskiego w słowiańskiej 
wspólnocie językowej, zasięg terytorialny języka. 
Przynależność do Bałkańskiej Ligii Językowej. 

GOJB_05 

TK_03 
Charakterystyka poszczególnych poziomów systemu 
języka – fonetyka z fonologią (akcenty, alternacje, 
system wokaliczny i konsonantyczny).  

GOJB_01, GOJB_02, 
GOJB_03, GOJB_04, 
GOJB_06 

TK_04 
Charakterystyka systemu wokalicznego języka 
bułgarskiego. 

GOJB_01, GOJB_02, 
GOJB_03, GOJB_04, 
GOJB_06 

TK_05 
Charakterystyka systemu konosonantycznego języka 
bułgarskiego. 

GOJB_01, GOJB_02, 
GOJB_03, GOJB_04, 
GOJB_06 

TK_06 
Charakterystyka cech prozodycznych języka 
bułgarskiego. 

GOJB_01, GOJB_02, 
GOJB_03, GOJB_04, 
GOJB_06 

TK_07 Ortografia i alfabet. 
GOJB_01, GOJB_02, 
GOJB_03, GOJB_04 

TK_08 
Różnice i podobieństwa na poszczególnych 
poziomach systemu języka pomiędzy językiem 
bułgarskim a językiem polskim.  

GOJB_03, GOJB_05 

TK_09 
Analityczny charakter języka bułgarskiego; cechy 
Bałkańskiej Ligii Językowej. 

GOJB_05, GOJB_06 

 

5. Zalecana literatura  

Koseska-Toszewa V., Korytkowska M. (red.), Studia gramatyczne bułgarsko-polskie. 
Konfrontacja językowa. Słowotwórstwo. Wybrane kategorie semantyczne, t. 5-6, 
Warszawa 1993. 
Popowa V., Ivanova D., Zwięzła gramatyka języka bułgarskiego, Poznań 2004. 
Sławski F., Gramatyka języka bułgarskiego, Warszawa 1962.  
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Пашов П., Българска граматика, София 1999. 
Радева В., Българското словообразуване, София 1987. 
Граматика на съвременния български език, т. I Фонетика, т. II Морфология, ред. 
Д. Тилков, С. Стоянов, К. Попов, София 1982. 
Бояджиев Т., Куцаров И., Пенчев Й., Съвременнен български език, София 1998.  
Георгиев С., Морфология на българския книжовен език, Велико Търново 1999. 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 
 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Biblioteka WFPiK, Biblioteka UAM, materiały dostarczane przez wykładowcę oraz 
wskazane przez niego zasoby internetowe. 

 

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i 

metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 

kształcenia 

GOJB_01 
TK_01, TK_03, 
TK_04, TK_05, 
TK_06, K_07 

wykład informacyjny, 
lektura indywidualna  

kolokwium, 
zaliczenie z notą, 
egzamin 

GOJB_02 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, TK_07 

wykład informacyjny, 
lektura indywidualna 

kolokwium, 
zaliczenie z notą, 
egzamin 

GOJB_03 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, 
TK_07, TK_08 

wykład informacyjny, praca 
indywidualna i zespołowa w 
czasie zajęć 

kolokwium, 
zaliczenie z notą, 
egzamin 

GOJB_04 TK_03, TK_04 
wykład informacyjny, praca 
indywidualna i zespołowa w 
czasie zajęć 

kolokwium, 
zaliczenie z notą, 
aktywność w czasie 
zajęć, egzamin 

GOJB_05 
TK_02, TK_05, 
TK_06, TK_07, TK_08 

wykład informacyjny, praca 
indywidualna i zespołowa w 
czasie zajęć 

kolokwium, 
zaliczenie z notą, 
aktywność w czasie 
zajęć, egzamin 

GOJB_06 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, 
TK_07, TK_08, TK_09 

wykład informacyjny 
kolokwium, 
zaliczenie z notą, 
egzamin 

 
2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych 

efektów kształcenia. 
Język bułgarski na tle słowiańskiej rodziny językowej. 
Charakterystyka systemu konsonantycznego języka bułgarskiego. 
Cechy bałkańskie języka bułgarskiego. 
 
 



21 
 

3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

Godziny konsultacji 3 

Przygotowanie do zajęć 20 

Czytanie wskazanej literatury 20 

Przygotowanie do kolokwiów, zaliczeń i egzaminu 15 

Egzamin ustny 1 

SUMA GODZIN 89 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

3 

 

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,0; 
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 2,0. 

 

5. Kryteria oceniania: 
 poziom aktywności w czasie zajęć (praca zespołowa, praca indywidualna); 
 obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności); 
 poziom wiedzy zaprezentowany na kolokwium i zaliczeniu; 
 poziom wiedzy zaprezentowany podczas egzaminu. 
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5. GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA BUŁGARSKIEGO 2 (MORFOLOGIA) 
 
II. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Gramatyka opisowa języka bułgarskiego 2 (morfologia) 
2. Kod modułu kształcenia: 03-GOJBW-21BDL (w.), 03-GOJB-21BDL (k.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: II 
7. Semestr: zimowy 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 15 godz. dydaktycznych, konwersatorium, 30 

godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 4 (2 + 2) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy 

(wykładowców)/prowadzących zajęcia:  
11.  Język wykładowy: język polski i język bułgarski 

 

II.   Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia: 

interpersonalne: zdolności krytyczne, praca w grupie; 
instrumentalne: umiejętność analizy i syntezy, wiedza ogólna, znajomość języka 
bułgarskiego; 
systemowe: umiejętności badawcze, umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu 
gramatyki opisowej w praktyce; 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych 
(jeśli obowiązują) 

Znajomość gramatyki opisowej języka polskiego i podstawowych zagadnień 
lingwistycznych. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla kierunku 

studiów 

GOJB_01  zdefiniować pojęcie gramatyka opisowa, używać 
naukowej terminologii językoznawczej w języku 
docelowym 

KW_03, KU_04 

GOJB_02 opisać strukturę gramatyczną języka współczesnego KW_10 

GOJB_03 znaleźć zastosowanie praktyczne zdobytej wiedzy 
teoretycznej, stosować poprawnie poszczególne 
formy językowe 

KW_10, KU_06 

GOJB_04 zanalizować gramatycznie tekst w języku 
współczesnym 

KW_10, KU_04, 
KU_11, KU_16, 
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KK_06 

GOJB_05 wskazać podobieństwa i różnice pomiędzy systemem 
gramatycznym języka polskiego i języka docelowego 
ze szczególnym uwzględnieniem analitycznego 
charakteru bułgarszczyzny i jej cech bałkańskich 

KW_10, KW_14, 
KU_11 

GOJB_06 zrozumieć zasady funkcjonowania i powstawania 
form językowych, co pomaga lepiej opanować 
praktyczne umiejętności językowe 

KW_10, KU_11, 
KK_06 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
Miejsce języka bułgarskiego w słowiańskiej 
wspólnocie językowej, zasięg terytorialny języka. 
Przynależność do Bałkańskiej Ligii Językowej. 

GOJB_05 

TK_02 
Charakterystyka poziomu morfologicznego języka 
bułgarskiego. 

GOJB_01, GOJB_02, 
GOJB_03, GOJB_04, 
GOJB_06 

TK_03 
Charakterystyka poszczególnych poziomów systemu 
języka – słowotwórstwo; kategorie słowotwórcze, 
inwentarz środków słowotwórczych. 

GOJB_01, GOJB_02, 
GOJB_03, GOJB_04, 
GOJB_06 

TK_04 
Charakterystyka poszczególnych poziomów systemu 
języka – morfologia (kategorie imienne: liczba, 
rodzaj, przypadek, określoność). 

GOJB_01, GOJB_02, 
GOJB_03, GOJB_04, 
GOJB_06 

TK_05 
Charakterystyka poszczególnych poziomów systemu 
języka – morfologia (kategorie werbalne: osoba, tryb, 
aspekt, finitywność). 

GOJB_01, GOJB_02, 
GOJB_03, GOJB_04, 
GOJB_06 

TK_06 
Charakterystyka poszczególnych poziomów systemu 
języka – system temporalny. 

GOJB_01, GOJB_02, 
GOJB_03, GOJB_04 

TK_07 
Różnice i podobieństwa na poszczególnych 
poziomach systemu języka pomiędzy językiem 
bułgarskim a językiem polskim.   

GOJB_03, GOJB_05 

 

5. Zalecana literatura  

Koseska-Toszewa V., Korytkowska M. (red.), Studia gramatyczne bułgarsko-polskie. 
Konfrontacja językowa. Słowotwórstwo. Wybrane kategorie semantyczne, t. 5-6, 
Warszawa 1993. 
Popowa V., Ivanova D., Zwięzła gramatyka języka bułgarskiego, Poznań 2004. 
Sławski F., Gramatyka języka bułgarskiego, Warszawa 1962.  
Пашов П., Българска граматика, София 1999. 
Радева В., Българското словообразуване, София 1987. 
Граматика на съвременния български език, т. I Фонетика, т. II Морфология, ред. 
Д. Тилков, С. Стоянов, К. Попов, София 1982. 
Бояджиев Т., Куцаров И., Пенчев Й., Съвременнен български език, София 1998.  
Георгиев С., Морфология на българския книжовен език, Велико Търново 1999. 
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6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Biblioteka WFPiK, Biblioteka UAM, materiały dostarczane przez wykładowcę oraz 
wskazane przez niego zasoby internetowe. 

 

III.  Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i 

metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych w 
trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia 

GOJB_01 
TK_01, TK_03, 
TK_04, TK_05, 
TK_06, K_07 

wykład informacyjny, lektura 
indywidualna  

kolokwium, zaliczenie 
z notą, egzamin 

GOJB_02 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, 
TK_07 

wykład informacyjny, lektura 
indywidualna 

kolokwium, zaliczenie 
z notą, egzamin 

GOJB_03 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, 
TK_07 

wykład informacyjny, praca 
indywidualna i zespołowa w 
czasie zajęć 

kolokwium, zaliczenie 
z notą, egzamin 

GOJB_04 TK_03, TK_04 
wykład informacyjny, praca 
indywidualna i zespołowa w 
czasie zajęć 

kolokwium, zaliczenie 
z notą, aktywność w 
czasie zajęć, egzamin 

GOJB_05 
TK_02, TK_05, 
TK_06, TK_07 

wykład informacyjny, praca 
indywidualna i zespołowa w 
czasie zajęć 

kolokwium, zaliczenie 
z notą, aktywność w 
czasie zajęć, egzamin 

GOJB_06 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, 
TK_07 

wykład informacyjny 
kolokwium, zaliczenie 
z notą, egzamin 

 
2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych 

efektów kształcenia. 
Język bułgarski na tle słowiańskiej rodziny językowej. 
Charakterystyka systemu słowotwórczego języka bułgarskiego. 
Kategoria określoność/nieokreśloność w języku bułgarskim. Wykładniki formalne, funkcje. 
Wykładniki formalne kategorii liczby w języku bułgarskim. 
Tryby imperceptywne. Sposoby tworzenia i funkcja. 
Cechy bałkańskie języka bułgarskiego. 
 

3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

Godziny konsultacji 3 

Przygotowanie do zajęć 30 
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Czytanie wskazanej literatury 30 

Przygotowanie do kolokwiów, zaliczeń i egzaminu 25 

Egzamin ustny 1 

SUMA GODZIN 119 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 4 

 

4.   Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 
a)  liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,5; 
b)  liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 2,5. 

 

5.   Kryteria oceniania: 
 poziom aktywności w czasie zajęć (praca zespołowa, praca indywidualna); 
 obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności); 
 poziom wiedzy zaprezentowany na kolokwium i zaliczeniu; 
 poziom wiedzy zaprezentowany podczas egzaminu. 
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6. GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA BUŁGARSKIEGO 3 (SKŁADNIA) 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Gramatyka opisowa języka bułgarskiego 3 (składnia) 
2. Kod modułu kształcenia: 03-GOJBW-22BDL (w.), 03-GOJB-22BDL (k.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów – I stopień 
6. Rok studiów: II 
7. Semestr: letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 15 godz. dydaktycznych, konwersatorium, 30 

godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 3 (1 + 2) pkt. 
10. Prowadzący zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski i język bułgarski 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia 

interpersonalne: zdolności krytyczne, praca w grupie; 
instrumentalne: umiejętność analizy i syntezy, wiedza ogólna, znajomość języka 
bułgarskiego; 
systemowe: umiejętności badawcze, umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu 
gramatyki opisowej w praktyce; 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych 
(jeśli obowiązują) 
Znajomość gramatyki opisowej języka polskiego i podstawowych zagadnień 
lingwistycznych. 

 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

GOJB_01  używać naukowej terminologii językoznawczej w 
języku docelowym 

KW_03, KU_04 

GOJB_02 opisać strukturę gramatyczną języka współczesnego KW_10 

GOJB_03 znaleźć zastosowanie praktyczne zdobytej wiedzy 
teoretycznej, stosować poprawnie poszczególne 
formy językowe 

 

KW_10, KU_06 

GOJB_04 zanalizować gramatycznie tekst w języku 
współczesnym 

KW_10, KU_04, 
KU_11, KU_16, 
KK_06 
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GOJB_05 wskazać podobieństwa i różnice pomiędzy systemem 
gramatycznym języka polskiego i języka docelowego 

KW_10, KW_14, 
KU_11 

GOJB_06 zrozumieć zasady funkcjonowania i powstawania 
form językowych, co pomaga lepiej opanować 
praktyczne umiejętności językowe ze szczególnym 
uwzględnieniem analitycznego charakteru 
bułgarszczyzny i jej cech bałkańskich 

KW_10, KU_11, 
KK_06 

 

4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
Charakterystyka poszczególnych poziomów systemu 
języka – składnia. Struktura semantyczna zdania. 

GOJB_01, GOJB_02, 
GOJB_03, GOJB_04, 
GOJB_06 

TK_02  
Charakterystyka poszczególnych poziomów systemu 
języka – kategorie semantyczne aktualizujące: 
określoność, modalność, temporalność. 

GOJB_01, GOJB_02, 
GOJB_03, GOJB_04, 
GOJB_06 

TK_03 
Charakterystyka poszczególnych poziomów systemu 
języka – typy pozycji argumentowych, aspekt; treści 
wbudowane w predykacie. 

GOJB_01, GOJB_02, 
GOJB_03, GOJB_04 

TK_04 
Relacje między kategoriami semantycznymi w 
zdaniu. 

GOJB_03, GOJB_05 

TK_05 

Podział tematyczno-rematyczny zdania. Analityczny 
charakter języka bułgarskiego; cechy Bałkańskiej 
Ligii Językowej zwłaszcza na poziomie składni i 
leksyki.  

GOJB_02, GOJB_04, 
GOJB_06 

 

5. Zalecana literatura  

Бояджиев Т., Куцаров И., Пенчев Й., Съвременнен български език, София 1998.  
Георгиев С., Морфология на българския книжовен език, Велико Търново 1999. 
Граматика на съвременния български език, т. II Морфология, ред. Д. Тилков, С. 
Стоянов, К. Попов, София 1982. 
Пашов П., Българска грамаика, София 1999. 
Popova V., Ivanova D., Zwięzła gramatyka języka bułgarskiego, Poznań 2004. 
Sławski F., Gramatyka języka bułgarskiego, Warszawa 1962.  
Koseska-Toszewa V., Korytkowska M., Ryszko R., Polsko-bułgarska gramatyka 
konfrontatywna (wybrane zagadnienia z poszczególnych tomów), Warszawa  

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 
 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

Biblioteka WFPiK, Biblioteka UAM, materiały dostarczane przez wykładowcę oraz 
wskazane przez niego zasoby internetowe. 
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III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i 

metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia 

GOJB_01 
TK_01, TK_02, 
TK_03 

wykład informacyjny, 
lektura indywidualna 

kolokwium, zaliczenie 
z notą, egzamin 

GOJB_02 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_05 

wykład informacyjny, 
lektura indywidualna 

kolokwium, zaliczenie 
z notą, egzamin 

GOJB_03 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04 

wykład informacyjny, 
praca indywidualna i 
zespołowa w czasie zajęć 

kolokwium, zaliczenie 
z notą, aktywność w 
czasie zajęć, egzamin  

GOJB_04 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_05 

wykład informacyjny, 
praca indywidualna i 
zespołowa w czasie zajęć 

kolokwium, zaliczenie 
z notą, aktywność w 
czasie zajęć, egzamin 

GOJB_05  TK_04 
wykład informacyjny, 
praca indywidualna i 
zespołowa w czasie zajęć 

kolokwium, zaliczenie 
z notą, egzamin 

GOJB_06 
TK_01, TK_02, 
TK_03 

wykład informacyjny 
kolokwium, zaliczenie 
z notą 

2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych 
efektów kształcenia. 
Kategoria określoność/nieokreśloność w języku bułgarskim. Wykładniki formalne, funkcje. 
Wykładniki formalne kategorii liczby w języku bułgarskim. 
Tryby imperceptywne. Sposoby tworzenia i funkcja. 
Cechy bałkańskie języka bułgarskiego na poziomie składni. 
 

3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 45 

Godziny konsultacji 1 

Przygotowanie do zajęć 10 

Czytanie wskazanej literatury 10 

Przygotowanie do zaliczeń i egzaminu 20 

Egzamin ustny 1 

SUMA GODZIN 87 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 
(PRZEDMIOTU) 3 

 

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,5; 
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b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 1,5. 

 

4. Kryteria oceniania:  
 poziom aktywności w czasie zajęć (praca zespołowa, praca indywidualna); 
 obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności); 
 poziom wiedzy zaprezentowany na kolokwium, zaliczeniu i egzaminie. 
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7. GRAMATYKA SCS NA TLE KULTUROWYM 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Gramatyka scs na tle kulturowym 
2. Kod modułu kształcenia: 03-SCS-11BDL (w. I sem.), 03-SCS-12BDL-E (w.), 03-SCS-

12BDL (k.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: zimowy i letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 (15 + 15) godz.; konwersatorium, 30 godz. 

dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  5 (1 + 2 + 2) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: 
11. Język wykładowy: język polski 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

– zaznajomienie studentów z tekstami i systemem gramatycznym najstarszego języka 
literackiego Słowian; 

– przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu gramatyki historycznej i językoznawstwa 
porównawczego; 

– kształtowanie świadomości językowej; 
– poszerzenie językoznawczych zdolności analitycznych na podstawie tekstu literackiego 

i zdolności syntetycznych w obrębie gramatyk słowiańskich.  
 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych: znajomość 

gramatyki języka polskiego. 
 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

SCS_01  potrafi opisać dziejową rolę języka scs na tle języków 
słowiańskich 

K_W03, K_W09, 
K_W14, K_W15, 
K_W21, K_W24, 
K_U11, K_K03, 
K_K05 

SCS_02 potrafi omówić najważniejsze zagadnienia gramatyki 
scs.  

K_W03, K_W13, 
K_W14, K_W15, 
K_W24, K_U11, 
K_K01 

SCS_03 potrafi czytać ze zrozumieniem i dokonywać 
transkrypcji tekstów scs. 

K_W03, K_W24, 
K_U16, K_K03 

SCS_04 potrafi analizować krótkie fragmenty tekstu i objaśniać 
istotne procesy fonetyczne znajdujące odbicie w 
danym tekście 

K_W24, K_U06, 
K_U11, K_U15, 
K_K01 
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SCS_05 potrafi znaleźć odpowiednie leksemy reprezentatywne 
dla danego zagadnienia, zaklasyfikować je do 
odpowiedniej kategorii a następnie dokonać odmiany 
przez przypadki, rodzaje, liczby, osoby, czasy 

K_W24,  K_U06, 
K_U11, K_K01 

SCS_06 potrafi przetłumaczyć krótkie fragmenty tekstów K_W24, K_U16 
SCS_07 potrafi porównać starsze i młodsze redakcje tekstów 

równoległych 
K_W24, K_U16, 
K_K03 

 
4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 Rola i znaczenie języka scs. w dziejach narodów 
słowiańskich. Alfabety słowiańskie, zabytki 
piśmiennictwa. 

SCS_01  

TK_02 Wartość głoskowa liter scs., zasady czytania 
i transkrypcji tekstów. 

SCS_03 

TK_03 Charakterystyka systemu fonologicznego scs. SCS_02, SCS_04 

TK_04 Tendencje rozwojowe języka prasłowiańskiego i ich 
rezultaty poświadczone w scs: redukcja i wokalizacja 
jerów, metateza, palatalizacje spółgłosek 
tylnojęzykowych.  

SCS_02, SCS_04, 
SCS_06 

TK_05 Rzeczownik – charakterystyka części mowy, budowa 
słowotwórcza, typy deklinacji rzeczowników, 
wzajemne wpływy deklinacyjne, zmiany w systemie 
deklinacyjnym.  

SCS_02, SCS_05, 
SCS_06 

TK_06 Zaimki i ich odmiana.  SCS_02, SCS_05, 
SCS_06 

TK_07 Przymiotniki – charakterystyka, odmiana prosta 
i złożona, odmiana i stopniowanie.  

SCS_02, SCS_05, 
SCS_06 

TK_08 Liczebniki i ich odmiana.  SCS_02, SCS_05, 
SCS_06 

TK_09 Czasownik – tematy czasowników, kategoria aspektu, 
tryby, typy koniugacji czasowników. 

SCS_02, SCS_05, 
SCS_06 

TK_10 Kategoria czasu, Czasy przeszłe proste: imperfectum, 
aoryst i jego odmiany. Czasy przeszłe złożone: 
perfectum i plusquamperfectum. Czas przyszły.  

SCS_02, SCS_05, 
SCS_06 

TK_11 Imiesłowy czynne i bierne.  SCS_02, SCS_05, 
SCS_06 

TK_12 Osobliwości składni.  SCS_02, SCS_06 

TK_13 Nowsze redakcje scs. Od staro-cerkiewno-
słowiańskiego do cerkiewnosłowiańskiego. 

SCS_01, SCS_06, 
SCS_07 

 
 
5. Zalecana literatura: 
  obowiązkowa 

Bartula Cz., Podstawowe wiadomości z języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na tle 
porównawczym, Warszawa 2000 (lub wydania wcześniejsze). 

Moszyński L., Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa 1984 lub 2006. 
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Strutyński J., Podstawowe wiadomości z gramatyki języka staro-cerkiewno-
słowiańskiego, Kraków 1996. 

uzupełniająca 
Cyryl i Metody. Apostołowie i nauczyciele Słowian, cz. I Studia, cz. II Dokumenty, red. 

Gajek J. MIC, Górka L. SVD, Lublin 1991. 
Górka L. SVD, Święci Cyryl i Metody a pojednanie, Warszawa-Lublin 2001. 
Leśny J., Konstantyn i Metody. Apostołowie Słowian. Dzieło i jego losy, Poznań 1987. 
Słoński S., Wybór tekstów starosłowiańskich, Warszawa 1952. 
Wójtowicz M., Początki pisma słowiańskiego, Poznań 2000. 

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak możliwości. 
 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium itp. 
Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. 
 
 

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć 

i metod oceniania  
 

Symbol 
efektu 
kształcenia 
dla modułu  

Symbol treści 
kształcenia 
realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 
kształcenia 

SCS_01 TK_01, 
TK_13 

wykład informacyjny, 
pogadanka, dyskusja, lektura 
indywidualna 

zaliczenie 

SCS_02 TK_03 do 
TK_12 

wykład informacyjny, 
pogadanka, dyskusja, lektura 
indywidualna 

zaliczenie 

SCS_03 TK_02  pogadanka, dyskusja, praca 
indywidualna 

zaliczenie 
aktywność w trakcie zajęć 

SCS_04 TK_03, 
TK_04 

wykład informacyjny, 
pogadanka, dyskusja, praca 
indywidualna 

zaliczenie 
aktywność w trakcie zajęć 

SCS_05 TK_05 do 
TK_11 

wykład informacyjny, 
pogadanka, dyskusja, praca 
indywidualna 

zaliczenie 
aktywność w trakcie zajęć 

SCS_06 TK_04 do 
TK_13 

wykład informacyjny, 
pogadanka, dyskusja, 
tłumaczenie i redagowanie 
pracy pisemnej 

zaliczenie 
aktywność w trakcie zajęć, 
ocena pracy pisemnej 

SCS_07 TK_13 wykład informacyjny, 
pogadanka, dyskusja, praca 
indywidualna 

zaliczenie 
aktywność w trakcie zajęć 

 
2.   Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia:  

Czytanie, analiza i tłumaczenie wybranego fragmentu tekstu. 
Palatalizacja spółgłosek tylnojęzykowych. 
Typy deklinacji rzeczowników. 
Charakterystyka czasów przeszłych prostych. 
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Osobliwości składni staro-cerkiewno-słowiańskiej. 
 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 
Godziny konsultacji 1 
Czytanie wskazanej literatury 30 
Analiza tekstu poza godzinami konsultacji i zajęciami 
tzw. praca domowa  

30 

Przygotowanie do egzaminu 27  
Egzamin 2 
SUMA GODZIN 150 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

5 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2,0; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach pracy własnej: 3,0. 
 

5. Kryteria oceniania: 
 obecność na zajęciach, 
 aktywność w trakcie zajęć w ramach analizy tekstu źródłowego, 
 umiejętność zaprezentowania podczas zaliczenia wiedzy nabytej w ramach przedmiotu. 

 
6. Skala ocen: 

5,0 (A) – bardzo dobra znajomość gramatyki języka starocerkiewnosłowiańskiego, 
swobodne poruszanie się po wybranych zagadnieniach gramatycznych w perspektywie 
porównawczej, umiejętność sprawnej analizy tekstów źródłowych, umiejętność 
tłumaczenia krótkich fragmentów tekstu; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie analizy 
tekstów źródłowych; 
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności analizy, niższa 
świadomość w obrębie wybranych zagadnień gramatycznych, słabsza umiejętność 
tłumaczenia krótkich fragmentów tekstu. 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość gramatyki scs. Swobodne czytanie tekstu źródłowego, 
niższa umiejętność analizy tekstów, słabsza umiejętność tłumaczenia krótkich 
fragmentów tekstu; 
3,0 (E) – zadowalająca znajomość gramatyki scs. Swobodne czytanie tekstu źródłowego, 
zdolność elementarnej analizy tekstu; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość gramatyki scs. Nieumiejętność analizy tekstu 
źródłowego.  
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8. Historia Bułgarii na tle regionu 

 

Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Historia Bułgarii  
2. Kod modułu kształcenia: 03-HB-12BDL-E 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: filologia bułgarska 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: II 
7. Semestr: zimowy  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godz. dydaktycznych  
9. Liczba punktów ECTS: 3 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia:   
11.  Język wykładowy: język polski 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia: 

Zapoznanie studentów z tematem: historii I państwa bułgarskiego. 
Zapoznanie studentów z historią II państwa bułgarskiego. 
Zapoznanie studentów z historią III państwa bułgarskiego. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych: Nie 
ma wstępnych wymagań. 

 
Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia 
efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla kierunku 

studiów 

HB_01 
Określić w czasie i przestrzeni historycznej okoliczności 
towarzyszące tworzeniu się Bułgarii 

K_W02; K_W05; 
K_W11; K_U05; 
K_K04; K_K08; 
K_K10 

HB_02 
Odnieść się do zagadnień rzutujących na zwyczaje 
polityczne w regionie 

K_W02; K_W05; 
K_W11; K_U05; 
K_U07; K_U08; 
K_K04;  K_K08; 
K_K10 

HB_03 Umiejscowić rolę kontaktów Bułgarii z innymi 
państwami w regionie (Bizancjum, kraje słowiańskie) 

K_W02; K_W05; 
K_W11; K_U05; 
K_U07; K_U08; 
K_K04;  K_K08; 
K_K10 

HB_04 Wypowiedzieć się na tematy odnoszące się do likwidacji 
Bułgarii w XI i XIV w. 

K_W02; K_W05; 
K_W11; K_U05; 
K_U07; K_U08; 
K_K04;  K_K08; 
K_K10 
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HB_05 Odpowiedzieć na pytania dotyczące niewoli tureckiej 
oraz odradzania się Bułgarii w XVIII w. i XIX w. 

K_W02; K_W05; K-
W06; K_W11; 
K_U05; K_U07; 
K_U08; K_K04;  
K_K08; K_K10 

HB_05 Scharakteryzować historię Bułgarii w XX w. K_W02; K_W05; 
K_W06; K_W11; 
K_U05; K_U07; 
K_U08; K_K04;  
K_K08; K_K10 

 

3. Treści kształcenia 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 
Omówienie warunków naturalnych Półwyspu 
Bałkańskiego, jako czynnika wpływającego na kulturę i 
życie tamtejszych społeczeństw  

HB_01 

TK_02 Historia polityczna i społeczna Protobułgarów, wierzenia HB_01, HB_02 

TK_03 
Historia polityczna i społeczna Bułgarów. Kontakty ze 
Słowianami, Bizancjum i rywalizacja o tereny na 
Półwyspie Bałkańskim  

HB_03, HB_04 

TK_04  Omówienie okresu niewoli tureckiej HB_05 

TK_05 Odnowienie Bułgarii w XIX w. i walki o byt do 1918 r. HB_05, HB_06 

TK_06 Historia polityczna w XX w., od monarchii do republiki HB_06 

 
4. Zalecana literatura  

Batowski H., Państwa bałkańskie 1800–1923, Kraków 1923. 
Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. I–II, Warszawa 1997–1998. 
Felczak W., Wasilewski T., Historia Jugosławii, Wrocław 1985. 
Lang D., Bułgarzy, Warszawa 1984. 
Ostrogorski G., Dzieje Bizancjum, Warszawa 1967. 
Pajewski J., Pierwsza Wojna Światowa 1914–1918, Warszawa 1991. 
Reychman J., Historia Turcji, Wrocław 1973. 
Skowronek J., Sprzymierzeńcy narodów bałkańskich, Warszawa 1983. 
Tanty M., Konflikty bałkańskie 1878-1918, Warszawa 1968. 
Vademecum bałkanisty 500–2007, Poznań 2009. 
Wasilewski T., Historia Bułgarii, Wrocław 1988. 

 
5. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 
 
6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp. 

Wymienione książki znajdują się w Bibliotece Głównej UAM oraz Bibliotece IH UAM. 
Materiały uzupełniające będą dystrybuowane przez wykładowcę drogą elektroniczną. 
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III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i 

metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych w 
trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie założonych 

efektów kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 

kształcenia 
HB_01 TK_01 wykład informacyjny, lektura 

indywidualna, dyskusja wokół 
wybranych tematów 
wzbudzających szczególne 
zainteresowanie bądź niejasnych 

kolokwium, 
egzamin 

HB_02 TK_02; TK_03 wykład informacyjny, lektura 
indywidualna, dyskusja wokół 
wybranych tematów 
wzbudzających szczególne 
zainteresowanie bądź niejasnych 

kolokwium, 
egzamin 

HB_03 TK_03 wykład informacyjny, lektura 
indywidualna, dyskusja wokół 
wybranych tematów 
wzbudzających szczególne 
zainteresowanie bądź niejasnych 

kolokwium, 
egzamin 

HB_04 TK_04; TK_05; 
TK_06 

wykład informacyjny, lektura 
indywidualna, dyskusja wokół 
wybranych tematów 
wzbudzających szczególne 
zainteresowanie bądź niejasnych 

kolokwium, 
egzamin 

HB_05 TK_05 wykład informacyjny, lektura 
indywidualna, dyskusja wokół 
wybranych tematów 
wzbudzających szczególne 
zainteresowanie bądź niejasnych 

kolokwium, 
egzamin 

HB_06 TK_05; TK_06 wykład informacyjny, lektura 
indywidualna, dyskusja wokół 
wybranych tematów 
wzbudzających szczególne 
zainteresowanie bądź niejasnych 

kolokwium, 
egzamin 

2.   Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

Godziny konsultacji 1 

Przygotowanie do zajęć 30 

Przygotowanie do kolokwium i egzaminu 25 
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Egzamin 1 

SUMA GODZIN 87 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

3 

 

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:  1,0; 
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 2,0. 
 

4.   Kryteria oceniania: 
– uczestnictwo w wykładach, 
– poziom odpowiedzi na kolokwium, 
– poziom odpowiedzi na egzaminie. 
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9. HISTORIA BUŁGARSKIEGO JĘZYKA LITERACKIEGO 

 

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Historia bułgarskiego języka literackiego 
2. Kod modułu kształcenia: 03-HBJ-32BDL 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: III 
7. Semestr: letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 2 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia: prof. dr hab. Mariola Mikołajczak, mawal@amu.edu.pl 
11. Język wykładowy: polski 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 zaznajomienie studentów z najważniejszymi procesami rozwojowymi literackich 
języków południowosłowiańskich; 

 doskonalenie umiejętności syntezy i analizy dawnych i współczesnych zjawisk i 
procesów językowych oraz umiejętność przewidywania kierunków rozwoju; 

 usystematyzowanie językoznawczej wiedzy teoretycznej dotyczącej języka 
literackiego; 

 kształtowanie świadomości i wrażliwości na dziedzictwo językowe Słowiańszczyzny 
południowej. 

 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych 

(jeśli obowiązują): umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów w języku 
współczesnym, znajomość podstawowych zagadnień z gramatyki opisowej i gramatyki 
historycznej języka bułgarskiego 

 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla kierunku 

studiów 

HBJ_01  opisać najważniejsze zmiany na przestrzeni dziejów 
w rozwoju bułgarskiego języka literackiego 

K_W15, K_W16 

HBJ_02 rozróżnić pojęcia: język literacki, gwara, dialekt 
oraz przyporządkować tekst do miejsca jego 
powstania 

K_W03, K_W21, 
K_K02, K_U04 

HBJ_03 powiązać przyczyny i skutki zmian językowych oraz 
wyjaśnić ich znaczenie 

K_W15, K_W16, 
K_U05 

HBJ_04 zanalizować przykładowy tekst z danego okresu 
rozwoju języka bułgarskiego, umie zaklasyfikować 

K_U11, K_U16 
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go po względem czasu powstania 

HBJ_05 odnaleźć w tekście innowacje językowe i uzasadnić 
ich pojawienie się wpływem czynników 
wewnętrznych lub/i zewnętrznych na rozwój języka 

K_U11, K_U04, 
K_U16 

HBJ_06 opisać tendencje rozwojowe bułgarskiego języka 
literackiego 

K_U05, K_U06, 
K_U20 

HBJ_07 przygotować i przedstawić prezentację o wybranym 
problemie teoretycznym 

K_U07, K_U08, 
K_U20, K_K06, 
K_K10 

HBJ_08 przedstawić rolę wybitnych twórców w rozwoju 
języka literackiego  

KW_01, KW_15, 
KW_16, KU_13, 
KK_02, KK_05 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
Język literacki i role przez niego spełniane, norma 
językowa – rozróżnienia terminologiczne. 

HBJ_02 

TK_02  
Przegląd etapów rozwojowych w dziejach 
bułgarskiego języka literackiego. 

HBJ_01, HBJ_03, 
HBJ_07 

TK_03  
Dzieła o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju 
języka na poszczególnych etapach (zabytki 
językowe, słowniki, gramatyki, literatura). 

HBJ_02, HBJ_04, 
HBJ_05, HBJ_07, 
HBJ_08 

TK_04 Zmiany w alfabecie i rozwój normy ortograficznej. 
HBJ_01, HBJ_02, 
HBJ_06, HBJ_08 

TK_05 
Rozwój warstwy leksykalnej języka bułgarskiego, 
kodyfikacja utrwalonych zmian językowych, 
innowacje. 

HBJ_01, HBJ_06 

TK_06 
Puryzm językowy w poszczególnych okresach 
rozwoju języka. 

HBJ_01, HBJ_04 

TK_07 
Zmiany ustrojów i rozpad terytorialny państw oraz 
ich konsekwencje w obszarze językowym. 

HBJ_01, HBJ_03, 
HBJ_05, HBJ_06, 
HBJ_07 

TK_08 
Współczesna norma językowa i przewidywane 
tendencje na przyszłość. 

HBJ_03, HBJ_06, 
HBJ_07 

 
5. Zalecana literatura  

podstawowa 
Język piśmiennictwa bułgarskiego. Zarys dziejów, Poznań 1998. 
Istorija na novobălgarskija knižoven ezik, red. E. Georgieva i in., Sofia 1989.  
uzupełniająca 
Д. Иванова-Мирчева, И. Харалампиев, История на българския език, Велико 
Търново 1999. 
R. Rusinov, Učebnik po istorija na novobălgarskija knižoven ezik, Sofia 1980. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu – brak b-learningu 



40 
 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp. 
Biblioteka WFPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM, materiały dostarczone przez 
prowadzącego zajęcia oraz wskazane przez niego zasoby internetowe. 
 

 
III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć 

i metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 

kształcenia 

HBJ_01 
TK_02, TK_04, 
TK_05, TK_06, TK_07 

wykład informacyjny, 
lektura indywidualna 

kolokwium, 
zaliczenie z notą 

HBJ_02 TK_01, TK_03, TK_04 
wykład informacyjny, 
lektura indywidualna 

kolokwium, 
zaliczenie z notą 

HBJ_03 TK_02, TK_07, TK_08 
praca indywidualna i 
zespołowa w trakcie zajęć, 
dyskusja w grupie 

kolokwium, 
zaliczenie z notą, 
aktywność w czasie 
zajęć 

HBJ_04 TK_03, TK_06 
praca indywidualna i 
zespołowa w trakcie zajęć 

kolokwium, 
zaliczenie z notą 

HBJ_05 TK_03, TK_07 
praca indywidualna i 
zespołowa w trakcie zajęć 

kolokwium, 
zaliczenie z notą 

HBJ_06 
TK_04, TK_05, 
TK_07, TK_08  

dyskusja w grupie 

kolokwium, 
zaliczenie z notą, 
aktywność w czasie 
zajęć 

HBJ_07 
TK_02, TK_03, 
TK_07, TK_08 

praca indywidualna i 
grupowa poza zajęciami 
kontraktowymi i prezentacja 
w trakcie zajęć 

ocena prezentacji 
przygotowanej 
przez studenta/ 
studentów, ocena 
pracy pisemnej 

HBJ_08 TK_03, TK_04 

wykład informacyjny, 
lektura indywidualna, praca 
indywidualna i zespołowa w 
trakcie zajęć 

kolokwium, 
zaliczenie z notą, 
aktywność w czasie 
zajęć 

 
2.    Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia: 

Wyjaśnić pojęcie język literacki, gwara, dialekt. Podać przykłady. 
Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na rozwój języka literackiego. 
Najważniejsi reformatorzy języka i ich znaczenie dla rozwoju normy językowej. 
Puryzm językowy jako wyraz kształtowania się świadomości i odrębności narodowej. 

 

3.    Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 
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Godziny konsultacji 1 

Przygotowanie prezentacji i przedstawienie jej podczas zajęć 19 

Przygotowanie do kolokwium 10 

SUMA GODZIN 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

2 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,0; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 1,0. 

 
5. Kryteria oceniania:  

 poziom aktywności w czasie zajęć (praca zespołowa, udział w dyskusji); 
 obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności); 
 poziom merytoryczny prezentacji i umiejętność jej przedstawienia na forum grupy; 
 poziom wiedzy zaprezentowany na kolokwium i zaliczeniu. 
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10. HISTORIA LITERATURY: ŚREDNIOWIECZE, RENESANS, BAROK, KLASYCYZM 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Historia literatury: średniowiecze, renesans, barok, 

klasycyzm 
2. Kod modułu kształcenia: 03-HLBW-21BDL (w.), 03-HLBK-22BDL (k.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: II  
7. Semestr: zimowy 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godz. dydaktycznych; konwersatorium, 30 

godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 5 (3 + 2) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy 

(wykładowców)/prowadzących zajęcia: 
11. Język wykładowy: język polski i język bułgarski 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia 

interpersonalne: zdolności krytyczne, umiejętności interdyscyplinarne, umiejętność 
porozumiewania się w dziedzinie literaturoznawstwa bułgarystycznego, umiejętność 
docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej; 
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza ogólna, wiedza       
podstawowa z zakresu historii literatury bułgarskiej, umiejętność wypowiadania się 
w mowie w języku ojczystym i języku bułgarskim; 
systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności 
badawcze, rozumienie innych kultur i zwyczajów. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych 
(jeśli obowiązują) 

 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

HLB_01  Potrafi  na poziomie podstawowym definiować i 
opisywać główne prądy, nurty i zjawiska literatury 
bułgarskiej; potrafi je wyliczyć w przebiegu 
chronologicznym i przedstawić w ujęciu typologicznym 

K_W01, K_W03, 
K_W05,   K_U04,  
K_U05, K_W02 

HLB_02 Potrafi  w sposób podstawowy te prądy powiązać, 
wyjaśnić, i zakwalifikować, opisać i wyróżnić ich 
główne  wyznaczniki, omówić i zinterpretować 
twórczość ich najważniejszych przedstawicieli 

K_W09, K_U12, 
K_U09 

HLB_03 Posiada umiejętność budowania syntezy 
historycznoliterackiej, odnajdywania wyznaczników 
prądów w konkretnych tekstach literackich, ilustrowania 
rozważań ogólne przykładami z twórczości 

K_W06, K_W07, 
K_W08, K_U12, 
K_U09 
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poszczególnych autorów 

HLB_04 Potrafi kategoryzować, zaklasyfikować i zjawiska 
literackie z poszczególnych epok literatury bułgarskiej 

K_W08, K_U09, 
K_K03, K_K05 

HLB_05 Potrafi kompilować zdobytą wiedzę, budować ujęcia 
uogólniające, wyjaśniać i rekonstruować przebieg 
procesu historycznoliterackiego w literaturze bułgarskiej 

K_W22, K_U09 

HLB_06 Zyskuje umiejętność porównywania zjawisk literackich, 
formułowania wniosków, wyjaśniania i interpretowania 
tych zjawisk w kontekście szerokich formacji 
historycznoliterackich, historycznych, politycznych, 
konfesyjnych 

K_W08, K_W09, 
K_U20, K_U12 

HLB_07 Zyskuje umiejętność porównywania zjawisk literackich, 
formułowania wniosków, wyjaśniania i interpretowania 
tych zjawisk w ujęciu interdyscyplinarnym i 
intersemiotycznym 

K_W18, K_W22, 
K_U05 

 

4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  

Prezentacja na poziomie podstawowym bułgarskiej 
literatury pierwszego państwa bułgarskiego („złotego 
wieku”) w ujęciu chronologicznym i typologicznym; 
ukazanie najważniejszych pisarzy i ich twórczości 

HLB_01, HLB_02, 
HLB_03, HLB_05 

TK_02  
Prezentacja na poziomie podstawowym bułgarskiej 
literatury okresu niewoli bizantyńskiej w ujęciu 
chronologicznym i typologicznym; 

HLB_01, HLB_02, 
HLB_03, HLB_05  

TK_03 
Prezentacja na poziomie podstawowym bułgarskiej 
literatury XIII wieku w ujęciu chronologicznym i 
typologicznym; 

HLB_01, HLB_02, 
HLB_03, HLB_05 

TK_04 

Prezentacja na poziomie podstawowym bułgarskiej 
literatury XIV w.  w ujęciu chronologicznym i 
typologicznym; tyrnowski ośrodek piśmienniczy; 
ukazanie sylwetek najważniejszych pisarzy i ich 
twórczości 

HLB_01, HLB_02, 
HLB_03, HLB_05 

TK_05 

Prezentacja na poziomie podstawowym bułgarskiej 
literatury XV w. w ujęciu chronologicznym i 
typologicznym; ukazanie sylwetek najważniejszych 
pisarzy i ich twórczości; związków z literaturami krajów 
sąsiednich i Słowiańszczyzny Wschodniej 

HLB_01, HLB_02, 
HLB_03, HLB_05 

TK_06 

Prezentacja na poziomie podstawowym bułgarskiej 
literatury XVI–XVII  
w ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie 
sylwetek najważniejszych pisarzy i ich twórczości 

HLB_01, HLB_02, 
HLB_03, HLB_05 

TK_07 

Prezentacja na poziomie podstawowym bułgarskiej 
literatury okresu odrodzenia narodowego w ujęciu 
chronologicznym i typologicznym; ukazanie sylwetek 
najważniejszych pisarzy i ich twórczości 

HLB_01, HLB_02, 
HLB_03, HLB_05 
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TK_08 

Ukazanie związków bułgarskiej literatury wszystkich 
wymienionych okresów i prądów z analogicznymi 
okresami i prądami w literaturze europejskiej, 
wyeksponowanie płaszczyzn identyfikacji i 
zróżnicowania  

HLB_04, HLB_05 

TK_09 
Przedstawienie omawianych zjawisk literackich na tle 
wydarzeń historycznych, politycznych i społecznych 

HLB_05, HLB_06 

TK_10 
Prezentacja omawianych zjawisk literackich w 
interdyscyplinarnych i intersemiotycznych powiązaniach 
z innymi dziedzinami sztuki  

HLB_07 

 

5. Zalecana literatura  

История на българската средновековна литература, съст. А. Милтенова, София 
2009. 

Кирило-Методиевска енциклопедия, т. 1–4, София 1985–2003. 
С. Кожухаров, Б. Райков, Българската литература и книжнина през XIII век, 

София 1987. 
А. Naumow, Apokryfy w systemie cerkiewnosłowiańskiej literatury, Prace Komisji 

Słowianoznawstwa, nr 36, Kraków 1976 
Б. Пенев, История на новата българска литература, т. I–IV, София 1976, 1977, 

1978.  
Д. Петканова, Старобългарска литература IX – XVIII век, София 1997. 
Г. Попов, К. Станчев, Климент Охридски, София 1988. 
Г. Попов, Триодни произведения на Константин Преславски, Кирило-Методиевски 

студии, кн. 2, София 1985. 
И. Радев, История на българската литература през Възраждането, Велико 

Търново 1997. 
К. Станчев, Стилистика и жанрове на старобългарската литература, София 

1985. 
К. Топалов, Възрожденци, София 1999. 
Търновска книжовна школа, т. 1–8, Велико Търново 1974–2007. 

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

Podczas wykładów wykorzystywane są prezentacje multimedialne  
 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp. 
Biblioteka FPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM; materiały dostarczane przez 
prowadzącego zajęcia 

 

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć 

i metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 

kształcenia 
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HLB_01 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, TK_07 

wykład informacyjny, 
dyskucja 

aktywność na 
zajęciach, 
kolokwium, 
egzamin 

HLB_02 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, TK_07 

wykład informacyjny, 
dyskusja, praca w grupie 

aktywność na 
zajęciach, 
kolokwium, 
egzamin 

HLB_03 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, TK_07 

wykład informacyjny, 
dyskusja 

aktywność na 
zajęciach, 
kolokwium, 
egzamin 

HLB_04 TK_08 
wykład informacyjny, 
dyskusja 

aktywność na 
zajęciach, 
kolokwium, 
egzamin 

HLB_05 

TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, 
TK_07, TK_08, TK_09 

wykład informacyjny, 
dyskusja 

aktywność na 
zajęciach, 
kolokwium, 
egzamin 

HLB_06 TK_09 
wykład informacyjny, 
dyskusja 

aktywność na 
zajęciach, 
kolokwium, 
egzamin 

HLB_07 TK_10 
wykład informacyjny, 
dyskusja 

aktywność na 
zajęciach, 
kolokwium, 
egzamin 

 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 
Godziny konsultacji 2 
Przygotowanie wystąpienia na zajęciach (wyszukiwanie i 
selekcja informacji, opracowanie tematu,  przygotowanie 
prezentacji) 

10 

Czytanie wskazanej literatury przedmiotowej 30 
Przygotowanie do kolokwium  10 

 
Przygotowanie pracy zaliczeniowej 10 
Przygotowanie do egzaminu 20 
Egzamin 2 
Suma godzin 144 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 5 
 
3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2,0; 
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b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 3,0. 

4. Kryteria oceniania: 
  kolokwium po semestrze zimowym oraz egzamin ustny po semestrze letnim 

(obowiązuje wiedza zdobyta podczas wykładów oraz uzyskana na podstawie lektury 
podręczników); 

 poziom merytoryczny pisemnej pracy zaliczeniowej; 
 dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona 

nieobecność na dwóch zajęciach ). 
 

5. Skala ocen: 

5,0 (A) – bardzo dobra znajomość epok i prądów literackich, kierunków ich rozwoju, 
przedstawicieli, znakomita umiejętność analizy tekstów, samodzielność myślenia i 
oceniania faktów, bardzo dobrze przygotowana prezentacja indywidualna; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami;  
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza umiejętność analizy i 
interpretacji, słabsza (bardziej odtwórcza) umiejętność formułowania sądów na temat 
literatury, prezentacja indywidualna przygotowana poprawnie; 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość głównych omawianych epok literackich i ich 
przedstawicieli, zadowalająca umiejętność analizy i interpretacji omawianych tekstów 
literackich, zadowalająca umiejętność formułowania sądów na temat literatury, mimo 
usterek akceptowalny poziom prezentacji indywidualnej; 
3,0 (E) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość treści omawianych podczas zajęć, niezadowalający 
poziom pracy semestralnej na poziomie merytorycznym i stylistycznym. 
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11. HISTORIA LITERATURY BUŁGARSKIEJ: ROMANTYZM, REALIZM, MODERNA 
 
 

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Historia literatury: romantyzm, realizm, moderna  
2. Kod modułu kształcenia: 03-HLBRM-22BDL-E (w.), 03-HLBRM-22BDL (k.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: II 
7. Semestr: letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godz. dydaktycznych; konwersatorium, 30 

godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS 5 (3 + 2) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: 
11. Język wykładowy: język polski i język bułgarski 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia 

interpersonalne: poszerzenie i pogłębienie wiedzy z literatury i kultury bułgarskiej w 
ujęciu synchronicznym i diachronicznym; doskonalenie zdolności krytycznej oceny 
zjawisk i procesów literackich oraz prowadzenia krytycznej dyskusji o dziełach, prądów i 
epokach literatury bułgarskiej; doskonalenie umiejętności interpretacyjnych i 
interdyscyplinarnych; umiejętność porozumiewania się z ekspertami z dziedziny 
literaturoznawstwa bułgarystycznego; umiejętność zrozumienia i docenienia 
różnorodności kulturowej; 
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania problematyki literackiej i 
kulturowej, wiedza ogólna w dziedzinie literatury, kultury, historii Europy; wiedza 
podstawowa z zakresu historii literatury i kultury bułgarskiej; umiejętność 
interpretowania i modyfikowania na poziomie podstawowym zjawisk literackich oraz 
artefaktów obcej literatury w kontekście własnej lub europejskiej; wiedza podstawowa z 
teorii literatury oraz krytyki literackiej; wiedzą na temat kanonu literatury bułgarskiej 
omawianego okresu; umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku 
ojczystym, w języku bułgarskim – na poziomie odpowiednim do etapu studiów; 
systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy i indywidualnej 
prezentacji opinii, umiejętności badawcze, rozumienie innych kultur i zwyczajów, 
kreatywność. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 
(jeśli obowiązują) 
Wiedza na poziomie podstawowym na temat historii literatury, kultury, historii 
bułgarskiej.  
 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

 
Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla kierunku 

studiów 
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HLBRM_01  Potrafi na poziomie podstawowym definiować i 
opisywać najważniejsze prądy, nurty i zjawiska 
literatury bułgarskiej omawianego okresu; potrafi je 
wyliczyć w przebiegu chronologicznym i przedstawić 
w ujęciu typologicznym 

K_W02, K_W03, 
K_U04, K_U07, 
K_U09 

HLBRM_02 Potrafi te prądy powiązać, wyjaśnić, i 
zakwalifikować, opisać i wyróżnić ich podstawowe 
wyznaczniki, omówić i zinterpretować twórczość ich 
najważniejszych przedstawicieli 

K_W03, K_W09, 
K_W12,  K_U12, 
K_U09, K_W20, 
K_U04, K_U07, 
K_U14 

HLBRM03 Posiada podstawową umiejętność budowania syntezy 
historycznoliterackiej, odnajdywania wyznaczników 
prądów w konkretnych tekstach literackich, 
ilustrowania rozważań ogólniejszych przykładami z 
twórczości poszczególnych autorów 

K_W07, K_W11, 
K_W18, K_U06, 
K_U12, K_U09, 
K_W19, K_U04, 
K_U07, K_U14, 
K_W09 

HLBRM_04 Potrafi  na poziomie podstawowym zaklasyfikować 
zjawiska literatury bułgarskiej omawianego okresu i 
powiązać je z analogicznymi zjawiskami w literaturze 
europejskiej 

K_W07, K_W08, 
K_W19, K_W24, 
K_U09, K_K03, 
K_K05, K_W05, 
K_W09 

HLBRM_05 Potrafi modyfikować zdobytą wiedzę, wyjaśniać i 
rekonstruować przebieg procesu 
historycznoliterackiego omawianego okresu w 
literaturze bułgarskiej. Zna podstawowy kanon 
literatury bułgarskiej omawianego okresu  

K_W07, K_W09, 
K_U07, K_U09, 
K_U12, K_U13 

HLBRM_06 Zyskuje podstawowe umiejętności porównywania 
zjawisk literackich, formułowania wniosków, 
wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk w 
szerszym kontekście  historycznym, politycznym, 
kulturowym, socjologicznym 

K_W05, K_W07, 
K_W09, K_W19, 
K_U19, K_U20, 
K_U12 

HLBRM_07 Zyskuje podstawowe umiejętności porównywania 
zjawisk literackich, formułowania wniosków, 
wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk w ujęciu 
interdyscyplinarnym i intersemiotycznym 

K_W02, K_W04, 
K_W18, K_W22, 
K_U05, K_U14 

 

4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  

Prezentacja na poziomie podstawowym bułgarskiej 
literatury po Wyzwoleniu do początkowego okresu 
Moderny w ujęciu chronologicznym i typologicznym 
ze szczególnym uwzględnieniem prądów 
pozytywistycznych: literatura krytycznego realizmu, 
narodnickiej oraz historyzmu romantycznego; 
ukazanie najważniejszych pisarzy i ich twórczości     

HLBRM_01, 
HLBRM_02, 
HLBRM_03, 
HLBRM_05 
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TK_02  

Prezentacja na poziomie podstawowym bułgarskiej 
literatury okresu modernizmu i symbolizmu w ujęciu 
chronologicznym i typologicznym; ukazanie 
najważniejszych pisarzy i ich twórczości 

HLBRM_01, 
HLBRM_02, 
HLBRM_03, 
HLBRM_05  

TK_03 

Ukazanie na poziomie podstawowym związków 
literatury bułgarskiej wszystkich wymienionych 
okresów i prądów z analogicznymi okresami i 
prądami w literaturze europejskiej, wyeksponowanie 
płaszczyzn identyfikacji i zróżnicowania  

HLBRM_04, 
HLBRM_05 

TK_04 
Przedstawienie omawianych zjawisk literackich na tle 
wydarzeń historycznych, politycznych i społecznych 

HLBRM_05, 
HLBRM_06 

TK_05 
Prezentacja omawianych zjawisk literackich w 
interdyscyplinarnych i intersemiotycznych 
powiązaniach z innymi dziedzinami sztuki  

HLBRM_06, 
HLBRM_07 

 
5. Zalecana literatura  

Св. Игов, История на българската литература, София 1990, 2001, 2010. 
Б. Ганчева, Ж. Иванов, Българската литература от Освобождението на Първата 

световна война, Пловдив 1989. 
Т. Жечев, Въведение в Новата българска литература, София 1990. 
Цв. Атанасова, Кръгът „Мисъл”. Литературни изследвания, София 1991. 
Едв. Сугарев, Българският експресионизъм, София 1988. 
 Р. Ликова, Портрети на българските символисти, София 1987.  
Ат. Славов, Българска литература на размразяването, прев. Б. Драгомирска, 

София 1994. 
Речник по Нова българска литература – 1878-1992,  под ред. на М. Шишкова, 

София 1994.  
М. Василев, Съвременният български роман, София 1994. 
Г. Симеонова-Конах, Постмодернизмът. Българският случай, София 2011. 
E. Możejko, Iwan Wazow, Warszawa 1967. 
E. Możejko, Sztuka pisarska Jordana Jowkowa, Wrocław 1973.  

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

Podczas ćwiczeń wykorzystywane są prezentacje multimedialne. 
 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp. 
Biblioteka WFPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM; materiały dostarczane przez 
prowadzącego zajęcia 

 

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i 

metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych w 
trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

HLBRM_01 TK_01–TK_04  
ćwiczenia w grupie, 
prezentacje indywidualne, 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
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dyskusje w grupie studenta, aktywność w 
trakcie zajęć,  
zaliczenie 

egzamin 

HLBRM_02 TK_01–TK_04,  

ćwiczenia w grupie, 
prezentacje indywidualne, 
dyskusje w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w 
trakcie zajęć, 
zaliczenie 

 egzamin 

HLBRM03 TK_01– TK_04,  

ćwiczenia w grupie, 
prezentacje indywidualne, 
dyskusje w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w 
trakcie zajęć,  
zaliczenie  

egzamin 

HLBRM_04 TK_05 

prezentacje indywidualne, 
dyskusja 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w 
trakcie zajęć,  
zaliczenie 

egzamin 

HLBRM_05 TK_01–, TK_05  

prezentacje indywidualne, 
dyskusja 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w 
trakcie zajęć, 
zaliczenie 

 egzamin 

HLBRM_06 TK_04, TK_05 

ćwiczenia w grupie, 
prezentacje indywidualne, 
dyskusje w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w 
trakcie zajęć,  
zaliczenie 
egzamin 

HLBRM_07 TK_05 

ćwiczenia w grupie, 
prezentacje indywidualne, 
dyskusje w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w 
trakcie zajęć, 
zaliczenie 

 egzamin 
 

2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych 
efektów kształcenia. 
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3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 
Godziny konsultacji 2 
Przygotowanie wystąpienia na zajęciach (wyszukiwanie i 
selekcja informacji, opracowanie tematu,  przygotowanie 
prezentacji) 

10 

Czytanie wskazanej literatury przedmiotowej 30 
Przygotowanie do kolokwium  10 

 
Przygotowanie pracy zaliczeniowej 10 
Przygotowanie do egzaminu 20 
Egzamin 2 
Suma godzin 144 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 5 
 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2,0; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 3,0. 

5. Kryteria oceniania: 
–  egzamin ustny (obowiązuje wiedza zdobyta podczas ćwiczeń oraz uzyskana na 

podstawie lektury podręczników, stopień znajomości oraz sposób jej prezentacji); 
–  aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);  
–  wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia. 

 
6. Skala ocen: 

5,0 (A) – bardzo dobra znajomość epok i prądów literackich, kierunków ich rozwoju, 
przedstawicieli, znakomita umiejętność analizy tekstów, samodzielność myślenia i 
oceniania faktów, bardzo dobrze przygotowana prezentacja indywidualna; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami;  
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza umiejętność analizy i 
interpretacji, słabsza (bardziej odtwórcza) umiejętność formułowania sądów na temat 
literatury, prezentacja indywidualna przygotowana poprawnie; 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość głównych omawianych epok literackich i ich 
przedstawicieli, zadowalająca umiejętność analizy i interpretacji omawianych tekstów 
literackich, zadowalająca umiejętność formułowania sądów na temat literatury, mimo 
usterek akceptowalny poziom prezentacji indywidualnej; 
3,0 (E) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość treści omawianych podczas zajęć, niezadowalający 
poziom pracy semestralnej na poziomie merytorycznym i stylistycznym. 
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12. HISTORIA LITERATURY BUŁGARSKIEJ: LITERATURA MIĘDZYWOJENNA 
 
 

I.     Informacje ogólne 
1.    Nazwa modułu kształcenia: Historia literatury: po 1945 roku  
2.    Kod modułu kształcenia: 03-HLBM-31BDL-E (w.), 03-HLBM-31BDL (k.) 
3.    Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 
4.    Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5.    Poziom studiów: I stopień 
6.    Rok studiów: III 
7.    Semestr: zimowy 
8.    Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godz. dydaktycznych; konwersatorium, 30 

godz. dydaktycznych 
9.    Liczba punktów ECTS 4 (2 + 2) pkt. 
10.  Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: 
11.  Język wykładowy: język polski i język bułgarski 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia 

interpersonalne: poszerzenie i pogłębienie wiedzy z literatury i kultury bułgarskiej w 
ujęciu synchronicznym i diachronicznym; doskonalenie zdolności krytycznej oceny 
zjawisk i procesów literackich oraz prowadzenia krytycznej dyskusji o dziełach, prądów i 
epokach literatury bułgarskiej; doskonalenie umiejętności interpretacyjnych i 
interdyscyplinarnych; umiejętność porozumiewania się z ekspertami z dziedziny 
literaturoznawstwa bułgarystycznego; umiejętność zrozumienia i docenienia 
różnorodności kulturowej; 
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania problematyki literackiej i 
kulturowej, wiedza ogólna w dziedzinie literatury, kultury, historii Europy; wiedza 
podstawowa z zakresu historii literatury i kultury bułgarskiej; umiejętność 
interpretowania i modyfikowania na poziomie podstawowym zjawisk literackich oraz 
artefaktów obcej literatury w kontekście własnej lub europejskiej; wiedza podstawowa z 
teorii literatury oraz krytyki literackiej; wiedzą na temat kanonu literatury bułgarskiej 
omawianego okresu; umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku 
ojczystym, w języku bułgarskim – na poziomie odpowiednim do etapu studiów; 
systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy i indywidualnej 
prezentacji opinii, umiejętności badawcze, rozumienie innych kultur i zwyczajów, 
kreatywność. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 
(jeśli obowiązują) 
Wiedza na poziomie podstawowym na temat historii literatury, kultury, historii 
bułgarskiej.  
 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

 
Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla kierunku 

studiów 
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HLBM_01  Potrafi na poziomie podstawowym definiować i 
opisywać najważniejsze prądy, nurty i zjawiska 
literatury bułgarskiej omawianego okresu; potrafi 
je wyliczyć w przebiegu chronologicznym i 
przedstawić w ujęciu typologicznym 

K_W02, K_W03, 
K_U04, K_U07, K_U09 

HLBM_02 Potrafi te prądy powiązać, wyjaśnić, i 
zakwalifikować, opisać i wyróżnić ich 
podstawowe wyznaczniki, omówić i 
zinterpretować twórczość ich najważniejszych 
przedstawicieli 

K_W03, K_W09, 
K_W12,  K_U12, 
K_U09, K_W20, K_U04, 
K_U07, K_U14 

HLBM03 Posiada podstawową umiejętność budowania 
syntezy historycznoliterackiej, odnajdywania 
wyznaczników prądów w konkretnych tekstach 
literackich, ilustrowania rozważań ogólniejszych 
przykładami z twórczości poszczególnych autorów 

K_W07, K_W11, 
K_W18, K_U06, K_U12, 
K_U09, K_W19, K_U04, 
K_U07, K_U14, K_W09 

HLBM_04 Potrafi  na poziomie podstawowym 
zaklasyfikować zjawiska literatury bułgarskiej 
omawianego okresu i powiązać je z analogicznymi 
zjawiskami w literaturze europejskiej 

K_W07, K_W08, 
K_W19, K_W24, 
K_U09, K_K03, K_K05, 
K_W05, K_W09 

HLBM_05 Potrafi modyfikować zdobytą wiedzę, wyjaśniać i 
rekonstruować przebieg procesu 
historycznoliterackiego omawianego okresu w 
literaturze bułgarskiej. Zna podstawowy kanon 
literatury bułgarskiej omawianego okresu  

K_W07, K_W09, K_U07, 
K_U09, K_U12, K_U13 

HLBM_06 Zyskuje podstawowe umiejętności porównywania 
zjawisk literackich, formułowania wniosków, 
wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk w 
szerszym kontekście  historycznym, politycznym, 
kulturowym, socjologicznym 

K_W05, K_W07, 
K_W09, K_W19, 
K_U19, K_U20, K_U12 

HLBM_07 Zyskuje podstawowe umiejętności porównywania 
zjawisk literackich, formułowania wniosków, 
wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk w 
ujęciu interdyscyplinarnym i intersemiotycznym 

K_W02, K_W04, 
K_W18, K_W22, 
K_U05, K_U14 

 

4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  

Prezentacja na poziomie podstawowym bułgarskiej 
literatury po Wyzwoleniu do II wojny światowej w 
ujęciu chronologicznym i typologicznym ze 
szczególnym uwzględnieniem prądów 
dwudziestowiecznych; ukazanie najważniejszych 
pisarzy i ich twórczości     

HLBM_01, HLBM_02, 
HLBM_03, HLBM_05 

TK_02  

Prezentacja na poziomie podstawowym bułgarskiej 
literatury okresu międzywojnia w ujęciu 
chronologicznym i typologicznym; ukazanie 
najważniejszych pisarzy i ich twórczości 

HLBM_01, HLBM_02, 
HLBM_03, HLBM_05  
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TK_03 

Prezentacja na poziomie podstawowym bułgarskiej 
literatury okresu awangardy, poszczególnych 
prądów awangardowych oraz zjawisk literackich 
lat 30–40 XX wieku w ujęciu chronologicznym i 
typologicznym; ukazanie sylwetek 
najważniejszych pisarzy i ich twórczości 

HLBM_01, HLBM_02, 
HLBM_03, HLBM_05 

TK_04 

Ukazanie na poziomie podstawowym związków 
literatury bułgarskiej wszystkich wymienionych 
okresów i prądów z analogicznymi okresami i 
prądami w literaturze europejskiej, 
wyeksponowanie płaszczyzn identyfikacji i 
zróżnicowania  

HLBM_04, HLBM_05 

TK_05 
Przedstawienie omawianych zjawisk literackich na 
tle wydarzeń historycznych, politycznych i 
społecznych 

HLBM_05, HLBM_06 

TK_06 
Prezentacja omawianych zjawisk literackich w 
interdyscyplinarnych i intersemiotycznych 
powiązaniach z innymi dziedzinami sztuki  

HLBM_06, HLBM_07 

 
5. Zalecana literatura  

Св. Игов, История на българската литература, София 1990, 2001, 2010. 
Н. Георгиев, 120 литературни години, София 1998.  
Т. Жечев, Въведение в Новата българска литература, София 1990. 
Едв. Сугарев, Българският експресионизъм, София 1988. 
Р. Ликова, История на българската литература – поети на 20-те години, София 

1979. 
Речник по Нова българска литература – 1878-1992,  под ред. на М. Шишкова, 

София 1994.  
М. Василев, Съвременният български роман, София 1994. 
Г. Симеонова-Конах, Постмодернизмът. Българският случай, София 2011. 
W. Gałązka, Tradycja i współczesność. O literaturze bułgarskiej XX wieku,  Katowice 

1983. 

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

Podczas ćwiczeń wykorzystywane są prezentacje multimedialne. 
 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp. 
Biblioteka WFPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM; materiały dostarczane przez 
prowadzącego zajęcia 

 

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i 

metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych w 
trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 
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HLBM_01 TK_01–TK_04,  
ćwiczenia w grupie, 
prezentacje indywidualne, 
dyskusje w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w 
trakcie zajęć,  
zaliczenie 

egzamin 

HLBM_02 TK_01–TK_04,  

ćwiczenia w grupie, 
prezentacje indywidualne, 
dyskusje w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w 
trakcie zajęć, 
zaliczenie 

 egzamin 

HLBM03 TK_01–TK_04,  

ćwiczenia w grupie, 
prezentacje indywidualne, 
dyskusje w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w 
trakcie zajęć,  
zaliczenie  

egzamin 

HLBM_04 TK_05 

prezentacje indywidualne, 
dyskusja 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w 
trakcie zajęć,  
zaliczenie 

egzamin 

HLBM_05 TK_01–TK_06  

prezentacje indywidualne, 
dyskusja 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w 
trakcie zajęć, 
zaliczenie 

 egzamin 

HLBM_06 TK_05, TK_06 

ćwiczenia w grupie, 
prezentacje indywidualne, 
dyskusje w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w 
trakcie zajęć,  
zaliczenie 
egzamin 

HLBM_07 TK_06 

ćwiczenia w grupie, 
prezentacje indywidualne, 
dyskusje w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w 
trakcie zajęć, 
zaliczenie 

 egzamin 
 

2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych 
efektów kształcenia. 
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3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 45 
Godziny konsultacji 2 
Przygotowanie wystąpienia na zajęciach (wyszukiwanie i 
selekcja informacji, opracowanie tematu,  przygotowanie 
prezentacji) 

10 

Czytanie wskazanej literatury przedmiotowej 30 
Przygotowanie pracy zaliczeniowej 10 
Przygotowanie do kolokwium i egzaminu 20 
Egzamin 2 
Suma godzin 119 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 4 
 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,5; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 2,5. 

5. Kryteria oceniania: 
– egzamin ustny (obowiązuje wiedza zdobyta podczas ćwiczeń oraz uzyskana na 

podstawie lektury podręczników, stopień znajomości oraz sposób jej prezentacji); 
– aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);  
– wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia. 

 
6. Skala ocen: 

5,0 (A) – bardzo dobra znajomość epok i prądów literackich, kierunków ich rozwoju, 
przedstawicieli, znakomita umiejętność analizy tekstów, samodzielność myślenia i 
oceniania faktów, bardzo dobrze przygotowana prezentacja indywidualna; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami;  
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza umiejętność analizy i 
interpretacji, słabsza (bardziej odtwórcza) umiejętność formułowania sądów na temat 
literatury, prezentacja indywidualna przygotowana poprawnie; 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość głównych omawianych epok literackich i ich 
przedstawicieli, zadowalająca umiejętność analizy i interpretacji omawianych tekstów 
literackich, zadowalająca umiejętność formułowania sądów na temat literatury, mimo 
usterek akceptowalny poziom prezentacji indywidualnej; 
3,0 (E) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość treści omawianych podczas zajęć, niezadowalający 
poziom pracy semestralnej na poziomie merytorycznym i stylistycznym. 
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13. HISTORIA LITERATURY BUŁGARSKIEJ: PO 1945 ROKU 
 
 

I.     Informacje ogólne 
1.    Nazwa modułu kształcenia: Historia literatury: po 1945 roku  
2.    Kod modułu kształcenia: 03-HLBP-32BDL-E (w.), 03-HLBP-32BDL (k.) 
3.    Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 
4.    Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5.    Poziom studiów: I stopień 
6.    Rok studiów: III 
7.    Semestr: letni 
8.    Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godz. dydaktycznych; konwersatorium, 30 

godz. dydaktycznych 
9.    Liczba punktów ECTS 4 (2 + 2) pkt. 
10.  Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 

prowadzących zajęcia: 
11.  Język wykładowy: język polski i język bułgarski 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia 

interpersonalne: poszerzenie i pogłębienie wiedzy z literatury i kultury bułgarskiej w 
ujęciu synchronicznym i diachronicznym; doskonalenie zdolności krytycznej oceny 
zjawisk i procesów literackich oraz prowadzenia krytycznej dyskusji o dziełach, prądów i 
epokach literatury bułgarskiej; doskonalenie umiejętności interpretacyjnych i 
interdyscyplinarnych; umiejętność porozumiewania się z ekspertami z dziedziny 
literaturoznawstwa bułgarystycznego; umiejętność zrozumienia i docenienia 
różnorodności kulturowej; 
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania problematyki literackiej i 
kulturowej, wiedza ogólna w dziedzinie literatury, kultury, historii Europy; wiedza 
podstawowa z zakresu historii literatury i kultury bułgarskiej; umiejętność 
interpretowania i modyfikowania na poziomie podstawowym zjawisk literackich oraz 
artefaktów obcej literatury w kontekście własnej lub europejskiej; wiedza podstawowa z 
teorii literatury oraz krytyki literackiej; wiedzą na temat kanonu literatury bułgarskiej 
omawianego okresu; umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku 
ojczystym, w języku bułgarskim – na poziomie odpowiednim do etapu studiów; 
systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy i indywidualnej 
prezentacji opinii, umiejętności badawcze, rozumienie innych kultur i zwyczajów, 
kreatywność. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 
(jeśli obowiązują) 
Wiedza na poziomie podstawowym na temat historii literatury, kultury, historii 
bułgarskiej.  
 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

 
Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla kierunku 

studiów 



58 
 

HLBP_01  Potrafi na poziomie podstawowym definiować i 
opisywać najważniejsze prądy, nurty i zjawiska 
literatury bułgarskiej omawianego okresu; potrafi je 
wyliczyć w przebiegu chronologicznym i 
przedstawić w ujęciu typologicznym 

K_W02, K_W03, 
K_U04, K_U07, 
K_U09 

HLBP_02 Potrafi te prądy powiązać, wyjaśnić, i 
zakwalifikować, opisać i wyróżnić ich podstawowe 
wyznaczniki, omówić i zinterpretować twórczość 
ich najważniejszych przedstawicieli 

K_W03, K_W09, 
K_W12,  K_U12, 
K_U09, K_W20, 
K_U04, K_U07, 
K_U14 

HLBP03 Posiada podstawową umiejętność budowania 
syntezy historycznoliterackiej, odnajdywania 
wyznaczników prądów w konkretnych tekstach 
literackich, ilustrowania rozważań ogólniejszych 
przykładami z twórczości poszczególnych autorów 

K_W07, K_W11, 
K_W18, K_U06, 
K_U12, K_U09, 
K_W19, K_U04, 
K_U07, K_U14, 
K_W09 

HLBP_04 Potrafi  na poziomie podstawowym zaklasyfikować 
zjawiska literatury bułgarskiej omawianego okresu i 
powiązać je z analogicznymi zjawiskami w 
literaturze europejskiej 

K_W07, K_W08, 
K_W19, K_W24, 
K_U09, K_K03, 
K_K05, K_W05, 
K_W09 

HLBP_05 Potrafi modyfikować zdobytą wiedzę, wyjaśniać i 
rekonstruować przebieg procesu 
historycznoliterackiego omawianego okresu w 
literaturze bułgarskiej. Zna podstawowy kanon 
literatury bułgarskiej omawianego okresu  

K_W07, K_W09, 
K_U07, K_U09, 
K_U12, K_U13 

HLBP_06 Zyskuje podstawowe umiejętności porównywania 
zjawisk literackich, formułowania wniosków, 
wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk w 
szerszym kontekście  historycznym, politycznym, 
kulturowym, socjologicznym 

K_W05, K_W07, 
K_W09, K_W19, 
K_U19, K_U20, 
K_U12 

HLBP_07 Zyskuje podstawowe umiejętności porównywania 
zjawisk literackich, formułowania wniosków, 
wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk w ujęciu 
interdyscyplinarnym i intersemiotycznym 

K_W02, K_W04, 
K_W18, K_W22, 
K_U05, K_U14 

 

4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 

Prezentacja na poziomie podstawowym bułgarskiej 
literatury po roku 1945 i współczesnej, ze 
szczególnym  uwzględnieniem socrealizmu, zjawisk 
neoawangardowych lat 60.  oraz postmodernizmu w 
ujęciu chronologicznym i typologicznym; ukazanie 
sylwetek najważniejszych pisarzy i ich twórczości 

HLBP_01, HLBP_02, 
HLBP_03, HLBP_05 

TK_02 Ukazanie na poziomie podstawowym związków HLBP_04, HLBP_05 



59 
 

literatury bułgarskiej wszystkich wymienionych 
okresów i prądów z analogicznymi okresami i 
prądami w literaturze europejskiej, wyeksponowanie 
płaszczyzn identyfikacji i zróżnicowania  

TK_03 
Przedstawienie omawianych zjawisk literackich na 
tle wydarzeń historycznych, politycznych i 
społecznych 

HLBP_05, HLBP_06 

TK_04 
Prezentacja omawianych zjawisk literackich w 
interdyscyplinarnych i intersemiotycznych 
powiązaniach z innymi dziedzinami sztuki  

HLBP_06, HLBP_07 

 
5. Zalecana literatura  

Св. Игов, История на българската литература, София 1990, 2001, 2010. 
Н. Георгиев, 120 литературни години, София 1998.  
Т. Жечев, Въведение в Новата българска литература, София 1990. 
Р. Ликова, История на българската литература – поети на 20-те години, София 

1979. 
Речник по Нова българска литература – 1878-1992,  под ред. на М. Шишкова, 

София 1994.  
М. Василев, Съвременният български роман, София 1994. 
Г. Симеонова-Конах, Постмодернизмът. Българският случай, София 2011. 
Dinekow, O bułgarskiej literaturze, folklorze i związkach z Polską, Warszawa 1977. 
W. Gałązka, Tradycja i współczesność. O literaturze bułgarskiej XX wieku,  Katowice 

1983. 
 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 
Podczas ćwiczeń wykorzystywane są prezentacje multimedialne. 
 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp. 
Biblioteka WFPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM; materiały dostarczane przez 
prowadzącego zajęcia 

 

III.  Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i 

metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych w 
trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

HLBP_01 TK_01–TK_04,  

ćwiczenia w grupie, 
prezentacje 
indywidualne, dyskusje 
w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w trakcie 
zajęć, zaliczenie, egzamin 

HLBP_02 TK_01– TK_04  

ćwiczenia w grupie, 
prezentacje 
indywidualne, dyskusje 
w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w trakcie 
zajęć, zaliczenie, egzamin 
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HLBP03 TK_01–TK_03  

ćwiczenia w grupie, 
prezentacje 
indywidualne, dyskusje 
w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w trakcie 
zajęć, zaliczenie, egzamin 

HLBP_04 TK_03 

prezentacje 
indywidualne, dyskusja 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w trakcie 
zajęć, zaliczenie, egzamin 

HLBP_05 TK_01–TK_04  

prezentacje 
indywidualne, dyskusja 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w trakcie 
zajęć, zaliczenie, egzamin 

HLBP_06 TK_03, TK_04 

ćwiczenia w grupie, 
prezentacje 
indywidualne, dyskusje 
w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w trakcie 
zajęć, zaliczenie, egzamin 

HLBP_07 TK_04 

ćwiczenia w grupie, 
prezentacje 
indywidualne, dyskusje 
w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w trakcie 
zajęć, zaliczenie,  egzamin 

 

2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych 
efektów kształcenia. 

3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 
Forma aktywności Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 45 
Godziny konsultacji 2 
Przygotowanie wystąpienia na zajęciach (wyszukiwanie i 
selekcja informacji, opracowanie tematu,  przygotowanie 
prezentacji) 

10 

Czytanie wskazanej literatury przedmiotowej 30 
Przygotowanie pracy zaliczeniowej 10 
Przygotowanie do kolokwium i egzaminu 20 
Egzamin 2 
Suma godzin 119 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 4 
 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,5; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 2,5. 

5. Kryteria oceniania: 
– egzamin ustny (obowiązuje wiedza zdobyta podczas ćwiczeń oraz uzyskana na 

podstawie lektury podręczników, stopień znajomości oraz sposób jej prezentacji); 
– aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);  
– wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia. 
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6. Skala ocen: 

5,0 (A) – bardzo dobra znajomość epok i prądów literackich, kierunków ich rozwoju, 
przedstawicieli, znakomita umiejętność analizy tekstów, samodzielność myślenia i 
oceniania faktów, bardzo dobrze przygotowana prezentacja indywidualna; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami;  
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza umiejętność analizy i 
interpretacji, słabsza (bardziej odtwórcza) umiejętność formułowania sądów na temat 
literatury, prezentacja indywidualna przygotowana poprawnie; 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość głównych omawianych epok literackich i ich 
przedstawicieli, zadowalająca umiejętność analizy i interpretacji omawianych tekstów 
literackich, zadowalająca umiejętność formułowania sądów na temat literatury, mimo 
usterek akceptowalny poziom prezentacji indywidualnej; 
3,0 (E) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość treści omawianych podczas zajęć, niezadowalający 
poziom pracy semestralnej na poziomie merytorycznym i stylistycznym. 
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14. JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Język i społeczeństwo 
2. Kod modułu kształcenia: 03-JS-32BDL 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: III 
7. Semestr: letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  2 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 
 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

– zaznajomienie studentów z głównymi zagadnieniami socjolingwistyki, 
– uporządkowanie wiedzy dotyczącej grup społecznych i roli języka w ich funkcjonowaniu, 
– doskonalenie umiejętności analizy funkcji języka w różnych aspektach życia społecznego, 
– kształtowanie świadomości zróżnicowania typów wspólnot i języków. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych: 
znajomość języka słowiańskiego i gramatyki opisowej dowolnego języka słowiańskiego. 

 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

JS_01  potrafi zreferować relacje pomiędzy 
społeczeństwem a językiem 

K_W02, K_W03, 
K_W10, K_W13, 
K_U01, K_U03, K_U19 

JS_02 potrafi wymienić główne metody badań 
socjolingwistycznych 

K_W03, K_U03, K_U04 

JS_03 potrafi czytać ze zrozumieniem i samodzielnie 
komentować prace teoretyczne z zakresu 
socjolingwistyki 

K_W10, K_W11, 
K_W13,  K_U03, K_U04 

JS_04 potrafi wyjaśnić wpływ czynników zewnętrznych 
na język 

K_W13, K_W14, 
K_U05, K_U06, K_U16 

JS_05 potrafi wyjaśnić funkcje różnych odmian języka K_W15, K_W16, 
K_W18, K_U05, K_U06 

JS_06 potrafi przygotować i przedstawić prezentację 
o tematyce teoretycznej 

K_W13, K_U04, K_U05, 
K_U07, K_K10 

JS_07 potrafi czynnie ubułgarstniczyć w zespołowej 
pracy  

K_U20, K_K01, K_K02, 
K_K06 
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4. Treści kształcenia  
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 Socjolingwistyka jako nauka humanistyczna. JS_02 

TK_02 Różne aspekty rozumienia pojęcia język. JS_01, JS_03 

TK_03 Język jako przejaw kultury. JS_02, JS_3, JS_04 

TK_04 Relacje: język – rzeczywistość. JS_04, JS_05 

TK_05 Społeczne zróżnicowanie języka. JS_05, JS_06, JS_07 

TK_06 Wiek i płeć jako determinanty językowe. JS_04, JS_05 

TK_07 Przyczyny zmian językowych. JS_04, JS_05 

TK_08 Język pisany a mówiony. JS_05, JS_06 

TK_09 Język mediów. JS_04, JS_05, JS_07 

 
5. Zalecana literatura  

Bokszański Z., Piotrowski A., Ziółkowski M., Socjologia języka, Warszawa 1977. 
Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, wyd. 2 uzup., Lublin 1997. 
Handke K., Socjologia języka, Warszawa 2008. 
Język a kultura, t.10, Języki subkultur, pod red. J. Anusiewicza, B. Sicińskiego, Wrocław 

1994. 
Polański E., Miejsce socjolingwistyki w nauce o języku, „Socjolingwistyka” 1980, nr 3, 

s. 9–20. 
 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu. 
 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium itp. 
 
 

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć 

i metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

JS_01 TK1 do TK9 wykład informacyjny, lektura 
indywidualna, dyskusja 
w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta; aktywność w 
trakcie zajęć  
egzamin ustny 

JS_02 TK1 do TK9 wykład informacyjny, lektura 
indywidualna, dyskusja 
w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta; aktywność w 
trakcie zajęć 
egzamin ustny 



64 
 

JS_03 TK1 do TK9 lektura i prezentacja 
indywidualna, dyskusja 
w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta; aktywność w 
trakcie zajęć 
egzamin ustny 

JS_04 TK1 do TK9 praca indywidualna 
i zespołowa  

ocena pracy pisemnej 

JS_05 TK1 do TK8 prezentacja (multimedialne) 
studenta 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta 

JS_06  TK1 do TK9 praca zespołowa ocena efektów pracy 
zespołowej 

 
2. Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia:  

Na czym polega teoria Sapira-Whorfa? 
Jak jest rozumiany językowy obraz świata? 
Przyczyny zmian językowych. 

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 
Godziny konsultacji 1 
Czytanie wskazanej literatury 19 
Przygotowanie do zaliczenia 10 
SUMA GODZIN 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 2 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,0; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 1,0. 

 
5. Kryteria oceniania:  

 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej), 
 wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia, 
 umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz 

poziom tej wiedzy. 
 

6. Skala ocen: 
5,0 (A) – bardzo dobra znajomość głównych kierunków badań języka i jego relacji z 
życiem społeczeństw, krytyczna analiza sytuacji językowej w kraju, którego język 
student poznaje, bardzo dobra znajomość różnic kulturowych i zróżnicowania 
typologicznego języków; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie odmian 
społecznych języka studiowanego; 
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4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności analizy 
zróżnicowań typologicznych języków, niższa zdolność krytycznego porównania 
poszczególnych koncepcji językoznawczych; 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach 
socjolingwistycznych, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania 
poszczególnych koncepcji językoznawczych (wymagająca np. zadawania pytań 
pomocniczych przez osobę egzaminującą); 
3,0 (E) – zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach językoznawczych 
i powiązanych z nimi teorii socjolingwistycznych, zadowalająca umiejętność krytycznego 
porównania sytuacji językowych w różnych kręgach kulturowych; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach 
językoznawczych i koncepcjach socjolingwistycznych oraz wynikające z niej dalsze 
braki w zakresie relacji pomiędzy językiem a jego użytkownikami. 
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15. KONWERSATORIUM Z BUŁGARSKIEJ LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ 

 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Konwersatorium z bułgarskiej literatury współczesnej 
2. Kod modułu kształcenia: 03-KBL-11BDL-E 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA  
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: zimowy 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS : 3 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców)/ 

prowadzących zajęcia: 
11. Język wykładowy: polski  

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 

interpersonalne: zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat literatury i kultury 
bułgarskiej w ujęciu synchronicznym i diachronicznym, kształtowanie zdolności 
krytycznej oceny zjawisk i procesów literackich, umiejętność interdyscyplinarnego 
łączenia wiedzy z zakresu teorii i historii literatury, formowanie umiejętności 
prowadzenia dyskusji w grupie oraz porozumiewania się z ekspertami z dziedziny 
literaturoznawstwa bułgarskiego, umiejętność docenienia różnorodności kulturowej; 
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza podstawowa z 
zakresu teorii i historii literatury, umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w 
języku ojczystym oraz czytania i prowadzenia dyskusji; 
systemowe: umiejętność czytania literatury oraz tekstów krytycznoliterackich na 
poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym, zdobywanie umiejętności pisania  
pracy, kształtowanie podstawowej wiedzy na temat kultury i zjawisk w współczesnej 
literaturze kraju. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych 
(jeśli obowiązują) 
Wiedza na poziomie podstawowym na temat historii, kultury i literatury Bułgarii, a także 
zjawisk z zakresu literatury powszechnej; podstawowa wiedza na temat historii i rozwoju 
Europy  po drugiej wojnie światowej. 
 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

 
Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

KBL_01  Potrafi na poziomie podstawowym definiować i 
opisywać najważniejsze prądy i zjawiska 
współczesnej literatury bułgarskiej; potrafi je 

K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W09, 
K_W20, K_U01, 
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zaprezentować i przedstawić w ujęciu typologicznym K_U08, K_U09, 
K_U14, K_U16 

KBL_02 Potrafi na poziomie podstawowym te zjawiska 
powiązać z tradycjami, historią kraju, wyjaśnić, 
zakwalifikować, opisać i wyróżnić ich podstawowe  
wyznaczniki 

K_W09, K_W12, 
K_U06, K_U07, 
K_U09 

KBL_03 Potrafi budować podstawową syntezę omawianego 
tekstu z elementami  teorii literatury; potrafi 
odnajdywać zjawiska i odniesienia w tekstach, 
zinterpretować  

K_W06, K_W12, 
K_W20, K_U12, 
K_U04, K_U09 

KBL_04 Potrafi omówić i kategoryzować  określone zjawiska 
literatury bułgarskiej i powiązać je z analogicznymi w 
innych literaturach europejskich. Posiada umiejętność 
porównywania zjawisk literackich i kulturowych, 
zaprezentować w szerszych kontekstach  
teoretycznoliterackich, historycznych, politycznych 

K_W05, K_W08, 
K_U05, K_U09, 
K_K03, K_K05 

KBL_05 Potrafi modyfikować zdobytą wiedzę, budować na 
poziomie podstawowym ujęcia uogólniające. Potrafi 
ilustrować rozważania ogólne przykładami z 
literatury i kultury  

K_W09, K_W18, 
K_W22, K_U09 

KBL_06 Potrafi wyjaśnić specyfikę współczesnej literatury 
bułgarskiej na tle najważniejszych wydarzeń 
politycznych i społecznych z drugiej połowy XX 
wieku i początku XXI wieku.  

K_W04, K_W07, 
K_W09, K_W08, 
K_W18, K_U20, 
K_U12 

KBL_07 Potrafi analizować, interpretować i samodzielnie 
oceniać teksty literatury współczesnej, a także teksty 
krytycznoliterackie.  

K_W09,K_W12,  
K_W22, K_U03, 
K_U05, K_U07, 
K_U08, K_U12,  
K_U13 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 
 
 
TK_02  

Prezentacja na poziomie podstawowym wiedzy o 
literaturze, kulturze oraz historii Bułgarii i Europy w 
szczególności po drugiej wojnie światowej   
 
Prezentacja kierunków rozwoju bułgarskiej literatury 
współczesnej w odniesieniu do specyfiki regionu 
bałkańskiego oraz procesu historycznoliterackiego 

KBL_01, KBL_02, 
KBL_03, KBL_04, 
KBL_05, KBL_06 

TK_03  

Prezentacja na poziomie podstawowym 
najważniejszych dzieł współczesnej literatury 
bułgarskiej, dostępnych w przekładzie na język 
polski; 

KBL_01, KBL_02, 
KBL_03, KBL_05  

TK_04 
Prezentacja na poziomie podstawowym sylwetek 
współczesnych pisarzy kraju w kontekście 
kulturowym, społecznym i politycznym omawianego 

KBL_01, KBL_02, 
KBL_03, KBL_05, 
KBL_06 



68 
 

okresu 

TK_05 
Analiza i interpretacja wybranych dzieł literackich i 
ich powiązanie z głównymi prądami  literatury i 
kultury europejskiej  

KBL_04, KBL_05 
KBL_06 

TK_06 

Prezentacja omawianych zjawisk i tekstów literackich 
współczesnej literatury bułgarskiej  w ujęciach 
historycznych, kulturowych, mentalnościowych, 
socjologicznych  

KBL_04, KBL_05, 
KBL_06 

TK_07 
Prezentacja twórczości autorów oraz artefakty kultury 
bułgarskiej w interdyscyplinarnych powiązaniach z 
innymi dziedzinami sztuki 

KBL_05, KBL_06, 
KBL_07 

 

5. Zalecana literatura  

T. Dąbek-Wirgowa, Historia literatury bułgarskiej, Wrocław, Warszawa…, 1980; 
W. Gałązka, Tradycja i współczesność. O literaturze bułgarskiej XX wieku,  Katowice 

1983; 
Pisarze świata, red. J. Skrunda, PWN, Warszawa 1995; 
J. Kornhauser, Literatury zachodnio i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu 

porównawczym, Kraków 1994; 
G. Szwat-Gyłybowa, W kręgu bułgarskiej groteski, Warszawa 1991; 
G. Simeonova-Konach, Uwagi o bułgarskiej prozie postmodernistycznej [w:] Tradycja a 

nowatorstwo w kulturach i literaturach słowiańskich, red. I. Kowalska-Paszt, M. 
Kuczyńska, Szczecin 2004; 

G. Tichanov, Literatura emigracyjna a wewnątrzkrajowy proces literacki [w:] Studium z 
historii literatury i kultury Słowian,  Katowice 2000. 

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu  

 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 
Biblioteka FWPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM; materiały dostarczane przez 
prowadzącego zajęcia oraz strony internetowe  

 

III. Informacje dodatkowe  

1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć 
i metod oceniania  

 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych w 
trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia 

KBL_01 TK_01–TK_07 
ćwiczenia w grupie, 
prezentacje indywidualne, 
dyskusje w grupie  

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w 
trakcie zajęć,  
zaliczenie/praca pisemna, 
egzamin  

KBL_02 TK_01–TK_07 
ćwiczenia w grupie, 
prezentacje indywidualne, 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
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dyskusje w grupie  studenta, aktywność w 
trakcie zajęć,  
zaliczenie/praca pisemna, 
egzamin  

KBL_03 TK_01–TK_07 
ćwiczenia w grupie, 
prezentacje indywidualne, 
dyskusje w grupie  

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w 
trakcie zajęć,  
zaliczenie/praca pisemna, 
egzamin  

KBL_04 TK_07 
ćwiczenia w grupie, 
prezentacje indywidualne, 
dyskusje w grupie  

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w 
trakcie zajęć,  
zaliczenie/praca pisemna, 
egzamin  

KBL_05 TK_01–TK_07 
prezentacje indywidualne, 
dyskusje w grupie  

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w 
trakcie zajęć, 
zaliczenie/praca pisemna, 
egzamin  

KBL_06 TK_07 
prezentacje indywidualne, 
dyskusje w grupie  

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w 
trakcie zajęć, 
zaliczenie/praca pisemna 
egzamin  

KBL_07 TK_07 
prezentacje indywidualne, 
dyskusje w grupie  

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta, aktywność w 
trakcie zajęć, 
zaliczenie/praca pisemna 
egzamin  

 

2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych 
efektów kształcenia. 

3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

Godziny konsultacji  1 

Czytanie wskazanej literatury 30 

Przygotowanie prezentacji  10 

Przygotowanie do egzaminu 15 

Egzamin  1 

SUMA GODZIN 87 
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SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

3 

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,0; 
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 2,0. 
 

5. Kryteria oceniania: 
 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusjach, prezentacje indywidualne); 
 egzamin (obowiązuje wiedza zdobyta podczas konwersatoriów oraz uzyskana na 

podstawie lektury tekstów); 
 zaliczenie (praca pisemna); 
 obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch 

zajęciach w semestrze). 
 

6. Skala ocen: 
5,0 (A) – bardzo dobra znajomość omawianych tekstów literackich, znajomość tekstów 
krytycznych związanych z tematyką, umiejętność powiązania treści dzieła z życiorysem 
autora, odniesienie do kontekstu pozaliterackiego, bardzo dobra umiejętność analizy 
dzieła, samodzielność myślenia i oceniania faktów, bardzo dobrze przygotowana 
prezentacja indywidualna; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami; 
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza umiejętność analizy i 
interpretacji, słabsza (bardziej odtwórcza) umiejętność formułowania sądów na temat 
literatury, prezentacja indywidualna przygotowana poprawnie;  
3,5 (D) – zadowalająca znajomość głównych omawianych dzieł literackich, zadowalająca 
umiejętność analizy i interpretacji omawianych tekstów literackich, zadowalająca 
umiejętność formułowania sądów na temat literatury, mimo usterek akceptowalny 
poziom prezentacji indywidualnej; 
3,0 (E) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość treści omawianych podczas zajęć, niezadowalający 
poziom pracy semestralnej na poziomie merytorycznym i stylistycznym. 
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16. KULTURA ANTYCZNA Z ELEMENTAMI JĘZYKA GRECKIEGO 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Kultura antyczna z elementami języka greckiego 
2. Kod modułu kształcenia: 03-KA-22BDL 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: II 
7. Semestr: letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 2 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski i język grecki 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

– pozyskanie podstawowej wiedzy o języku starogreckim; 
– pozyskanie podstawowej wiedzy o kulturze antycznej, z naciskiem na zjawiska 

kulturowe, mające odzwierciedlenie w leksykonie języka greckiego; 
– pozyskanie podstawowej wiedzy o rdzeniach greckich we współczesnej polszczyźnie; 
– pozyskanie podstawowej wiedzy o obecnym stanie języka greckiego. 

 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują). 
 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

 
Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

KA_01  potrafi korzystać ze słownika polsko-greckiego K_U03, K_U06 

KA_02 potrafi formułować proste zdania K_W03, K_W23, 
K_W25, K_U04 

KA_03 potrafi wykazać się ogólną wiedzą o systemie języka 
greckiego 

K_W23 

KA_04 potrafi rozpoznawać rdzenie greckie w wybranych 
słowach polskich 

K_W19, K_W23, 
K_U06 

KA_05 potrafi na podstawie wybranego słownictwa 
nowogreckiego wskazać na zmiany językowe 
w odniesieniu do greki starożytnej 

K_W23, K_U06 

KA_06 potrafi wykorzystać wiedzę z zajęć do efektywniejszej 
nauki języka nowogreckiego 

K_U13, K_K01, 
K_K02 

KA_07 potrafi wykazać się ogólną wiedzą o wybranych 
autorach oraz specyfice literatury greckiej 

K_W05, K_W23, 
K_K03  

  
4. Treści kształcenia 
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Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  Alfabet i wymowa. KA_01 

TK_02  Podstawy systemu fleksyjnego: deklinacje. KA_02, KA_03 

TK_03  Podstawy systemu fleksyjnego: koniugacje. KA_02, KA_03 

TK_04 Wybrane zagadnienia składniowe. KA_02, KA_03 

TK_05 Porównanie wybranego słownictwa starogreckiego 
z polskim. 

KA_05 

TK_06 Porównanie i analiza wybranego słownictwa 
starogreckiego i nowogreckiego. 

KA_06 

TK_07 Lektura w oryginale (lub przekładzie) i omówienie 
wybranych sentencji greckich oraz przedstawienie ich 
autorów. 

KA_07 

 
5. Zalecana literatura: 

M. Borowska, Mormolyke, Warszawa 1996. 
O. Jurewicz, Słownik grecko-polski, tom 1–2, Warszawa 2000. 
 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu. 
 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium itp. 

 
 
III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć 

i metod oceniania  
 

Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

KA_01 TK_01 do 
TK_06 

pogadanka, dyskusja, 
analiza tekstu 

sprawdziany pisemne, 
sprawdziany ustne, 
kolokwium zaliczeniowe 

KA_02 TK_01 do 
TK_06 

pogadanka, dyskusja, 
analiza tekstu 

sprawdziany pisemne, 
sprawdziany ustne, 
kolokwium zaliczeniowe 

KA_03 TK_01 do 
TK_06 

pogadanka, dyskusja, 
analiza tekstu 

sprawdziany pisemne, 
sprawdziany ustne; 
kolokwium zaliczeniowe 

KA_04 TK_01 do 
TK_06 

pogadanka, dyskusja, 
analiza tekstu 

sprawdziany pisemne, 
sprawdziany ustne; 
kolokwium zaliczeniowe 

KA_05 TK_01 do 
TK_06 

pogadanka, dyskusja, 
analiza tekstu 

sprawdziany pisemne, 
sprawdziany ustne; 
kolokwium zaliczeniowe 

KA_06 TK_01 do pogadanka, dyskusja, sprawdziany pisemne, 
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TK_06 analiza tekstu sprawdziany ustne; 
kolokwium zaliczeniowe 

KA_07 
TK_01 do 
TK_06 

pogadanka, dyskusja, 
analiza tekstu 

sprawdziany pisemne, 
sprawdziany ustne; 
kolokwium zaliczeniowe 

 
2. Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia: 

Podać greckie rdzenie w słowie pedagog? 
Porównać znaczenie starogr. kamno z nowogr. kano. 
Jak tworzy się czasy przeszłe?  
Jaka jest końcówka biernika liczby pojedynczej w deklinacji II? 

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

Godziny konsultacji 1 

Przygotowanie do zajęć 29 

SUMA GODZIN 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

2 

 
 4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,0; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 1,0. 

 
5. Kryteria oceniania: 

5,0 (A) –  znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne; 
4,5 (B) –  bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne; 
4,0 (C) –  dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne; 
3,5 (D) – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze 
znacznymi niedociągnięciami; 
3,0 (E) –  zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale 
z licznymi błędami; 
2,0 (F) – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne. 
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17. KULTURA ANTYCZNA Z ELEMENTAMI JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO 
 
I.    Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Kultura antyczna z elementami języka łacińskiego 
2. Kod modułu kształcenia: 03-KA-21BDL 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: II rok 
7. Semestr: letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 2 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 
 
II.  Informacje szczegółowe 
1.   Cele modułu kształcenia  

 przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu literatury i kultury starożytnych Greków 
i Rzymian oraz jej recepcji w literaturze polskiej i kraju specjalności; 

 przekazanie wiedzy z zakresu historii starożytnej ze szczególnym uwzględnieniem 
terenów krajów specjalności; 

 przekazanie wybranych zagadnień z zakresu archeologii śródziemnomorskiej 
z odwołaniem się do terenów krajów specjalności; 

 zapoznanie z podstawami języka łacińskiego. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: brak wymogów. 
 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów 

 
Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

KA_01 potrafi wyliczyć najważniejszych twórców i dzieła 
kultury greckiej i rzymskiej oraz wskazać ich 
ewentualne reminiscencje w kulturze kraju 
specjalności 

K_W05, K_W18, 
K_W23 

KA_02 potrafi zrekonstruować podstawowe motywy 
mitologiczne kultury śródziemnomorskiej oraz 
wskazać ich ewentualne reminiscencje w kulturze 
kraju specjalności 

K_W05, K_W07, 
K_W19, K_W23 

KA_03 potrafi podsumować najważniejsze dokonania świata 
starożytnego ze szczególnym uwzględnieniem 
obszaru kraju specjalności 

K_W02, K_W05, 
K_W20, K_W23, 
K_K02, K_K03 

KA_04 potrafi zinterpretować tekst literacki w języku 
polskim, uwzględniając elementy recepcji literatury 
śródziemnomorskiej 

K_W20, K_U03, 
K_U06, K_U13 

KA_05 potrafi głośno przeczytać tekst prozatorski w języku 
łacińskim, prawidłowo go akcentując 

 K_W23, K_U06 

KA_06 potrafi przetłumaczyć przy pomocy słownika krótki 
tekst w języku łacińskim na język polski 

K_W23, K_W25, 
K_U03 
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KA_07 potrafi wyróżnić w języku polskim oraz w języku 
kraju specjalności elementy pochodzenia łacińskiego 
(zapożyczenia, sentencje, skróty) 

K_W23, K_U06, 
K_K03 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  Krótki zarys literatury greckiej i rzymskiej na tle 
historii kultury starożytnej Grecji i Rzymu. 

KA_01, KA_02, 
KA_03 

TK_02 Analiza i interpretacja wybranych dzieł  
reprezentujących poszczególne rodzaje i gatunki 
literackie (epos, tragedia, komedia, liryka, dialog 
filozoficzny) literatury starożytnej (w przekładzie na 
język polski) z uwzględnieniem ich ewentualnej 
recepcji w kulturze polskiej i kraju specjalności. 

KA_01, KA_02, 
KA_03, KA_04 

TK_03 Zasady wymowy i pisowni języka łacińskiego oraz 
akcentowania wyrazów w j. łacińskim. 

KA_05 

TK_04 Podstawy łacińskiej fleksji werbalnej i nominalnej 
w porównaniu z językiem polskim. 

KA_06 

TK_05 Najważniejsze różnice w składni między językiem 
łacińskim i polskim  

KA_06 

TK_06 Ćwiczenia translatorskie prostych tekstów łacińskich 
na język polskich. 

KA_06 

TK_07 Ćwiczenia translatorskie na język polski fragmentów 
tekstów oryginalnych autorów starożytnych, 
średniowiecznych i nowożytnych oraz ich analiza 
literacka. 

KA_01, KA_02, 
KA_03, KA_04, 
KA_06, KA_07 

TK_08 Pokazanie wybranych zabytków starożytności grecko-
rzymskiej w kraju specjalności. 

KA_01, KA_02, 
KA_03 

 
5. Zalecana literatura 

M. Cytowska, H. Szelest: Historia literatury starożytnej, Warszawa 2006.  
Literaturę dodatkową podaje wykładowca. 
 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: nie wykorzystywany. 
 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium itp.  

Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej; sposób dostępu do materiałów 
w formie cyfrowej podaje wykładowca. 

 
 

III. Informacje dodatkowe 
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć 

i metod oceniania  
 

Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 
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KA_01 TK_01, TK_02, 
TK_07, TK_08 

wykład informacyjny, 
prezentacja multimedialna 

sprawdzian pisemny 

KA_02 TK_01, TK_02, 
TK_07, TK_08 

dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

ocena na bieżąco na 
zajęciach 

KA_03 TK_01, TK_02, 
TK_07, TK_08 

dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

ocena na bieżąco na 
zajęciach; 
sprawdzian pisemny 

KA_04 TK_02, TK_07, 
TK_08 

dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

ocena na bieżąco na 
zajęciach 

KA_05 TK_03 ćwiczenia dykcyjne ocena na bieżąco na 
zajęciach 

KA_06 TK_04, TK_05, 
TK_06 

ćwiczenia translatorskie ocena na bieżąco na 
zajęciach; 
sprawdzian pisemny  

KA_07 TK_07 analiza tekstu ocena na bieżąco na 
zajęciach; sprawdzian 
pisemny  

 
2. Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia:  

Proszę przetłumaczyć na język polski tekst. 
Proszę opisać twórczość łacińskich poetów wybranego okresu. 
Proszę porównać łacińskiej fleksji werbalnej i nominalnej z językiem polskim. 

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć wg planu studiów z nauczycielem 30 

Praca własna studenta – czytanie podanych dzieł 
literackich i/lub opracowań 

15 

Przygotowanie do kolokwium 15 

SUMA GODZIN 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 2 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,0; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 1,0. 

 
5. Kryteria oceniania: 

a) wiedza i umiejętności zaprezentowane na sprawdzianie pisemnym obejmującym:  
 tłumaczenie krótkiego znanego tekstu z j. łacińskiego na język polski z pomocą 

słownika i wzorów odmian (30%), 
 tłumaczenia sentencji (20%), 
 odpowiedzi na pytania dot. literatury antycznej i jej recepcji (30%), 
 dłuższej wypowiedzi na temat jednego z 3 podanych do wyboru zagadnień 

problemowych dot. kultury antycznej (20 %); 
b) odpowiedzi oceniane są punktowo; 
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c) warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest zdobycie 60% punktów. 
 

6. Skala ocen: 
5,0 (A) – zdobycie co najmniej 92% punktów; 
4,5 (B) – zdobycie co najmniej 84% punktów; 
4,0 (C) – zdobycie co najmniej 76% punktów; 
3,5 (D) – zdobycie co najmniej 68% punktów; 
3,0 (E) – zdobycie co najmniej 60% punktów; 
2,0 (F) – zdobycie mniej niż 60% punktów. 
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18. KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Kultura języka polskiego 
2. Kod modułu kształcenia: 03-KJP-31SDL 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: III 
7. Semestr: zimowy  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 15 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 1 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

 przekazanie wiedzy dotyczącej struktury i funkcjonowania współczesnej normy 
językowej, klasyfikacji błędów językowych, typologii innowacji językowych, kryteriów 
ich oceny, kodyfikacji i polityki językowej, postaw użytkowników wobec języka, 
zjawiska mody językowej, tendencji rozwojowych we współczesnej polszczyźnie; 

 przekazanie wiedzy o zależności sposobu językowego kształtowania tekstu od sytuacji 
komunikacyjnej; 

 wyrobienie umiejętności rozstrzygania problemów poprawnościowych z zakresu 
różnych poziomów języka w tekstach (wymowy, ortografii i interpunkcji, odmiany 
wyrazów, słownictwa i frazeologii, budowy zdań); 

 doskonalenie umiejętności sprawnego, poprawnego, skutecznego i estetycznego 
posługiwania się polszczyzną w różnych sytuacjach komunikacyjnych, zarówno w 
mowie, jak i na piśmie; 

 przygotowanie do właściwej interpretacji i oceny nowych środków językowych 
pojawiających się w różnych typach tekstów; 

 wyrobienie nawyku korzystania z aktualnych źródeł ortoepicznych (słowników 
poprawnościowych, poradników językowych, internetowych poradni językowych itp.) 
i ciągłego aktualizowania lektur; 

 uwrażliwienie na społeczną rolę językoznawcy w podnoszeniu poziomu świadomości 
i kompetencji językowych użytkowników polszczyzny; 

 rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych: 
potwierdzona wiedza i umiejętności z zakresu nauki o współczesnym języku polskim. 

 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

KJP_01  właściwie definiuje podstawowe pojęcia związane 
z poprawną komunikacją językową 

K_W03, K_W13, 
K_U04 
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KJP_02 rozumie i wyjaśnia zależności między sytuacją 
komunikacyjną a poziomami normy, stosowanymi 
kryteriami oceny innowacji 

K_W21, K_U03, 
K_U13, K_K02 

KJP_03 rozpoznaje i rozróżnia widoczne w tekstach 
tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny 

K_U06, K_U11, 
K_U13, K_K04 

KJP_04 potrafi rozstrzygać problemy poprawnościowe, 
z którymi styka się w różnych typach tekstów 

K_U06, K_U11, 
K_U16, K_U20 

KJP_05 umie dobierać środki językowe optymalnie 
dostosowane do sytuacji komunikacyjnej 

K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U11 

KJP_06 dostrzega innowacje i zmiany językowe występujące 
w tekstach mówionych i pisanych, także 
elektronicznych 

K_W26, K_U06, 
K_U11, K_U13, 
K_U15, K_K04, 
K_K06 

KJP_07 wybiera właściwe narzędzia do oceny innowacji 
językowych, w tym błędów 

K_W03, K_U04, 
K_U06, K_U11 

KJP_08 umie korzystać z dostępnych źródeł ortoepicznych K_W03, K_U04, 
K_U06, K_U15, 
K_K01, K_K02 

KJP_09 umie podjąć dyskusję nad statusem 
poprawnościowym form językowych w różnych 
sytuacjach komunikacyjnych; potrafi uzasadnić 
prezentowaną przez siebie postawę wobec języka 

K_U04, K_U07, 
K_U11, K_U13, 
K_K02 

KJP_10 dostrzega potrzebę popularyzacji wiedzy z zakresu 
kultury języka  

K_W03, K_U04, 
K_U15, K_K01, 
K_K02, K_K09 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do 

efektów kształcenia 
modułu 

TK_01 Przegląd ważniejszych wydawnictw z zakresu poprawności 
językowej: słowniki poprawnej polszczyzny; wersje 
elektroniczne słowników poprawnej polszczyzny; inne 
słowniki poprawnościowe; poradniki językowe; 
czasopisma językoznawcze; internetowe poradnie 
językowe. 

KJP_08 

TK_02 Kultura języka jako dyscyplina językoznawcza. 
Podstawowe pojęcia z zakresu kultury języka: kultura 
języka w ujęciu tradycyjnym (warszawska szkoła kultury 
języka); nurt socjolingwistyczny w badaniach 
kulturalnojęzykowych; etyka słowa, estetyka słowa; 
system, norma, uzus, tekst; obiektywny charakter normy 
jako płaszczyzny odniesienia dla zjawisk innowacyjnych; 
elita humanistyczna jako grupa kształtująca normę; 
stosunek normy do pozostałych płaszczyzn języka; 
innowacja językowa, zmiana językowa, błąd językowy; 
typy błędów językowych. 

KJP_01; KJP_04 

TK_03 Struktura współczesnej normy językowej. Typy norm 
językowych: jednostki jednokształtne i jednostki 
wielokształtne wchodzące w skład normy; typy wariantów 

KJP_01; KJP_02; 
KJP_08 
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normy; norma języka ogólnego a odmiany regionalne 
współczesnej polszczyzny – gwary miejskie; norma 
wzorcowa i norma użytkowa (potoczna); norma 
skodyfikowana; normy cząstkowe: fonetyczna, 
słowotwórcza, fleksyjna, składniowa, leksykalna, 
frazeologiczna, stylistyczna. 

TK_04 Typy innowacji językowych: innowacje uzupełniające; 
innowacje regulujące; innowacje rozszerzające; innowacje 
nawiązujące; innowacje skracające i ich typy; innowacje 
precyzujące – zjawisko semantycznej repartycji wariantów 
normy. 

KJP_01; KJP_06; 
KJP_08 

TK_05 Innowacje uzupełniające w polszczyźnie XXI wieku: 
przyczyny powstawania innowacji uzupełniających; 
neologizmy słowotwórcze; neologizmy semantyczne 
(neosemantyzmy); neologizmy frazeologiczne (w tym 
zestawienia); najnowsze zapożyczenia. 

KJP_01; KJP_06 

TK_06 Kryteria oceny innowacji językowych: przegląd propozycji 
badawczych dotyczących stosowania kryteriów 
poprawności językowej; kryteria wewnętrznojęzykowe i 
zewnętrzno językowe. 

KJP_01; KJP_02; 
KJP_04; KJP_07; 
KJP_09 

TK_07 Współczesna norma frazeologiczna: struktura współczesnej 
normy frazeologicznej; typy innowacji frazeologicznych: 
uzupełniające, modyfikujące (ich rodzaje), rozszerzające, 
parafrazujące (trawestujące), semantyczne, mieszane; 
innowacja frazeologiczna a błąd frazeologiczny; zasady 
poprawności frazeologicznej. 

KJP_01; KJP_04; 
KJP_06; KJP_08; 
KJP_09 

TK_08 Kodyfikacja. Polska polityka językowa: problemy 
związane z kodyfikacją języka; postawy użytkowników 
wobec języka; polityka językowa w Polsce w realiach Unii 
Europejskiej; Ustawa o języku polskim i działalność Rady 
Języka Polskiego. 

KJP_01; KJP_05; 
KJP_08; KJP_10 

TK_09 Zjawisko mody językowej: moda i snobizm w języku; 
szablon leksykalny; wyrazy modne w drugiej połowie XX 
w. a moda językowa XXI wieku. 

KJP_01; KJP_05; 
KJP_09 

TK_10 Zewnętrznojęzykowe tendencje rozwojowe w polszczyźnie 
XXI wieku: internacjonalizacja; terminologizacja 
(technologizacja); demokratyzacja; mediatyzacja; zjawisko 
nowej piśmienności. 

KJP_01; KJP_03; 
KJP_06; KJP_09 

TK_11 Wewnętrznojęzykowe tendencje rozwojowe 
w polszczyźnie XXI wieku: uniwerbizacja; 
multiwerbizacja; pleonazmy i tautologie; nowe tendencje w 
systemie gramatycznym. 

KJP_01; KJP_03; 
KJP_06; KJP_09 

 
5. Zalecana literatura  

S. Bąba, Frazeologia polska. Studia i szkice, Poznań 2009. 
H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005. 
A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005. 
K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, wyd. 3., Rzeszów 

2007. 
Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, red. S. Bąba, 

K. Skibski i M. Szczyszek, Poznań 2010. 
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K. Waszakowa, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, 
Warszawa 2005. 

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2004. 
Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001. 

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: podczas wykładów 

wykorzystywane są prezentacje multimedialne. 
 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium itp.  
Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Biblioteka Uniwersytecka UAM, 
Strona internetowa  www.kjp.amu.edu.pl. 

 
 

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć 

i metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia 

KJP_01 TK_02 do 
TK_11 

wykład informacyjny Kolokwium 

KJP_02 TK_03, TK_06 wykład informacyjny Kolokwium 

KJP_03 TK_10, TK_11 wykład informacyjny Kolokwium 

KJP_04 TK_02, TK_06, 
TK_07 

wykład informacyjny Kolokwium 

KJP_05 TK_08, TK_09 wykład informacyjny Kolokwium 

KJP_06 TK_04, TK_05, 
TK_07, TK_10, 
TK_11 

wykład informacyjny Kolokwium 

KJP_07 TK_06 wykład informacyjny Kolokwium 

KJP_08 TK_01, TK_03, 
TK_04, TK_07, 
TK_08 

wykład informacyjny Kolokwium 

KJP_09 TK_06; TK_07; 
TK_09; TK_10 
TK_11 

wykład informacyjny Kolokwium 

KJP_10 TK_06; TK_07 wykład informacyjny Kolokwium 

KJP_11 TK_08 wykład informacyjny Kolokwium 

 
2.  Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia:  

Wyjaśnienie pojęć norma realna (użytkowa) i norma skodyfikowana oraz wskazanie różnic 
między nimi. 
Wyjaśnienie dwupoziomowości normy skodyfikowanej oraz podanie przykładów 
ilustrujących różnice między nimi. 
Typy innowacji językowych, ich charakterystyka i reprezentatywne przykłady zjawisk 
językowych. 
Typy innowacji frazeologicznych, umiejętność ich wskazania i oceny funkcjonalnej. 
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Znajomość kryteriów oceny środków językowych i umiejętność ich stosowania. 
Znajomość tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny i rozpoznawanie przejawów 
tych tendencji w tekstach. 

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 15 
Godziny konsultacji 1 
Przygotowanie do kolokwium pisemnego 14 
SUMA GODZIN 30 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

1 

 
 

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,5; 
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 0,5. 
 

5. Kryteria oceniania:  
 kolokwium pisemne sprawdzające poziom i umiejętność zaprezentowania wiedzy 

zdobytej podczas wykładów oraz uzyskanej na podstawie zalecanych lektur; 
 dodatkowo: obecność na wykładach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona 

nieobecność na dwóch zajęciach). 
 

6. Skala ocen: 
5,0 (A) – znakomite wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne; 
4,5 (B) – bardzo dobre wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne; 
4,0 (C) – dobre wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne; 
3,5 (D) – zadawalające wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze 
znacznymi niedociągnięciami; 
3,0 (E) – zadawalające wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale 
z licznymi błędami; 
2,0 (F) – niezadawalające wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne. 
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19. LEKSYKOLOGIA I LEKSYKOGRAFIA 
 
 
I.   Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Leksykologia i leksykografia 
2. Kod modułu kształcenia: 03-LL-11BDL 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: zimowy  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 15 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  1 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 
 
II.  Informacje szczegółowe 
1.   Cele modułu kształcenia: 

  wprowadzenie do badań leksykologicznych i leksykograficznych, 
 kształtowanie świadomości leksykologicznej, 
 zapoznanie studentów się z dorobkiem leksykografii polskiej i kierunkowej. 

 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych: 

znajomość podstawowych zagadnień i terminologii z zakresu językoznawstwa. 
 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia 
efektów kształcenia student: 

Odniesienie do 
efektów kształcenia  

dla kierunku studiów 

LL_01  rozumie terminy z zakresu leksykologii i leksykografii; 
rozumie istotę badań leksykologicznych i 
leksykograficznych w naukach lingwistycznych 

K_W03, K_W13, 
K_W21, K_K02 

LL_02 potrafi powiązać wiedzę z zakresu leksykologii 
w dalszym procesie nauki języka obcego 

K_W13, K_W21, 
K_U15 

LL_03 potrafi przeprowadzić podstawową analizę semantyczną; 
potrafi uzasadnić użycie wykorzystanego słownictwa 
(fraz, frazeologizmów) 

K_U04, K_U11, 
K_K02 

LL_04 potrafi zanalizować proste wypowiedzi pod względem 
słownictwa, stylu, gwarowości 

K_U04, K_U07, 
K_U08, K_U16, 
K_K02 

LL_05 rozumie znaczenie badań leksykograficznych w praktyce 
nauki języków obcych oraz w tłumaczeniu; w pełni 
odczytuje informacje zawarte w artykule słownikowym 
oraz w poradnikach (publikacjach) internetowych 

K_W10, K_W21, 
K_U06, K_W26, 
K_K07, K_K10 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do 

efektów kształcenia 
modułu 
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TK_01  Zakres i znaczenie badań leksykologicznych. LL_01, LL_02 

TK_02 Dziedziny leksykologii. 
LL_02, LL_03, 
LL_04 

TK_03 
Podział słownictwa; relacje semantyczne 
i pragmatyczne. 

LL_02, LL_03, 
LL_04 

TK_04 Zakres i znaczenie badań leksykograficznych. LL_01,  LL_05 

TK_05 
Typy słowników i ich  zastosowanie; struktura artykułu 
słownikowego. 

 LL_05 

TK_06 
Przegląd dorobku leksykografii bułgarskiej i polskiej; 
przedstawienie najważniejszych pozycji słownikowych. 

LL_01, LL_05 

 
5. Zalecana literatura  

Apresjan J. D., Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, Warszawa 2000. 
Grochowski M., Zarys leksykologii i leksykografii, Warszawa 1982. 
Kania S., Tokarski J., Zarys leksykologii i leksykografii polskiej, Warszawa 1984. 
Miodunka W., Podstawy leksykologii i leksykografii, Warszawa 1989. 
Urbańczyk S., Sieradzka-Baziur B., Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność,  

Kraków 2000. 
 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu. 
 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium itp. 
 
 
III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć 

i metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

LL_01 TK_01, 
TK_04, TK_06 

wykład informacyjny, 
dyskusje, dyskusja w grupie 

aktywność w trakcie zajęć, 
kolokwium pisemne. 

LL_02 TK_01–TK_03 wykład informacyjny, praca 
indywidualna 

praca w trakcie zajęć, 
przygotowanie materiału 
poza godzinami 
kontaktowymi, 
kolokwium pisemne 

LL_03 TK_02, TK_03 wykład informacyjny, praca 
indywidualna  

praca w trakcie zajęć, 
przygotowanie materiału 
poza godzinami 
kontaktowymi, 
kolokwium pisemne 

LL_04 TK_02, TK_04 wykład informacyjny, praca 
indywidualna, dyskusja 
w grupie 

aktywność i praca 
w trakcie zajęć, 
przygotowanie materiału 
poza godzinami 
kontaktowymi, 
kolokwium pisemne 
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LL_05 TK_04–TK_06 wykład informacyjny, praca 
indywidualna i zespołowa 

praca w trakcie zajęć, 
kolokwium pisemne 

 
2. Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia:  

Opisać budowę słownika przekładowego. 
Scharakteryzować słowniki języka bułgarskiego. 
Scharakteryzować rodzaje definicji leksykograficznych. 

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 15 

Czytanie literatury 9 

Godziny konsultacji 1 

Przygotowanie do kolokwium 5 

SUMA GODZIN 30 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 1 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich – 0,5; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe – 0,5. 

 
Kryteria oceniania:  

 aktywność podczas zajęć (udział w zadanych pracach zespołowych, udział dyskusji), 
 umiejętność praktycznego wykorzystania poruszanych na zajęciach problemów, 
 poziom nabytej wiedzy w ramach przedmiotu  oraz umiejętność zaprezentowania jej 

podczas kolokwium pisemnego. 
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20a. LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO – JĘZYK ANGIELSKI 
 
 
I.   Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Lektorat języka nowożytnego – język angielski 
2. Kod modułu kształcenia:  
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I–III 
7. Semestr: letni – I rok, zimowy i letni – II rok. letni – III rok 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 120 (30+ 30 + 30 + 30) godz. 

dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 10 (2 + 2 + 3 + 3) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język angielski i język polski 

 
II.  Informacje szczegółowe 
1.   Cele modułu kształcenia: 

 doskonalenie umiejętności językowych nabytych w szkole średniej w zakresie języka 
ogólnego; 

 poznanie słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów; 
 przygotowanie do samodzielnej pracy z tekstem specjalistycznym w języku 

angielskim; 
 Wyrobienie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i ustnej w języku 

angielskim na tematy ogólne oraz związane z kierunkiem studiów; 
 rozwinięcie umiejętności komunikowania się na forum grupy; 
 rozwinięcie umiejętności pracy w zespole; 
 poznanie i opanowanie form i zachowań typowych dla środowiska pracy; 
 przygotowanie do zdawania egzaminów certyfikatowych z języka angielskiego; 
 rozwijanie umiejętności posługiwania się środkami multimedialnymi w kontekście 

nauki języka obcego. 
 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują): posługiwanie się językiem angielskim w zakresie umiejętności nabytych 
w szkole średniej  na poziomie A2/B1; umiejętność pracy w grupach przy wykonywaniu 
zadań i projektów językowych; umiejętność pozyskiwania informacji językowych 
przydatnych dla wybranej specjalizacji; podstawowe umiejętności posługiwania się 
środkami multimedialnymi.  

 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do celów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

LJA_01  potrafi prowadzić swobodne i spontaniczne rozmowy 
oraz uczestniczyć aktywnie w dyskusji na tematy ogólne 
oraz związane z problematyką studiów 

K_U02, K_U03, 
K_K02 

LJA _02 potrafi napisać różne rodzaje tekstów, w tym teksty 
użytkowe 

K_U16, K_K02 
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LJA _03 potrafi przetłumaczyć na język polski i streścić w języku 
angielskim krótki tekst specjalistyczny 

K_W25, K_U21 

LJA _04 potrafi przygotować i wygłosić prezentację na temat 
ogólny jak i dotyczący zagadnień studiowanej 
specjalności 

K_U03, K_K02 

LJA _05 jest otwarty i wrażliwy na różnice kulturowe K_W01, K_K04 
LJA _06 potrafi samodzielnie wyszukać informacje w zasobach 

internetowych oraz  wykorzystać je w nauce języka 
obcego 

K_W26K_K09 

LJA _07 potrafi podejmować działania w języku obcym 
w środowisku akademickim i zawodowym 

K_U20, K_K02 

LJA _08 potrafi pracować w zespole K_K06 
LJA _09 zna zakres materiału, formę i sposób zdawania egzaminu 

TOEIC 
K_W01, K_U02 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do celów 
modułu kształcenia 

TK_01  Teksty, nagrania audio i video  o tematyce ogólnej 
i specjalistycznej  

LJA_1, LJA_2, 
LJA_3, LJA_6, 
LJA_8 

TK_02  Znajomość struktur gramatycznych w kontekście tekstów 
o charakterze ogólnym oraz specjalistycznym 

LJA_1, LJA_2, 
LJA_3, LJA_6, 
LJA_8 

TK_03 Język pisany – doskonalenie pisania tekstów użytkowych LJA_1, LJA_2, 
LJA_4, LJA_5, 
LJA_7, LJA_8 

TK_04 Prezentacja z wykorzystaniem multimediów zakończona 
dyskusją i zadaniami przygotowanymi przez studentów. 

LJA_2, LJA_4, 
LJA_5, LJA_7, 
LJA_9 

TK_05 Kultura kraju specjalności – historia, literatura, muzyka, 
sztuka, atrakcje turystyczne 

LJA_2, LJA_3, 
LJA_5, LJA_6, 
LJA_9 

TK_06 Kompetencje językowe umożliwiające pracę w sferze 
turystyki, kultury, nauki 

LJA_2, LJA_3, 
LJA_4, LJA_6, 
LJA_7 

 
5. Zalecana literatura  

Hughes J., Mallett A., Successful Presentations. Video Course OUP, 2012 
Grussendorf Marion English for Presentations. Oxford Business English OUP, 2011 
McCarthy M., O’Dell F., English Vocabulary in Use Advanced, CUP 2006 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP 2005. 
Vince Michael, First Certificate Language Practice OUP  
Podręcznik  wskazany przez prowadzącego. 
Materiały w Internecie dotyczące dziedzictwa kulturowego krajów studiowanej 

specjalności. 
              

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: platforma b-
learningowa CLIP – http://clip2.ioki.com.pl; praca z wykorzystaniem platformy  Moodle; 



88 
 

skrzynka mailowa grupy; ćwiczenia interaktywne zamieszczane przez wydawcę 
podręcznika na platformie e-learningowej. 

 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium itp. 
Na stronie domowej Studium: http://www.snjo.amu.edu.pl. 
Na bieżąco w korespondencji mailowej z lektorem. 
Na platformie Moodle lub w skrzynce mailowej grupy. 
W ramach cotygodniowych konsultacji dla studentów. 

 
 
III. Informacje dodatkowe  
1.   Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć 

i metod oceniania  
 

Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia 
zajęć umożliwiające 

osiągnięcie założonych 
efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia osiągnięcia 
założonego efektu kształcenia 

LJA _01  TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_06 

ćwiczenia językowe 
i praca własna 

dyskusje, przygotowanie tabel 
porównawczych; 
ocena i analiza przygotowanego 
materiału 

LJA _02 TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06 

ćwiczenia 
przygotowawcze i 
praca własna 

analiza i przygotowanie 
różnorodnych form pisemnych; 
ocena prac pisemnych 

LJA _03 TK_01, TK_02, 
TK_05 

ćwiczenia językowe analiza i tłumaczenia różnych 
tekstów specjalistycznych 

LJA _04 TK_03, TK_04, 
TK_06 

ćwiczenia językowe 
i praca własna, 
prezentacje 
multimedialne i 
audialne 

przygotowanie i przedstawienie 
prezentacji na podstawie 
materiałów medialnych (prasa, 
Internet, opracowania); 
ocena prezentacji samodzielnie 
przygotowanych przez 
studentów 

LJA _05 TK_03, TK_04, 
TK_05 

ćwiczenia językowe, 
dyskusja w zespołach 

przygotowywanie argumentacji, 
dyskusje w parach, panele 
dyskusyjne; 
monitorowanie i ocena w czasie 
zajęć 

LJA _06 TK_01, TK_02, 
TK_05, TK_06 

ćwiczenia językowe, 
dyskusja 

indywidualne konsultacje oraz 
dyskusja na znaleziony 
w zasobach internetowych temat 

LJA _07 TK_03, TK_04, 
TK_06 

ćwiczenia językowe, 
dialogi w parach 

analiza wykładów i opracowań 
akademickich; test 

LJA _08 TK_01, TK_02, 
TK_03 

ćwiczenia językowe, 
prezentacja audialna 

praca w parach i grupach, 
dyskusje, przygotowanie 
argumentacji i miniprojektów 
w zespołach; monitorowanie 
i ocena podczas zajęć 

LJA _09 TK_04, TK_05 ćwiczenia 
gramatyczne 

testy gramatyczne 
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2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych 
efektów kształcenia. 
 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 120 

Praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, 
przygotowanie do egzaminu)  175 

Egzamin 2 

SUMA GODZIN 297 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 
DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

10 

 
 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 4,0; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 6,0. 

 
5. Kryteria oceniania: i skala ocen: 

5,0 (A)  – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne; 
4,5 (B) – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne; 
4,0 (C) – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne; 
3,5 (D) – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze 

znacznymi niedociągnięciami; 
3,0 (E) –  zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale 

z licznymi błędami; 
2,0 (F) – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne. 
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20b. LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO – JĘZYK NIEMIECKI 
 
 
I.   Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Lektorat języka nowożytnego – język niemiecki 
2. Kod modułu kształcenia: 03-LEK-BDL 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I–III 
7. Semestr: letni – I rok, zimowy i letni – II rok, zimowy – III rok 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 120 (30+ 30 + 30 + 30) godzin 

dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 10 (2 + 2 + 3 + 3) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski i język niemiecki 
 
II.  Informacje szczegółowe 
1.   Cele modułu kształcenia: 

 rozwijanie czterech sprawności językowych – słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie,  
 pogłębianie znajomości zagadnień gramatycznych, 
 ćwiczenie wszystkich sprawności w sposób zintegrowany,  
 kształtowanie kompetencji komunikatywnej, 
 poznawanie słownictwa tematycznie ukierunkowanego, 
 dostarczanie materiałów dla dodatkowej pracy nad językiem w ramach zadań 

domowych i pracy własnej studenta 
 zapoznanie studentów z kulturą i obyczajami krajów niemieckiego obszaru 

językowego. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 
obowiązują): znajomość języka niemieckiego na poziomie A2/B1 wyniesiona ze szkoły 
średniej. 

 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

LJN_01 potrafi zrozumieć znaczenie przekazu zawartego 
w złożonych tekstach zarówno ustnych, jak 
i pisemnych 

K_W05, K_W25 

LJN_02 potrafi w szerokim zakresie tematów formułować 
przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne 

K_U02, K_U03, 
K_U06 

LJN_03 potrafi wyjaśnić swoje stanowisko   w sprawach  
będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady 
i zalety różnych rozwiązań                

K_K01, K_K02, 
K_K04,K_K06, 
K_K09, K_K10 

LJN_04 
 

potrafi rozumieć teksty dotyczące życia codziennego 
lub zawodowego 

K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U13 

LJN_05 
 

potrafi przedstawić na szerszym forum krótkie lub 
dłuższe wystąpienia czy prezentacje 

K_U21, K_K04, 
K_K10 
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LJN_06 
 

potrafi zna reguły gramatyczne objęte programem 
i potrafi je zastosować 

K_U02 

LJN_07 
 

potrafi relacjonować wydarzenia z przeszłości i opisać 
własne reakcje i wrażenia 

K_K04 

LJN_08 potrafi opisywać przeżycia, a także swoje marzenia, 
nadzieje i plany dotyczące przyszłości 

K_U04, K_U13 

LJN_09 potrafi redagować teksty na znane lub związane 
z zainteresowaniami tematy i wyrażać w nich swoje 
sądy i opinie 

K_U14 

LJN_10 ma świadomość konieczności podnoszenia swoich 
umiejętności językowych i zna metody 
samokształcenia się w zakresie języka niemieckiego 

K_U02, K_K01 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
 

Praca – zagadnienia związane z szukaniem pracy, 
pisanie CV i listu motywacyjnego. 

LJN_02, LJN_04 
 

TK_02  
 

Rodzina – stosunki rodzinne, modele rodziny. LJN_02, LJN_07 

TK_03 
Święta – rodzaje świąt, przygotowania do świąt, 
obrzędy, tradycje. 

LJN_02, LJN_08 

TK_04 
Szkoła – system szkolnictwa, problemy szkolne, wybór 
studiów. 

LJN_08 

TK_05 Kuchnia i jedzenie, zakupy, przepisy. LJN_03 

TK_06 Film – rodzaje i produkcja filmu, aktorzy. LJN_02, LJN_09 

TK_07 Podróż, środki transportu, wakacje, zakwaterowanie LJN_01 

TK_08 Muzyka – rodzaje muzyki, instrumentów. LJN_05 

TK_09 Sport – dyscypliny, zainteresowania, relaks. LJN_06, LJN_09 

TK_10 Moda – aktualne trendy i moda jako pojęcie ogólne. LJN_03, LJN_06 

TK_11 
Zagadnienia gramatyczne na poziomie B2 (I) (według 
skali biegłości Rady Europy. 

LJN_06, LJN_10 

 
5. Zalecana literatura  

Ewa Maria Rostek, DEUTSCH. Repetytorium tematyczno – leksykalne dla młodzieży 
szkolnej, studentów i nie tylko ...., WAGROS 2006. 

Ewa Maria Rostek, Pro & Contra – Themen. Argumentieren ohne Probleme, WAGROS 
2007. 

 
6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium itp. 
 Biblioteka i czytelnia Studium Nauczania Języków Obcych UAM. 
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III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć 

i metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

LJN_01 
 

TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06 

ćwiczenia językowe, 
dialogi w parach 

weryfikacja umiejętności 
podczas ćwiczeń 

LJN_02 
 

TK_02, TK_03, 
TK_07 

ćwiczenia językowe, 
dialogi w parach 

weryfikacja umiejętności 
podczas ćwiczeń 

LJN_03 
 

TK_04, TK_08, 
TK_09 

ćwiczenia językowe, 
dialogi w parach 

okresowy test wiadomości  

LJN_04 TK_05, TK_06, 
TK_07, TK_08, 
TK_10 

ćwiczenia językowe, 
dialogi w parach 

okresowy test wiadomości  

LJN_05 TK_04, TK_05, 
TK_06, TK_07,  

ćwiczenia językowe, 
dialogi w parach 

weryfikacja umiejętności 
podczas ćwiczeń 

LJN_06 TK_06, TK_09 ćwiczenia językowe, 
dialogi w parach 

okresowy test wiadomości  

LJN_07 TK_01, TK_03, 
TK_06 

ćwiczenia językowe, 
dialogi w parach 

okresowy test wiadomości  

LJN_08 TK_01, TK_03 ćwiczenia językowe, 
dialogi w parach 

okresowy test wiadomości  

LJN_09,  
LJN_10 

TK_07, TK_09  
 

ćwiczenia językowe, 
dialogi w parach 

okresowy test wiadomości  

 
2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych 

efektów kształcenia. 
 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 120 

Praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, 
przygotowanie do egzaminu)  175 

Egzamin 2 

SUMA GODZIN 297 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

10 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 4,0; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 6,0. 
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5. Kryteria oceniania: 
  okresowe kolokwia po każdej partii materiału – ocena pozytywna po uzyskaniu 60% 

pozytywnych odpowiedzi; 
  dodatkowo: zaliczenie na podstawie obecności, prac domowych oraz aktywnego 

uczestnictwa na zajęciach; 
  ustne zaliczenie lektury tekstu literackiego w języku niemieckim. 

 
 

6. Sposób oceniania egzaminu pisemnego: 
5,0 (A)  – powyżej 91%  
4,5 (B) – 86–90%   
4,0 (C) – 76–85%   
3,5 (D) – 71–75%   
3,0 (E) – 60–70%   
2,0 (F) – 0–60%   

 
 
 



94 
 

20C. LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO – JĘZYK HISZPAŃSKI 
 
 
I.   Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Lektorat języka nowożytnego – język hiszpański 
2. Kod modułu kształcenia: 03-LEK-BDL 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I–III 
7. Semestr: letni – I rok, zimowy i letni – II rok, zimowy – III rok 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 120 (30 + 30 + 30 + 30) godzin 

dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 10 (2 + 2 + 3 + 3) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język hiszpański i język polski  
 
II.  Informacje szczegółowe 
1.   Cele modułu kształcenia 

 nabycie umiejętności komunikacyjnych w zakresie języka ogólnego, 
 poznanie podstawowego słownictwa z zakresu życia codziennego, 
 przyswojenie sobie w praktyce i teorii podstawowych zagadnień gramatycznych, 
 rozumienie nieskomplikowanych tekstów użytkowych w języku hiszpańskim, 
 wyrobienie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i ustnej w języku, 

hiszpańskim na tematy niespecjalistyczne, 
 zapoznanie się z wybranymi aspektami kultury krajów hiszpańskojęzycznych, 
 rozwinięcie umiejętności komunikowania się na forum grupy, 
 rozwinięcie umiejętności pracy w zespole, 
 poznanie i opanowanie form i zachowań typowych dla środowiska pracy. 

 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują): umiejętność pracy w grupach przy wykonywaniu zadań i projektów 
językowych, podstawowe umiejętności posługiwania się środkami multimedialnymi, 
znajomość języka na poziomie A2.  

 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do celów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

LJH_01  potrafi porozumiewać się w rutynowych sytuacjach 
komunikacyjnych, wyrażając swoje doświadczenia, 
potrzeby i opinie 

K_W05, K_U02 

LJH_02 rozumie ogólny sens prostych komunikatów 
werbalnych sformułowanych w standardowej odmianie 
języka hiszpańskiego  

K_U02, K_U03 

LJH_03 potrafi napisać proste teksty użytkowe odnoszące się do 
życia codziennego 

K_W25, K_U02, 
K_U06 

LJH_04 rozumie krótkie komunikaty pisane związane 
bezpośrednio z sytuacjami życia codziennego 

K_U02, K_U06 
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LJH_05 potrafi podejmować działania w języku hiszpańskim w 
rutynowych sytuacjach życia codziennego (np. 
w kontekście turystyki) 

K_W05, K_W25, 
K_U02, K_U06, 
K_U21, K_K04 

LJH_06 potrafi pracować w mniejszych i większych zespołach K_K06, K_K09 
 
LJH_07 

jest otwarty i wrażliwy na różnice kulturowe 
w odniesieniu do krajów hiszpańskojęzycznych. 

K_W05, K_U03, 
K_K02, K_K04 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do celów 
modułu kształcenia 

TK_01  Wykształcenie kompetencji komunikacyjnej na 
poziomie podstawowym w produkowaniu i rozumieniu 
wypowiedzi w języku hiszpańskim 

LJA_01, LJA_02, 
LJA_03, LJA_04, 
LJA_05, LJA_06, 
LJA_07 

TK_02  Znajomość struktur gramatycznych w tekstach pisanych 
i mówionych o charakterze ogólnym i użytkowym 

LJA_02, LJA_03, 
LJA_04 

TK_03 Nabycie umiejętności pisania tekstów użytkowych 
związanych z sytuacjami życia codziennego 

LJA_03 

TK_04 Wyrobienie umiejętności prowadzenia swobodnych 
dialogów w parach i mniejszych grupach 

LJA_01, LJA_03, 
LJA_05, LJA_06 

TK_05 Umiejętność wypowiadania się na forum grupy na 
nieskomplikowane tematy związane z życiem 
codziennym w krajach hiszpańskojęzycznych 

LJA_01, LJA_02, 
LJA_07 

TK_06 Wykształcenie wrażliwości na wybrane aspekty 
kulturowe krajów hiszpańskojęzycznych i ich 
odzwierciedlenie w miejscowej kulturze popularnej 
i kontaktach międzyludzkich 

LJA_03 LJA_04, 
LJA_05, LJA_06, 
LJA_07 

 
5. Zalecana literatura  

Águeda, A. et alii,  Prisma. Comienza (Nivel A1), Edinumen, Madrid 2009. 
Alonso Raya, R. et alii, Gramática básica del estudiante de españo. Wydanie polskie, 

Difusión, 2011.  
Álvarez Martínez M. A. et alii, Vuela 1, Vuela 2. Libro del alumno, Anaya, Madrid 2005. 
Castro Viúdez, F., Aprende gramática y vocabulario A1, A2, B1, SGEL, Madrid 2004, 

2005, 2006. 
              
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: zadania wysyłane 

przez prowadzącego w trakcie kursu polegające na zdobyciu wskazanych informacji na 
podstawie linków do wybranych hiszpańskich portali internetowych.  

 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium itp. 
Na stronie domowej Studium: http://www.snjo.amu.edu.pl ; na bieżąco w korespondencji 
mailowej z lektorem lub w skrzynce mailowej grupy; w ramach cotygodniowych 
konsultacji dla studentów. 

 
 
III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć 

i metod oceniania  
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Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

LJH_01 TK_01, TK_04, 
TK_05 

dialogi sterowane w parach 
lub w zespołach także 
z materiałem stymulującym 
(np. zdjęcie, ankieta, 
wymiana informacji) 

weryfikacja wykonania 
zadania (np. umówienia 
się, dojścia do konsensusu 
itp.) w trakcie przebiegu 
ćwiczenia lub odtworzenie 
dialogu na forum grupy. 

LJH_02 TK_01, TK_02, 
TK_05 

odsłuchy typu prawda – 
fałsz, uzupełnianie 
brakujących informacji na 
podstawie nagrań audio lub 
wideo dołączanych do 
podręczników 

sprawdzenie ćwiczenia 
oraz powtórzenie lub 
parafraza głównego 
komunikatu słuchanego 
nagrania; 
test z odsłuchu.  

LJH_03 TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_06 

pisanie tekstów użytkowych 
(np. list nieformalny, 
zaproszenie, notatka, 
ogłoszenie) na podstawie 
informacji zebranych 
podczas pracy w zespole 

zadania polegające na 
napisaniu odpowiedzi na 
różnego rodzaju 
ogłoszenia i listy 
prywatne. 

LJH_04 TK_01, TK_02, 
TK_06 

indywidualna praca z 
tekstem, ćwiczenia 
interpretacyjne 
przekazywanych informacji 
oraz intencji nadawcy. 

pytania do tekstu 
o charakterze ogólnym 
(np. dopasowanie tytułu) 
lub szczegółowym (np. 
prawda – fałsz); test z 
kompetencji czytelniczej. 

 
LJH_05 

TK_01, TK_04, 
TK_06 

dialogi sytuacyjne 
polegające na wcielaniu się 
w role przy użyciu 
materiałów stymulujących  

monitorowanie w trakcie 
przebiegu ćwiczenia oraz 
weryfikacji otrzymanych 
efektów (np. uzyskanie 
pożądanej informacji) 

 
LJH_06 

TK_01, TK_04, 
TK_05 

praca w grupach (praca 
z tekstem, sporządzania 
plakatu, krótkiej prezentacji 
lub scenki) 

weryfikacja wyników 
pracy grupy oraz ocena 
interakcji między jej 
członkami w trakcie 
wykonywania zadania. 

 
LJH_07 

TK_01, TK_05, 
TK_06 

praca z tekstem piosenki, 
reklamą, 
nieskomplikowanym 
filmem krótkometrażowym 

zadania polegające na 
wskazaniu i interpretacji 
zawartości kulturowej 
w zaprezentowanym 
materiale oraz ćwiczenia 
rozumienia za słuchu. 
krótka dyskusja wokół 
tematów poruszanych 
w piosence/ filmie (np. 
stereotypy, tradycje, 
problemy społeczne). 

 
2. Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia: 
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Rozmawiając z partnerem/ką, dowiedz się jakie są jego ulubione seriale telewizyjne. 
Wykorzystaj pytania ankietowe zamieszczone poniżej. 
Wysłuchaj krótkiego dialogu i odpowiedz na pytania znajdujące się poniżej. W jakiej 
sytuacji znajdują się ubułgarstnicy dialogu? 
Wysłuchaj tej znanej w krajach hiszpańskojęzycznych piosenki i przedstaw obraz 
Hiszpana/Latynosa, który został w nim zawarty. Czy pokrywa się on ze stereotypami 
Polaków na ich temat? 
Jakie hiszpańskie słownictwo kojarzy ci się ze słowem wiosna. W grupie 3–4 osób 
sporządźcie „mapę” tego pojęcia. 
Wcielając się w rolę podróżnego zadzwoń na stację kolejową i uzyskaj informację 
o pociągach do Madrytu. Twój/a partner/ka dysponuje pełnym rozkładem jazdy. 
Po krótkiej dyskusji w grupie napiszcie list nieformalny, w którym wyjaśnicie adresatowi 
jakich różnic kulturowych może się spodziewać po przyjeździe do Polski. 

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 120 

Praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, 
przygotowanie do egzaminu)  175 

Egzamin 2 

SUMA GODZIN 297 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 10 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 4,0; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 6,0. 

 
5. Kryteria oceniania: 

5,0 (A) – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, 
4,5 (B) – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, 
4,0 (C) – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, 
3,5 (D) – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze 

znacznymi niedociągnięciami, 
3,0 (E) – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale 

z licznymi błędami, 
2,0 (F) – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne. 
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21. LITERATURA SŁOWIAN POŁUDNIOWYCH NA TLE KULTURY PÓŁWYSPU 

BAŁKAŃSKIEGO 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Literatura Słowian południowych na tle kultury 

Półwyspu Bałkańskiego 
2. Kod modułu kształcenia: 03-LSPB-11SDL (w., I sem.), 03-LSPB-11CSDL (k., I sem.), 

03-LSPB-12SDL-E (w., II sem.), 03-LSPB-12CSDL (k., IV sem.), 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA CHORWACKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: zimowy i letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład 30 (15 + 15) godz. dydaktycznych; 

konwersatorium 60 (30 + 30) godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 9 (2 + 2 + 3 + 2) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia: 
11. Język wykładowy: język polski 

 

II. Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia 

interpersonalne: zdolności krytyczne i samokrytyczne, umiejętność docenienia 
różnorodności kulturowej i wielokulturowej; 
instrumentalne: wiedza ogólna, wiedza podstawowa z zakresu literatur i kultur 
Słowiańszczyzny południowej; 
systemowe: zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności badawcze, umiejętność 
konstruowania dłuższej wypowiedzi ustnej, umiejętność pisania pracy zaliczeniowej 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych 
(jeśli obowiązują) 
Wiedza na poziomie podstawowym na temat historii literatury europejskiej, umiejętność 
formułowania opinii i sądów (pisemnie i ustnie) na temat zagadnień literackich 

 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

LSPB_01  zdefiniować bałkańską przestrzeń kulturową i 
opisać charakterystyczne dla niej zjawiska (kultura 
ludowa, idee wspólnotowe Słowiańszczyzny, 
wielkie mity narodowe) 

K_W02, K_W03, K_W05, 
K_W06, K_W07, KW_08, 
K_W09, K_W11, K_W12, 
K_W17, K_W18, K_W19, 
K_W20, K_K02, K_K03, 
K_K05, K_K06 

LSPB_02 powiązać zjawiska z zakresu literatury i kultury K_W02, K_W03, K_W05, 
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Słowian południowych  K_W06, K_W07, K_W08, 
K_W09, K_W11, K_W12, 
K_W17, K_W18, K_W19, 
K_W20, K_K02, K_K03, 
K_K05, K_K06 

LSPB_03 wyjaśnić związek wybranych utworów literackich 
z obszarem kulturowym Bałkanów, rozpoznaje 
cechy narodowych i ponadnarodowych modeli 
kulturowych, charakterystycznych dla Slavia 
Latina, Slavia Orthodoxa, Slavia Islamica i Slavia 
Iudaica 

K_W02, K_W03, K_W05, 
K_W06, K_W07, K_W08, 
K_W09, K_W11, K_W12, 
K_W17, K_W18, K_W19, 
K_W20, K_K02, K_K03, 
K_K05, K_K06 

LSPB_04 opisać specyfikę południowosłowiańskiego 
procesu historycznego i kulturowego oraz relacje 
pomiędzy literaturą pisaną i ustną, a także 
specyfikę relacji kulturowych między Półwyspem 
Bałkańskim i pozostałą częścią Europy 

K_U03, K_U04, K_U07, 
K_U08, K_U12, K_U13, 
K_U14, K_U20 

LSPB_05 analizować i interpretować teksty literackie i 
naukowe, charakterystyczne dla bałkańskiej 
przestrzeni kulturowej 

K_U03, K_U04, K_U07, 
K_U08, K_U12, K_U13, 
K_U14, K_U20 

LSPB_06 formułować sądy na temat literatury Słowian 
południowych ustnie i pisemnie  

K_U03, K_U04, K_U07, 
K_U08, K_U12, K_U13, 
K_U14, K_U20 

LSPB_07 umie kompilować i streszczać wiedzę zaczerpnięta 
z literatury teoretycznej, potrafi ją uogólniać i 
modyfikować 

K_U03, K_U04, K_U07, 
K_U08, K_U12, K_U13, 
K_U14, K_U20 

LSPB_08 samodzielnie ocenić i interpretować dzieła 
literackie oraz teksty kultury, potrafi 
uargumentować określone stanowisko 

K_U03, K_U04, K_U07, 
K_U08, K_U12, K_U13, 
K_U14, K_U20 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  

Prezentacja na poziomie podstawowym 
chorwackiej literatury średniowiecznej w ujęciu 
chronologicznym i typologicznym; ukazanie 
sylwetek najważniejszych pisarzy i ich twórczości 

LSPB_04, LSPB_05, 
LSPB_06,  LSPB_07, 
LSPB_08 

TK_02  

Prezentacja na poziomie podstawowym 
chorwackiej literatury renesansowej w ujęciu 
chronologicznym i typologicznym; ukazanie 
sylwetek najważniejszych pisarzy i ich twórczości 

LSPB_04, LSPB_05, 
LSPB_06,  LSPB_07, 
LSPB_08 

TK_03 

Prezentacja na poziomie podstawowym 
chorwackiej literatury barokowej w ujęciu 
chronologicznym i typologicznym; ukazanie 
sylwetek najważniejszych pisarzy i ich twórczości 

LSPB_04, LSPB_05, 
LSPB_06,  LSPB_07, 
LSPB_08 
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TK_04 

Prezentacja na poziomie podstawowym 
chorwackiej literatury romantycznej/odrodzenia 
narodowego w ujęciu chronologicznym i 
typologicznym; ukazanie sylwetek 
najważniejszych pisarzy i ich twórczości 

LSPB_04, LSPB_05, 
LSPB_06,  LSPB_07, 
LSPB_08 

TK_05 
Prezentacja transformacji kanonów kultury po 
1991 roku na obszarze Półwyspu Bałkańskiego 

LSPB_02, LSPB_03 

TK_06 
Prezentacja roli folkloru w kulturach i literaturach 
południowosłowiańskich 

LSPB_01, LSPB_02 

TK_07 
Przedstawienie omawianych zjawisk na tle 
wydarzeń historycznych, politycznych i 
społecznych Półwyspu Bałkańskiego 

LSPB_01, LSPB_02, 
LSPB_03 

TK_08 
Prezentacja interdyscyplinarnych i 
intersemiotycznych powiązań omawianych zjawisk 
z innymi dziedzinami sztuki 

LSPB_03, LSPB_04 

TK_09 
Wskazanie związków literatur 
południowosłowiańskich z literaturą europejską  

LSPB_03, LSPB_04 

TK_10 

Przedstawienie genezy i zasadniczych cech 
przestrzeni kulturowej Półwyspu Bałkańskiego, 
szczególnie modeli Slavia Latina i Slavia 
Orthodoxa, Slavia Islamica i Slavia Iudaica 

LSPB_01, LSPB_03 

 

5. Zalecana literatura 

 Bogatyriew P., Semiotyka kultury ludowej, Warszawa 1979.  
Czajka H., Bohaterska epika Słowian południowych, Wrocław 1968.  
Dąbrowska-Partyka M., Świadectwa i mistyfikacje. Przed i po Jugosławii, Kraków 2003.  
Gusiew W., Estetyka folkloru, Wrocław 1979.  
II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie, Poznań 1991. 
Język, literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś III, Litteraria, pod red. B. 

Zielińskiego, Poznań  
Krzyżanowski J., Szkice folklorystyczne, t. 1–2, Kraków 1980. 
Rapacka J., „Osman” Ivana Gundulicia. Bunt świata przedstawionego, Wrocław 1975;  
Rapacka J., Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka, Warszawa 1993.  
Rapacka J., Godzina Herdera, Warszawa 1995. 
Rapacka J., Rzeczpospolita Dubrownicka, Sejny 2005. 
Simiczijew K., Pieśń hajducka Słowian południowych, Wrocław 1985.  
Todorova M., Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008. 
Wielkie mity narodowe Słowian. Materiały do dyskusji panelowej towarzyszące 

konferencji „Język, literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś III”, Poznań, 23-26. 
IX. 1999. 

Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów. Sympozjum w Castel Gandolfo 
19–20 sierpnia 1996, pod red. M. Bobrownickiej, Kraków 1997. 

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

Brak możliwości 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 
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Biblioteka UAM, Biblioteka Raczyńskich, tematyczne strony internetowe, elektroniczne 
wydania czasopism 

 

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć 

i metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia 

LSPB_01 
TK_06, TK_07, 
TK_10 

prelekcja, prezentacja 
multimedialna, praca 
zespołowa w trakcie 
zajęć 

aktywność w trakcie 
zajęć, kolokwium 
zaliczeniowe, egzamin 

LSPB_02 
TK_05, TK_06, 
TK_07 

prelekcja, prezentacja 
multimedialna, praca 
zespołowa w trakcie 
zajęć 

aktywność w trakcie 
zajęć, kolokwium 
zaliczeniowe, egzamin 

LSPB_03 
TK_05, TK_06, 
TK_07, TK_08, 
TK_09, TK_10 

prelekcja, prezentacja 
multimedialna, praca 
zespołowa w trakcie 
zajęć 

aktywność w trakcie 
zajęć, kolokwium 
zaliczeniowe, egzamin 

LSPB_04 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_08, TK_09 

prelekcja, prezentacja 
multimedialna, praca 
zespołowa w trakcie 
zajęć 

aktywność w trakcie 
zajęć, kolokwium 
zaliczeniowe, egzamin 

LSPB_05 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04 

prelekcja, prezentacja 
multimedialna, praca 
zespołowa w trakcie 
zajęć 

aktywność w trakcie 
zajęć, kolokwium 
zaliczeniowe, egzamin 

LSPB_06 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04 

prelekcja, prezentacja 
multimedialna, praca 
zespołowa w trakcie 
zajęć 

aktywność w trakcie 
zajęć, 
kolokwium 
zaliczeniowe 
egzamin 

LSPB_07 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04 

prelekcja, prezentacja 
multimedialna, praca 
zespołowa w trakcie 
zajęć 

aktywność w trakcie 
zajęć, kolokwium 
zaliczeniowe, egzamin 

LSPB_08 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04 

prelekcja, prezentacja 
multimedialna, praca 
zespołowa w trakcie 
zajęć 

aktywność w trakcie 
zajęć, kolokwium 
zaliczeniowe, egzamin 

 
2. Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne: 

Kształtowanie się bałkańskiej przestrzeni kulturowej, wspólnoty słowiańskiej i jej form 
historycznych i funkcji ideologicznych, form kultury ludowej i jej ponadnarodowego 
kodu semantycznego.  
Wielkie mity narodowe Słowian. 
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Specyfika południowosłowiańskiego procesu historycznego i kulturowego oraz relacje 
pomiędzy literaturą pisaną i ustną. 
Relacje kulturowe pomiędzy Bałkanami i Europą.  
Cechy narodowych i ponadnarodowych modeli kulturowych, charakterystycznych dla 
Slavia Latina, Slavia Orthodoxa, Slavia Islamica i Slavia Iudaica. 

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 90 

Godziny konsultacji 1 

Czytanie wskazanej literatury 40 

Przygotowanie do zajęć 40 

Przygotowanie prezentacji 20 

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń 30 

Przygotowanie do egzaminu 30 

Egzamin ustny/pisemny 2 

SUMA GODZIN 254 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 9 

 

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 3,0; 
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 6,0. 
 

5. Kryteria oceniania:  
 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i pracy zespołowej); 
 obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na 2 

zajęciach); 
 umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz 

poziom tej wiedzy; 
 umiejętność analizy i interpretacji tekstów literackich oraz dyskursów naukowych, 

charakterystycznych dla bałkańskiej przestrzeni kulturowej. 

 

6. Skala ocen: 

5,0 (A) – bardzo dobra znajomość treści omawianych na zajęciach, bardzo dobra 
umiejętność analizy i interpretacji omawianych tekstów literackich, bardzo dobra 
umiejętność formułowania sądów na temat literatury Słowian południowych ustnie i 
pisemnie 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami 
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4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza umiejętność analizy i 
interpretacji, słabsza umiejętność formułowania sądów na temat literatury Słowian 
południowych ustnie i pisemnie 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość treści omawianych na zajęciach, zadowalająca 
umiejętność analizy i interpretacji omawianych tekstów literackich, zadowalająca 
umiejętność formułowania sądów na temat literatury Słowian południowych ustnie i 
pisemnie 
3,0 (E) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami 
2,0 (F) – nie spełnienie wyżej wymienionych kryteriów. 
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22. PODSTAWY KULTURY EUROPEJSKIEJ  
 
 
I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Podstawy kultury europejskiej 
2. Kod modułu kształcenia: 03-KE-22SDL (IV sem.), 03-KE-31SDL (V sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: II i III 
7. Semestr: letni – II rok, zimowy – III rok 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 (15 + 15) godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 2 (1 + 1) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski. 
 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

interpersonalne: wytworzenie zdolności do krytycznego myślenia, wyrobienie 
umiejętności interdyscyplinarnego spojrzenia na rzymskie dziedzictwo kulturowe, 
nauczenie  terminologii niezbędnej do rozumienia tekstów naukowych z zakresu 
latynistyki; 
instrumentalne: wyrobienie umiejętności analizowania i syntetyzowania wiedzy z 
zakresu kultury rzymskiej, przygotowanie do samodzielnego zdobywania i 
wykorzystywania wiedzy z dziedziny latynistyki w studiach slawistycznych; 
systemowe: przekazanie umiejętności widzenia zagadnień filologicznych na szerokim tle 
kulturowym, wytworzenie nawyków poszukiwania prawdy w naukach humanistycznych 
poprzez namysł nad europejskim dziedzictwem kulturowym. 

 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych 

(jeśli obowiązują): nie ma. 
 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

 
Symbol 
i numer 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

KE_01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu 
dziedzictwa języka, literatury i kultury łacińskiej  
w kulturze europejskiej 

K_W04, K_W09, 
K_W23, K_K01, 
K_K04 

KE_02 zna podstawową terminologię z zakresu badań nad 
kulturą i literaturą łacińską oraz jej recepcją 

K_W02, K_W03, 
K_U04  

KE_03 ma podstawową wiedzę o powiązaniach różnych dziedzin 
i dyscyplin naukowych z badaniami nad rzymskimi 
dziedzictwem literackim i kulturowym 

K_W20, K_W22, 
K_U03  

KE_04 ma wiedzę o podstawowych metodach analizy dzieł 
literatury rzymskiej oraz potrafi docenić znaczenie 
kompetencji filologicznych w procesie komunikacji 

K_W12, K_U17, 
K_K02 
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kulturowej  
KE_05 potrafi łączyć podstawową wiedzę na temat języka 

łacińskiego i kultury rzymskiej z naukową refleksją 
dotyczącą ich wpływu na języki i kultury słowiańskie 

K_W15, K_W23, 
K_U11 

KE_06 potrafi docenić znaczenie badań filologicznych nad 
literaturą łacińską i zna wartość rzymskiego dziedzictwa 
we współczesnej kulturze narodów słowiańskich  

 K_W01, K_U12,   
 K_U14, K_K03 

 

4. Treści kształcenia 
 

Numer treści 
kształcenia 

Opis treści 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 Epoki historyczne w dziejach cywilizacji rzymskiej i ich 
kulturowe oraz językowe dziedzictwo 

KE_01  

TK_02 Metodologia badań nad antykiem rzymskim 
w kontekście studiów nad tożsamością kultury 
europejskiej   

KE_02, KE_04  

TK_03 Analiza wybranych arcydzieł literatury rzymskiej 
w perspektywie ich recepcji w literaturze powszechnej 
(Plaut, Cyceron, św. Augustyn) 

KE_04 

TK_04 Analiza wybranych arcydzieł literatury łacińskiej i ich 
wpływu na rozwój piśmiennictwa narodów słowiańskich 
(Wergiliusz, Horacy, Owidiusz) 

 KE_04  

TK_05 Wpływ języka łacińskiego i kultury rzymskiej na rozwój 
języków słowiańskich i ich kultur 

KE_05 

TK_06 Wpływ kultury rzymskiej na kształtowanie się 
europejskiej tożsamości cywilizacyjnej 

KE_01, KE_03 

TK_07 Współczesna kultura europejska wobec dziedzictwa 
cywilizacji rzymskiej 

KE_06 

5. Zalecana lista lektur  
R. Brague, Europa. Droga rzymska, przeł. W. Dłuski, Warszawa 2012. 
K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa1955 i wyd. 

następne. 
S. Stabryła, Starożytny Rzym, Warszawa 1992. 
Rzym i my. Wprowadzenie do literatury i kultury łacińskiej, przeł. I. Lewandowski, 

M. Malinowski, Poznań 2009. 
Publiusz Wergiliusz Maro, Eneida, przeł. T. Karyłowicz, Wrocław 1981.  
Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie, t. 1, Ody i epody, oprac. O. Jurewicz, 

Wrocław 1986. 
Święty Augustyn, Wyznania, przeł. J. Czuj, Warszawa 1954. 
 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak możliwości. 
 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium itp. 

Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej UAM, Biblioteka Główna UAM.  
 
 
III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie treści kształcenia i efektów kształcenia do form zajęć i metod oceny  
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Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Numer treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metoda oceny stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

KE_01 TK_01 wykład informacyjny kolokwium 
KE_02 TK_02 wykład informacyjny kolokwium 
KE_03 TK_06 wykład informacyjny kolokwium 
KE_04 TK_02, TK_03, 

TK_04 
wykład informacyjny kolokwium 

KE_05 TK_05 wykład informacyjny kolokwium 
KE_06 TK_07 wykład informacyjny kolokwium 

 
2. Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia: 

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 
Godziny konsultacji 1 
Praca własna studenta: Lektura zalecanych tekstów 15 
Praca własna studenta: Przygotowanie do egzaminu 10 
Kolokwium 2 
SUMA GODZIN 58 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

2 

 
 

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,0; 
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 1,0. 
 

5. Kryteria oceniania: kolokwium:  
5,0 (A)  – powyżej 91%  
4,5 (B) – 86–90%   
4,0 (C) – 76–85%   
3,5 (D) – 71–75%   
3,0 (E) – 60–70%   
2,0 (F) – 0–60%   
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23. POETYKA Z ELEMENTAMI ANALIZY I INTERPRETACJI 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Poetyka z elementami analizy i interpretacji 
2. Kod modułu kształcenia: 03-PAI-11BDL (I sem.), 03-PAI-12BDL-E (II sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: zimowy i letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 60 (30 + 30) godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 5 (2 + 3) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski i język bułgarski 
 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia 

– pozyskanie wiedzy z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji i genologii, 
– opanowanie podstawowej terminologii z zakresu poetyki, 
– zdobycie i doskonalenie umiejętności analizy, interpretacji oraz wartościowania tekstu 

literackiego (także w kontekście interdyscyplinarnym), 
– kształtowanie umiejętności czytania tekstów teoretycznoliterackich. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych: 
umiejętność analizy i interpretacji tekstu literackiego, znajomość podstawowych kategorii 
analitycznych na poziomie szkoły średniej. 

 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

PAI_01  potrafi dokonać analizy i interpretacji tekstu 
literackiego, wartościować utwory literackie oraz 
umiejętnie uzasadnić własną hipotezę interpretacyjną 
(posługując się odpowiednią terminologią i odwołując 
się do literatury przedmiotu) 

K_W01, K_W02, 
K_W04, K_W16, 
K_U05, K_U08, 
K_U09, K_U10, 
K_U11 

PAI_02 potrafi zanalizować budowę wersyfikacyjną oraz 
rozpoznać i scharakteryzować poszczególne systemy 
wersyfikacyjne 

K_W16, K_U14 

PAI_03 potrafi rozpoznać i scharakteryzować stylistykę 
wybranego tekstu literackiego (ze szczególnym 
uwzględnieniem środków stylistycznych i tropów) 

K_W16, K_U08 

PAI_04 potrafi zanalizować kompozycję tekstu literackiego 
(m. in. rozpoznać jednostki konstrukcyjne świata 
przedstawionego w utworze, potrafi przeanalizować 
sytuację narracyjną, sposób konstrukcji postaci, czasu 
i przestrzeni w powieści) 

K_W16, K_U14 
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PAI_05 potrafi rozpoznać i scharakteryzować najważniejsze 
gatunki literackie 

K_W16, K_U08 

PAI_06 potrafi czytać ze zrozumieniem prace naukowe 
z zakresu poetyki i odnieść się do ich głównych tez 

K_W16, K_U06, 
K_U11, K_K07 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  Przedmiot zainteresowań poetyki i jej miejsce wśród 
dziedzin nauki o literaturze. 

PAI_01, PAI_06 

TK_02  Poezja, liryka, wiersz; utwór poetycki, utwór liryczny, 
utwór wierszowany – ich wzajemne zależności.  
Poezja a proza. 

PAI_01, PAI_02, 
PAI_06 

TK_03 Charakterystyka systemów wersyfikacyjnych (rys 
historyczny, konstanty i tendencje, najczęstsze 
formaty, zastosowanie). 

PAI_01, PAI_02, 
PAI_06 

TK_04 Wprowadzenie do stylistyki (style funkcjonalne a styl 
tekstu literackiego, stylizacja). 

PAI_01, PAI_03, 
PAI_06 

TK_05 Leksykalne i składniowe środki stylistyczne – 
typologia, przykłady. 

PAI_01, PAI_03, 
PAI_06 

TK_06 Przekształcenia semantyczne – tropy (zwłaszcza 
metafora, symbol, alegoria, ironia) – typologia, 
przykłady, próby wartościowania. 

PAI_01, PAI_03, 
PAI_06 

TK_07 Kompozycja – jej typy i podstawowe pojęcia. 
Jednostki konstrukcyjne świata przedstawionego: 
motyw, wątek, postać, akcja i fabuła.  

PAI_01, PAI_04, 
PAI_06 

TK_08 Elementy dzieła literackiego: czas i przestrzeń, postać 
literacka. 

PAI_01, PAI_04, 
PAI_06 

TK_09 Sytuacja narracyjna i typy narracji. PAI_01, PAI_04, 
PAI_06 

TK_10 Wybrane gatunki literackie (charakterystyka, rys 
historyczny, przemiany konwencji gatunkowych). 

PAI_01, PAI_05, 
PAI_06 

 

5. Zalecana literatura  
Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, Warszawa 2000. 
Ćwiczenia z poetyki, red. A. Gajewska, T. Mizerkiewicz, Warszawa 2006. 
Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 

1991. 
Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1990.  
Kompozycja i genologia, red. A. Gajewska, Poznań 2010. 
Mayenowa M. R., Poetyka teoretyczna: zagadnienia języka, Wrocław 2000. 
Miodońska-Brookes E., Kulawik A., Tatara M., Zarys poetyki. Warszawa 1980. 
Poetyka. Zarys encyklopedyczny red. M. R. Mayenowa, L. Pszczołowska, Wrocław 1957–

1979. 
Pszczołowska L., Wiersz-styl-poetyka. Studia wybrane. Kraków 2002.  
Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2002.  
Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocław 2000. 

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu. 
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7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium itp. 
Materiały dostępne w bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. 
 
 

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć 

i metod oceniania  
 

Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

PAI_01 TK_01 do 
TK_10 

wykład informacyjny, 
dyskusja, rekonstrukcja tez 
wybranych tekstów 
naukowych, prezentacja 
samodzielne przygotowanych 
interpretacji ustnej, 
prezentacja  

aktywność na zajęciach, 
ocena merytoryczna 
przygotowanej 
interpretacji, ocena 
merytoryczna wypowiedzi 
w dyskusji, egzamin 

PAI_02 TK_02 do 
TK_03 

dyskusja, elementy wykładu 
informacyjnego, rekonstrukcja 
tez wybranych tekstów 
naukowych, interpretacja 
tekstów literackich 

ocena ustnej analizy 
wersyfikacyjnej, 
aktywność na zajęciach, 
egzamin 

PAI_03 TK_04 do 
TK_06 

dyskusja, elementy wykładu 
informacyjnego, rekonstrukcja 
tez wybranych tekstów 
naukowych, interpretacja 
tekstów literackich 

ocena ustnej analizy 
stylistycznej tekstu 
literackiego, aktywność na 
zajęciach, egzamin 

PAI_04 TK_07 do 
TK_09 

dyskusja, elementy wykładu 
informacyjnego, rekonstrukcja 
tez wybranych tekstów 
naukowych, interpretacja 
tekstów literackich 

ocena ustnej analizy 
kompozycji dzieła 
literackiego, aktywność na 
zajęciach, egzamin 

PAI_05 TK_10 dyskusja, elementy wykładu 
informacyjnego, rekonstrukcja 
tez wybranych tekstów 
naukowych, interpretacja 
tekstów literackich 

aktywność na zajęciach, 
egzamin 

PAI_06 TK_01 do 
TK_10 

rekonstrukcja tez wybranych 
tekstów naukowych, 
interpretacja tekstów 
literackich, dyskusja, 
elementy wykładu 
informacyjnego 

ocena rekonstrukcji 
głównych tez tekstu 
naukowego, aktywność na 
zajęciach, egzamin 

 

2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych 
efektów kształcenia. 
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3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 

Konsultacje 2 

Czytanie zalecanej literatury 40 

Przygotowywanie pracy o charakterze 
interpretacyjnym 

25 

Przygotowanie do zaliczenia 20 

SUMA GODZIN 147 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 5 

 

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich – 2,0; 
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe – 3,0. 
 

5. Kryteria oceniania: 
– obecność i aktywność na zajęciach, 
– wartość merytoryczna wypowiedzi o charakterze interpretacyjnym, prezentowanych na 

zajęciach, 
– poziom wiedzy i umiejętności zaprezentowane na egzaminie. 

 
6. Skala ocen: 

5,0 (A) – student posiada obszerną wiedzę z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji 
i genologii; biegle posługuje się podstawową terminologią z zakresu poetyki; swobodnie 
stosuje nabytą wiedzę w praktyce interpretacyjnej, sprawnie analizuje, interpretuje tekst 
literacki, w razie potrzeby uruchamiając kontekst interdyscyplinarny, wartościując oraz 
odwołując się do literatury przedmiotu; potrafi czytać ze zrozumieniem teksty 
teoretycznoliterackie; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami (zwłaszcza w praktycznym 
zastosowaniu warsztatu badawczego); 
4,0 (C) – student posiada znaczną wiedzę z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji 
i genologii; dobrze posługuje się podstawową terminologią z zakresu poetyki; dość 
sprawnie stosuje nabytą wiedzę w praktyce interpretacyjnej, analizuje, interpretuje tekst 
literacki, w razie potrzeby uruchamiając kontekst interdyscyplinarny, podejmując próby 
wartościowania oraz odwołując się do literatury przedmiotu; podejmuje lekturę tekstów 
teoretycznoliterackich i rozumie ich główne tezy; 
3,5 (D) – student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu wersyfikacji, stylistyki, 
kompozycji i genologii; ze zrozumieniem posługuje się podstawową terminologią z 
zakresu poetyki; podejmuje zazwyczaj udane próby zastosowania nabytej wiedzy w 
praktyce interpretacyjnej, stawia hipotezy interpretacyjne; poprawnie analizuje, 
interpretuje tekst literacki, choć nie zawsze uruchamia istotne konteksty; niekiedy 
podejmuje próby wartościowania; zazwyczaj poprawnie odwołuje się do literatury 
przedmiotu; podejmuje lekturę tekstów teoretycznoliterackich i zazwyczaj rozumie ich 
główne tezy; 
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3,0 (E) – student posiada podstawową wiedzę z zakresu wersyfikacji, stylistyki, 
kompozycji i genologii; na ogół poprawnie posługuje się podstawową terminologią z 
zakresu poetyki; podejmuje po części udane próby zastosowania nabytej wiedzy w 
praktyce interpretacyjnej, próbuje stawiać hipotezy interpretacyjne; zazwyczaj poprawnie 
analizuje, interpretuje tekst literacki, choć nie zawsze uruchamia istotne konteksty; rzadko 
podejmuje próby wartościowania; zazwyczaj poprawnie – choć w umiarkowanym 
zakresie – odwołuje się do literatury przedmiotu; podejmuje lekturę tekstów 
teoretycznoliterackich i zazwyczaj rozumie większość głównych tez; 
2,0 (F) – student posiada niewystarczającą  wiedzę z zakresu wersyfikacji, stylistyki, 
kompozycji i genologii; nie potrafi poprawnie posługiwać się podstawową terminologią 
z zakresu poetyki; nie umie zastosować nabytej wiedzy w praktyce interpretacyjnej, 
podejmuje nieudane próby analizy i interpretacji i wartościowania; nie potrafi 
zrekonstruować głównych tez tekstów teoretycznoliterackich, omawianych na zajęciach. 
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24A. PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA BUŁGARSKIEGO – I ROK 
 
 

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu (przedmiotu): Praktyczna nauka języka bułgarskiego – I rok 
2. Kod modułu (przedmiotu): 03-JB-11BDL (I sem.), 03-JB-12BDL-E (II sem.) 
3. Kierunek kształcenia: FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA 
4. Rodzaj modułu (przedmiotu): obowiązkowy  
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: letni i zimowy  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 210 (105 + 105) godz. dydaktycznych  
9. Liczba punktów ECTS: 14 (7 + 7) pkt.  
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mailowy wykładowcy:  
11. Język wykładowy: język bułgarski i język polski 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych – 

brak 
 

2. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia 
efektów kształcenia student: 

Odniesienie do 
efektów kształcenia  

dla kierunku 
studiów 

JB_01  rozróżnić i zrozumieć znane mu słowa, dotyczące jego 
samego oraz jego rodziny i najbliższego otoczenia, gdy 
rozmówca mówi wolno i wyraźnie; 
zrozumieć powszechnie używane słowa (np. informacje o 
rodzinie, miejscu zamieszkania, zakupach, zatrudnieniu, 
stanie zdrowia); 
zrozumieć treść podstawowych krótkich komunikatów i 
prostych informacji 
 

K_U01, K_U09, 
K_U13, K_U17, 
K_K02, K_K04 

JB_02 przeczytać i zrozumieć podstawowe komunikaty 
publiczne (np. ostrzeżenia, hasła reklamowe itp.); czytać 
ze zrozumieniem krótkie, uprzednio dostosowane do 
poziomu A1 tekstów; znaleźć konkretne informacje w 
tekstach dotyczących życia codziennego (np. w 
ogłoszeniach, rozkładach jazdy, broszurach 
informacyjnych i reklamowych, listach) 

K_U01, K_U16, 
K_U18 

JB_03 prowadzić rozmowę na podstawowym poziomie 
znajomości języka bułgarskiego; odpowiedzieć na i 
zadawać podstawowe pytania w zakresie najlepiej 
znanych mu tematów oraz w celu zaspokojenia 
podstawowych potrzeb komunikacyjnych; komunikować 
się w sytuacjach podstawowych, wymagających 
bezpośredniej wymiany informacji; uczestniczyć w 
krótkich rozmowach, nawet jeżeli nie rozumie wszystkich 
komunikowanych treści; używać podstawowych zwrotów 
codziennych w celu opisania swojego miejsca 

K_U01, K_U09, 
K_U13,  K_U17, 
K_K02, K_K04, 
K_K06  
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zamieszkania i swojego otoczenia;  wyrazić swoją opinię 
w zakresie codziennej, podstawowej komunikacji    

JB_04 wypełniać formularze i/lub kwestionariusze osobowe, 
wymagające podstawowych informacji odnośnie imienia i 
nazwiska, wieku, narodowości, zawodu, miejsca 
zamieszkania itd.; napisać samodzielnie krótkie 
komunikaty (np. wiadomość, list prywatny itp.); 
sporządzić notatkę ze zwięzłego i dostosowanego do 
poziomu A1 tekstu; opanować i stosować podstawowe 
reguły bułgarskiej ortografii 

K_U10, K_U18 

JB_05 opanować i stosować podstawową wiedzę z zakresu 
fonetyki i fonologii języka bułgarskiego; akcentować 
poprawnie; używać stosownej intonacji i siły głosu do 
odpowiednich intencji komunikacyjnych 

K_U09, K_U13, 
K_U17 

JB_06 opanować i stosować podstawową wiedzę o koniugacji 
czasownika i deklinacji przymiotników w języku 
bułgarskim, a także poprawnie używać rodzajników 
określonych i nieokreślonych 

K_U01, K_U09, 
K_U10 

JB_07 opanować i stosować w praktyce podstawową wiedzę z 
zakresu składni; rozpoznać komunikacyjną funkcję zdań 
oraz budować zdania proste i złożone 

K_U01, K_U09, 
K_U10 

JB_08  student przyswaja szeroki zasób podstawowego 
słownictwa, dostosowany do poziomu podstawowego 
A1-A2 

K_U01, K_U09, 
K_U10, K_U13, 
K_U16, K_K04, 
K_K06  

JB_09 student przyswaja podstawowe informacje o kraju, 
kulturze i literaturze bułgarskiej 

K_W10, K_W18, 
K_U13, K_K03, 
K_K10 

 
3. Treści kształcenia 

 

Symbol 
treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

modułu 

TK1  wprowadzenie do praktycznej nauki języka bułgarskiego, 
podstawowe charakterystyki części mowy; przyswajanie 
zwrotów podstawowych i skonwencjonalizowanych 
wyrażeń używanych podczas nawiązania znajomości, 
przedstawienia się rozmówców, witania się itd. 

JB_1, JB_03, 
JB_5, JB_6, 
JB_08, JB_09 

TK2  ludzie i ich zawody – nazwy państw i narodowości, 
zawody oraz związane z nimi reguły słowotwórcze, 
wprowadzenie kategorii rodzaju gramatycznego oraz 
rodzajnika 

JB_1, JB_2, 
JB_3, JB_5, 
JB_6, JB_8 

TK3 żywność i napoje, zakupy w sklepie i na targach, 
składanie zamówienia w restauracji i kawiarni, dyskusja 
o podstawowych nawykach żywieniowych, czas 
teraźniejszy, liczebniki 

JB_1, JB_2, 
JB_3, JB_5, 
JB_6, JB_7, 
JB_8, JB_9 

TK4 cechy przedmiotów i ludzi, kolory, cechy psychiczne i 
fizyczne, części ciała, kongruencja między 
rzeczownikami i przymiotnikami, wyrażenie relacji 

JB_1, JB_2, 
JB_3, JB_04, 
JB_6, JB_7, 
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przynależności, stopniowanie przymiotników JB_8 

TK5 rodzina, przyjaciele, ludzie bliscy, zwierzęta domowe, 
relacje rodzinne, nazwy członków rodziny, zaimki 
osobowe, tryb rozkazujący czasownika, rodzajnik 
określony i nieokreślony – użycia regularne i 
nieregularne 

JB_1, JB_2, 
JB_3, JB_04, 
JB_6, JB_7, 
JB_8 

TK6 rodzaje odzieży i obuwia, zakup ubrań i butów, dyskusja 
na temat zwyczajów ubioru, zaimki dzierżawcze, 
wskazujące i pytające, liczebniki 

JB_1, JB_2, 
JB_3, JB_6, 
JB_7, JB_8, 
JB_9 

TK7 gdzie mieszkam – opis otoczenia, opis mieszkania, 
ogłoszenie kupna/sprzedaży, domowe porządki,  
czasowniki bezosobowe i zwrotne  

JB_1, JB_2, 
JB_3, JB_6, 
JB_7, JB_8 

TK8 życie codzienne, opisywanie czynności codziennych oraz 
przyzwyczajeń, która godzina, sposoby wyrażenia czasu, 
nazwy miesięcy, dni tygodnia i pory roku, zaimki 
względne i nieokreślone 

JB_1, JB_2, 
JB_3, JB_4, 
JB_6, JB_7, 
JB_8 

TK9 orientacja w przestrzeni – kierunki świata, dworzec, 
lotnisko, rozkład jazdy, kantor, wymiana walut, 
liczebniki główne i porządkowe, czasowniki ruchu 

JB_1, JB_2, 
JB_3, JB_4, 
JB_6, JB_7, 
JB_8, JB_9 

TK10 podróże, relacja z miejsc, które odwiedziliśmy i plany 
wakacyjne, kierunki ruchu, praesens historicum, czas 
przyszły 

JB_1, JB_2, 
JB_6, JB_7, 
JB_8 

TK11 liczyć pieniądze, godziny, miesiące, lata; liczby i 
podstawowe działania arytmetyczne, aoryst, nieregularna 
liczba mnoga 

JB_1, JB_3, 
JB_6, JB_7, 
JB_8, JB_9 

TK12 zdrowie i sport; wizyta u lekarza; hobby; dyskusja o 
sposobach spędzenia wolnego czasu; przysłówek i 
stopniowanie przysłówków 

JB_1, JB_3, 
JB_6, JB_7, 
JB_8 

 
4. Zalecana lista lektur  

E. Хаджиева, H. Гарибова, A. Ефтимова, Български език за чужденци: Общ курс, 
София, 2006. 
Ст. Петрова, Пр.Цанкова, Ел.Куртева, Кр.Томова, И. Илиев, Учете български език 
(първо ниво), София, 2004.  
Ж.Колева-Златева, Б.Емилиянова, В. Седефчева, Аз говоря български. Български 
език за чужденци, Велико Търново, 2004.  
V. Popova, D. Ivanova, Zwięzła gramatyka języka bułgarskiego, Poznań 2004. 
M. Korytkowska, G. Minczew, W. Stępniak-Minczewa, Ćwiczenia z gramatyki 
współczesnego języka bułgarskiego z wyborem tekstów, Lódź 1999. 

 
5. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

Nie przewiduje się. 

6. Informacja o tym,  gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp. 
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Strona Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM http://www.slavic.amu.edu.pl/ 
 
 

III. Informacje dodatkowe (weryfikacja programów kształcenia) 
1. Odniesienie treści kształcenia i efektów kształcenia do form zajęć i metod oceny  

 
Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych w 
trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

JB_01 TK1 do TK12 elementy wykładu 
konwersatoryjnego i opisu, 
ćwiczenia praktyczne, 
dyskusje, konwersacje, 
aranżowane sytuacje 
komunikacyjne 

egzamin pisemny i ustny, 
aktywność w trakcie zajęć,  
ocena prowadzonych przez 
studentów konwersacji 

JB_02 TK1 do TK12 lektura indywidualna, 
dyskusja w grupie, 
ćwiczenia praktyczne 

cząstkowe testy, 
zaliczeniowe w procesie 
kształcenia,  
ocena realizacji zadań 
pozalekcyjnych – prace 
pisemne, egzamin pisemny 

JB_03 TK1 do TK12 konwersacje, dyskusja w 
grupie, ćwiczenia 
praktyczne 

aktywność w trakcie zajęć,  
egzamin ustny 

JB_04 TK3 do TK12 elementy wykładu 
konwersatoryjnego i opisu, 
ćwiczenia pisemne 

ocena zadań pisemnych, 
wykonywanych w trakcie 
zajęć, ocena pisemnych 
zadań pozalekcyjnych,  
końcowy egzamin 
pisemny 

JB_05 TK1 do TK12 ćwiczenia fonetyczne, 
praca indywidualna poza 
godzinami kontaktowymi  
i wystąpienie w trakcie 
zajęć 

aktywność studentów w 
trakcie zajęć, egzamin 
ustny 

JB_06 TK1, TK2, TK5 ćwiczenia praktyczne, 
elementy wykładu 
konwersatoryjnego i opisu, 
konwersacje 

cząstkowe testy 
zaliczeniowe w procesie 
kształcenia, ocena 
realizacji zadań 
pozalekcyjnych – prace 
pisemne, egzamin pisemny 

JB_07 TK1 doTK12 ćwiczenia praktyczne, 
elementy wykładu 
konwersatoryjnego i opisu, 
konwersacje 

cząstkowe testy 
zaliczeniowe w procesie 
kształcenia, ocena 
realizacji zadań 
pozalekcyjnych – prace 
pisemne, egzamin pisemny 

JB_08 TK1 doTK12 ćwiczenia praktyczne i 
konwersacje 

aktywność studentów w 
trakcie zajęć, cząstkowe 
testy zaliczeniowe w 
procesie kształcenia,  
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egzamin pisemny 
JB_09 TK1 do TK12 elementy wykładu 

konwersatoryjnego i opisu, 
lektura indywidualna, 
praca w grupie 

ocena pracy w grupie,  
cząstowe testy 
zaliczeniowe w procesie 
kształcenia, egzamin ustny 

 
2. Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne: 

Stopniowanie przymiotników (egzamin pisemny). 
Czasownik – czas teraźniejszy, aoryst (egzamin pisemny). 
Bułgarskie święta narodowe (egzamin ustny). 

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 
Forma aktywności Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności  
Godziny kontaktowe z nauczycielem 210 
Przygotowanie prac pisemnych i zadań domowych na zajęcia  115 
Czytanie wskazanej literatury 45 
Przygotowanie do egzaminu 45 
Indywidualne konsultacje 3 
Egzamin ustny i pisemny 2 
SUMA GODZIN 420 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 
(PRZEDMIOTU) 

14 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich – 7,0; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe – 7,0. 
 

5. Kryteria oceniania: (ocenie podlegają następujące elementy):  
 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w konwersacjach);  
 wartość merytoryczna wykonanych zadań pozalekcyjnych; 
 sprawność posługiwania się językiem bułgarskim na poziomie A1–A2; 
 zaliczenie wszystkich testów kontrolnych;  
 umiejętność zaprezentowania na egzaminach pisemnym i ustnym wiedzy nabytej w 

ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy. 

6. Skala ocen (ostateczna ocena kształtuje się na podstawie wyniku egzaminu ustnego i 
pisemnego):  
5,0 (A)  – powyżej 91%  
4,5 (B) – 86–90%   
4,0 (C) – 76–85%   
3,5 (D) – 71–75%   
3,0 (E) – 60–70%  
2,0 (F) – 0–60% 
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24b. PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA BUŁGARSKIEGO – ROK II 
 
 

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Praktyczna nauka języka bułgarskiego – rok II 
2. Kod modułu kształcenia: 03-JB-21BDL (III sem.), 03-JB-22BDL-E (IV sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: II 
7. Semestr: zimowy i letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 210 (105 + 105) godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 12 (6 + 6) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia:  
11. Język wykładowy: język bułgarski 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia:  

 poszerzona praktyczna nauka języka bułgarskiego; 
 kontynuacja pracy nad umiejętnościami pisania, czytania i mówienia w języku 

bułgarskim na poziomie podstawowym rozszerzonym (B2); 
 poszerzanie wiedzy gramatycznej i słowotwórczej właściwej dla tego poziomu;  
 większa wiedza o bułgarskim kontekście kulturowym. 

 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych  

Osiągnięcie efektów kształcenia dla przedmiotu Praktyczna nauka języka bułgarskiego na 
pierwszym roku studiów licencjackich. 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia 
efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla kierunku 

studiów 

JB_01  zrozumieć jasno sformułowane wypowiedzi na znane mu 
tematy, z którymi spotyka się w pracy, szkole, itd.; 
rozumie główne wątki wielu programów radiowych i 
telewizyjnych, mówiących o sprawach bieżących lub o 
sprawach interesujących go prywatnie lub zawodowo, 
kiedy są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie; 
zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady, pod 
warunkiem, że temat nie jest mu całkowicie obcy; 
zrozumieć większość filmów w standardowej odmianie 
języka 

K_U01, K_U10, 
K_U11, K_U12 

JB_02 potrafi zrozumieć teksty składające się głównie z mowy 
codziennej lub języka swoich zainteresowań, zrozumieć 
opis wydarzeń, uczuć i pragnień zawarty w prywatnej 
korespondencji; czytać artykuły i raporty, które zajmują 
się współczesnymi problemami, w których piszący 
prezentują określone stanowiska i poglądy; zrozumieć 

K_U01, K_U03, 
K_U12, K_U13, 
K_U14 
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współczesną prozę literacką 

JB_03 poradzić sobie w większości sytuacji, jakie mogą 
wyniknąć w trakcie podróży przez obszar, gdzie mówi się 
danym językiem; bez przygotowania dołączyć się do 
rozmowy na tematy, które są mu znane, mają osobisty 
charakter lub dotyczą życia codziennego (npr. rodziny, 
zainteresowań, pracy, podróżowania i wydarzeń 
bieżących); komunikować się płynnie i spontanicznie, 
tworzyć interakcje z rodzimymi użytkownikami języka; 
może aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na znane mu 
tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich 
poglądów 

K_U01, K_U08, 
K_U10, K_U1, 
K_U12 

JB_04 łączyć wyrażenia, opisywać przeżycia i zdarzenia, 
nadzieje, marzenia i aspiracje; potrafi relacjonować i  
opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując 
własne reakcje i wrażenia; może mówić na wiele tematów 
związanych z obszarem jego zainteresowań; potrafi 
wyjaśnić swój punkt widzenia, podając wady i zalety 
różnych rozwiązań 

K_U08, K_U09, 
K_U12, K_U13, 
K_U14 

JB_05 może pisać proste teksty na tematy, które są mu znane 
bądź go interesują; może pisać prywatne listy, opisując 
swoje przeżycia i wrażenia; może pisać zrozumiale, 
popełniając mało błędów w tekście; może napisać 
opracowanie, przekazując informacje lub rozważając 
argumenty za i przeciw swojego punktu widzenia; może 
napisać list i opisać osobiste wydarzenia i doświadczenia 

K_W18, K_U09, 
K_U12, K_U13, 
K_U14 

JB_06 posiada słownictwo na wyższym poziomie; potrafi 
wprowadzić proste wyrażenia i kolokacje w dziedzinie 
codziennej komunikacji 

K_W18, K_U12, 
K_U13, K_U14 

JB_07 jest w stanie zanotować dowolny tekst, popełniając mało 
błędów; ma większą wiedzę na temat ortografii języka 
bułgarskiego 

K_W18, K_U12, 
K_U13, K_U14 

JB_08 zna podstawowe zasady fonetyczne i wyjątki i stosuje je w 
mowie i piśmie 

K_W18, K_U12, 
K_U13, K_U14 

JB_09 potrafi rozróżnić słowa zmienne i niezmienne; opanował 
wszystkie reguły określania z rodzajnikami wraz z 
wyjątkami, stopniowanie przymiotników i przysłówków 

K_W18, K_U12, 
K_U13, K_U14 

JB_10 rozpoznaje funkcje komunikatywne zdań, używa prostych 
i złożonych zdań, wprowadzając pewne typy zdań 
podrzędnych 

K_W18, K_U12, 
K_U13, K_U14 

JB_11 zna tradycje świąt państwowych i religijnych w Bułgarii;  
rozumie specyfikę współczesnych trendów kulturowych i 
społecznych 

K_W15, K_W19, 
K_U05, K_K05, 
K_K06 
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4. Treści kształcenia 
 

Symbol 
treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu 

TK_01  

Praca i zatrudnienie  
rodzaje zawodów 
preferowany zawód 
narzędzia do pracy; praca i przyjaźń; indywidualna i 
praca zespołowa;  
pisanie CV i listu motywacyjnego; wywiad w pracy 

JB_1, JB_2, JB_03, 
JB _5, JB_6, JB_08, 
JB_09 

TK_02  

Kultura bułgarska i codzienność 

kuchnia, przepisy kulinarne, napoje tradycyjne 
sport 
kultura młodzieżowa w Bułgarii i Polsce 
planowanie czasu wolnego i weekendu (kino, teatr, 
koncerty, imprezy sportowe); hobby 

JB_1, JB_2, JB_3, 
JB_5, JB_6, JB_8, 
JB_10, JB_11 

TK_03 

Podróże i wakacje 
socjologiczne, kulturowe i edukacyjne aspekty podróży 
aktywny lub pasywny urlop; planowanie podróży 
(wakacje letnie i zimowe; morze, góry);  
wyszukiwanie ofert turystycznych; prasa, Internet i 
usługi biur podróży;  
typy zakwaterowania (hotel, kwatery prywatne, 
kempingi) 

JB_1, JB_2, JB_3, 
JB_5, JB_6, JB _7, 
JB_8, JB_9 

TK_04 

Orientacja przestrzenna, transport, komunikacja, ruch 
wskazanie kierunków ruchu, świata, podstawowe 
pojęcia geograficzne 
połączenia telefoniczne i komunikacja internetowa;  
pisma oficjalne 

JB_1, JB_2, JB_3, 
JB_04, JB_6, JB_7, 
JB_8, JB_10 

TK_05 
Świat zwierząt i roślin 

flora i fauna w różnych częściach świata 
etyczny stosunek do zwierząt 

JB_1, JB_2, JB_3, 
JB_4, JB_6, JB_7, 
JB_10  

TK_06 

Lingwistyczna wiedza o społeczeństwie:  Sofia – stolica 
Republiki Bułgarii 

charakterystyki, fakty i statystyka 
historia miasta (na podstawie tekstów i filmów) 
porównanie z innymi miastami 

JB_1, JB_2, JB_3, 
JB_4, JB_6, JB_7, 
JB_11  

TK_07 

Lingwistyczna wiedza o społeczeństwie: Bułgarskie 
święta i tradycje 

święta narodowe 
Boże Narodzenie i Sylwester w Polsce i Bułgarii 
martenicy 
ślub - tradycja i współczesność 

JB_1, JB_2, JB_3, 
JB_4, JB_6, JB_7, 
JB_11 

TK_08 
Rodzina i relacje międzyludzkie 

prawo i stosunki małżeńskie i rodzinne 
JB_1, JB_2, JB_3, 
JB_4, JB_6, JB_7, 
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męsko-damska przyjaźń 
wady i zalety, które mają nasi bliscy 

JB_8, JB_9 

ТК_09 

Literatura i muzyka 

współczesna bułgarska muzyka popularna, teksty 
piosenek 
nowa i najnowsza literatura bułgarska – wybrane teksty 

JB_1, JB_2, JB_3, 
JB_4, JB_5, JB_6, 
JB_7, JB_11  

TK_10 

Kino i teatr 

Oglądanie filmu fabularnego lub dokumentalnego albo 
nagrania spektaklu teatralnego. 
czytanie i pisanie recenzji filmowych и театрални 

JB_1,JB_2,  JB_3, 
JB_6, JB_7, JB_8, 
JB_9, JB_11 

TK_11 
Prezentacja na wybrany temat, przygotowana 
indywidualnie 

JB_5, JB_6, JB_7, 
JB_8, JB_9, JB_10 

 

5. Zalecana literatura  

E. Хаджиева, Н. Грибова, А. Ефтимова, М. Пацева, А. Слуцка. Български език за 
чужденци. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2006. 

Ж. Колева-Златева, Б. Емилиянова, В. Седефчева. Аз говоря български. Български 
език за чужденци, част А. Изд. Фабер, Велико Търново, 2004. 

Г. Гочев, Л. Кирова, Ст. Гърдев. Аз говоря български. Български език за чужденци, 
част В. Изд. Фабер, Велико Търново, 2006. 

Д. Илиева. Български език. Slovenské pedagogické nakladateJBtvo, Bratislava, 1989. 
P. Barkalova. Bulgarian Grammar. Университетско издателство “Паисий 

Хилендарски”, Пловдив, 2011. 
С. Банова. Българският глагол. Практическо помагало. Изд. Д-р Иван Богоров, 

София, 2005 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu – nie przewiduje się. 

 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp. 

Strona Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM http://www.slavic.amu.edu.pl/ 

 

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i 

metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych w 
trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia 

JB_01 TK_1 do TK_10 

elementy wykładu 
konwersatoryjnego i opisu, 
ćwiczenia praktyczne, 
dyskusje, konwersacje, 
aranżowane sytuacje 
komunikacyjne 

pisemny egzamin 
ustny; aktywność w 
trakcie zajęć; ocena 
prowadzonych przez 
studentów 
konwersacji 
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JB_02 TK_1 do TK_10 
konwersacje, dyskusja w 
grupie, ćwiczenia 
praktyczne 

aktywność w trakcie 
zajęć; egzamin ustny 

JB_03 TK_1 do TK_10 
konwersacje, dyskusja w 
grupie, ćwiczenia 
praktyczne 

aktywność w trakcie 
zajęć; egzamin ustny 

JB_04 

 
TK_04 do TK_09 

elementy wykładu 
konwersatoryjnego i opisu, 
ćwiczenia pisemne 

ocena zadań 
pisemnych, 
wykonywanych w 
trakcie zajęć; ocena 
pisemnych zadań 
pozalekcyjnych; 
egzamin pisemny 

JB_05 

 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_09, 
TK_11 

ćwiczenia fonetyczne, praca 
indywidualna poza 
godzinami kontaktowymi  i 
wystąpienie w trakcie zajęć 

aktywność studentów 
w trakcie zajęć; ocena 
prezentacji, egzamin 
ustny 

JB_06 

 
TK_01 do TK_11 

ćwiczenia praktyczne, 
elementy wykładu 
konwersatoryjnego i opisu, 
konwersacje 

cząstkowe testy 
zaliczeniowe w 
procesie kształcenia; 
ocena realizacji zadań 
pozalekcyjnych – 
prace pisemne; 
egzamin pisemny 

JB_07 

 
TK_03 do TK_11 

ćwiczenia praktyczne, 
elementy wykładu 
konwersatoryjnego i opisu, 
konwersacje 

cząstkowe testy 
zaliczeniowe w 
procesie kształcenia; 
ocena realizacji zadań 
pozalekcyjnych – 
prace pisemne; 
egzamin pisemny 

JB_08 

 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_08, TK_10, 
TK_11 

elementy wykładu 
konwersatoryjnego i opisu, 
lektura indywidualna, praca 
w grupie 

ocena pracy w grupie; 
egzamin ustny 

JB_09 

 
TK_01, TK_03, 
TK_08, TK_10, 
TK_11 

elementy wykładu 
konwersatoryjnego i opisu, 
ćwiczenia pisemne 

cząstkowe testy 
zaliczeniowe w 
procesie kształcenia; 
ocena realizacji zadań 
pozalekcyjnych – 
prace pisemne; 
egzamin pisemny 

JB_10 

 
TK_02, TK_04, 
TK_05, TK_11 
 

konwersacje, dyskusja w 
grupie, ćwiczenia 
praktyczne 

aktywność w trakcie 
zajęć; prezentacja na 
wybrany temat, 
przygotowana 
indywidualnie;  
egzamin ustny 

JB_11 
 
TK_02, TK_06, 

elementy wykładu 
konwersatoryjnego i opisu, 

pisemny egzamin 
ustny; aktywność w 
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TK_07, TK_09, 
TK_10 

ćwiczenia praktyczne, 
dyskusje, konwersacje, 
aranżowane sytuacje 
komunikacyjne 

trakcie zajęć; ocena 
prowadzonych przez 
studentów 
konwersacji 

 
2. Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne: 

Czasowniki dokonane i niedokonane (egzamin pisemny). 
Czasownik – czas aoryst, tryb rozkazujący (egzamin pisemny). 
Film jako gatunek sztuki (egzamin ustny). 
 

3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 210 

Godziny konsultacji 2 

Przygotowanie prac pisemnych i zadań domowych na zajęcia 80 

Przygotowanie i zaprezentowanie wystąpienie na zajęciach 
(wybór tematu, przygotowanie prezentacji) 

20 

Czytanie wskazanej literatury 15 

Przygotowanie do egzaminu 25 

Egzamin ustny i pisemny 3 

SUMA GODZIN 355 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

12 

 

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 7,0; 
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 5,0. 
 

5. Kryteria oceniania: (ocenie podlegają następujące elementy):  
 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w konwersacjach);  
 wartość merytoryczna wykonanych zadań pozalekcyjnych; 
 sprawność posługiwania się językiem bułgarskim na poziomie B2; 
 zaliczenie wszystkich testów kontrolnych;  
 umiejętność zaprezentowania na egzaminach pisemnym i ustnym wiedzy nabytej w 

ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy. 
 

6. Skala ocen (ocena ostateczna kształtuje się na podstawie wyniku egzaminu ustnego i 
pisemnego):  
5,0 (A)  – powyżej 91%  
4,5 (B) – 86–90%   
4,0 (C) – 76–85%   
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3,5 (D) – 71–75%   
3,0 (E) – 60–70%  
2,0 (F) – 0–60% 
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24c. Praktyczna nauka języka bułgarskiego – rok III 
 
 

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Praktyczna nauka języka bułgarskiego – rok III 
2. Kod modułu kształcenia: 03-PNJ-31BDL (V sem.), 03-PNJ-32BDL-E (VI sem.) 
3. Rodzaj modułu: obowiązkowy 
4. Kierunek i specjalność studiów: FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: III 
7. Semestr: zimowy i letni 
8. Rodzaj zajęć i liczba godzin : konwersatorium, 210 (105 + 105) pkt. 
9. Liczba punktów ECTS: 9 (4 + 5) pkt. 
10. Prowadzący, adres email prowadzącego:  
11. Język wykładowy: język bułgarski 
 
II. Informacje szczegółowe 
 
1. Cel kształcenia  

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka bułgarskiego. Student opanowuje 
umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku bułgarskim na poziomie 
samodzielności (C1), poznaje system gramatyczny języka bułgarskiego i opanowuje 
słownictwo właściwe dla tego poziomu oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym 
i pragmatycznym. 

 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Znajomość języka bułgarskiego na poziomie B1. 
 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 
 

Symbol efektu 
kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do 
efektów kształcenia  

dla kierunku 
studiów: 

PNJ _01 Rozumienie: Słuchanie 
Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź ustną, 
dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone 
pośrednio. 
Bez większych trudności jest w stanie zrozumieć treść 
filmów i programów telewizyjnych.  

K_W02, K_W03, 
K_W05, K_W06, 
K_W10, K_W16, 
K_W17, K_W18, 
K_W23, K_W24, 
K_U01, K_U01, 
K_U05, K_U11, 
K_U12, K_U13, 
K_U16, K_U21, 
K_K02.  

PNJ _02 Rozumienie: Czytanie 
Potrafi czytać ze zrozumieniem całe teksty (literackie, 
publicystyczne) i bez większych trudności rozpoznaje 
ich stylistyczne nacechowanie.   
Jest w stanie zrozumieć treść artykułów 
specjalistycznych i dłuższych instrukcji technicznych, 

K_W02, K_W03, 
K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W10, 
K_W16, K_W17, 
K_W18, K_W19, 
K_W22, K_W23, 
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także w sytuacji gdy nie odnoszą się do znanych i 
bliskich mu obszarów zainteresowań. 

K_W24, K_U01, 
K_U05, K_U06, 
K_U11, K_U12,  
K_U13, K_U16,  
K_U21. 

PNJ _03 Mówienie: Porozumiewanie się 
Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez 
większego trudu odnajdując właściwe sformułowania; 
Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się 
językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, 
edukacyjnych bądź zawodowych; 
Jest w stanie precyzyjnie wyrazić swoje myśli i opinie 
oraz umiejętnie włączyć je w tok trwającej rozmowy.  

K_W05, K_W06, 
K_W10, K_W17, 
K_W18, K_W22, 
K_W23, K_W24,  
K_U01,  K_U05,  
K_U13, K_U17, 
K_U19,  K_U21, 
K_K02, K_K04, 
K_K07. 

PNJ _04 Mówienie: samodzielne wypowiadanie się 
Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, 
szczegółowe, dotyczące złożonych problemów 
wypowiedzi ustne; 
Na podstawie zebranych faktów i własnego 
doświadczenia potrafi przedstawić płynące z nich 
wnioski oraz własną opinię na każdy temat, sprawnie i 
właściwie posługując się regułami organizacji 
wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia 
tekstu.  

K_W05, K_W06, 
K_W10, K_W17, 
K_W18, K_W22, 
K_W23, K_W24,  
K_U01,  K_U05, 
K_U17, K_U19, 
K_U20,  K_U21, 
K_K02, K_K07. 

PNJ _05 Pisanie 
Potrafi sformułować jasne, dobrze zbudowane zdania 
oraz uargumentować swoje stanowisko. 
Jest w stanie pisać nawet na bardziej złożone tematy 
oraz formułować swoje opinie pod postacią listu, 
eseju, artykułu czy ogłoszenia, akcentując przy tym tę 
część, którą uważa za najważniejszą.  
Potrafi dostosować styl do oczekiwań odbiorcy tekstu. 

K_W05, K_W06, 
K_W10, K_W17, 
K_W18, K_W22, 
K_W23, K_W24,  
K_U01,  K_U05, 
K_U06,  K_U10, 
K_U18, K_U19, 
K_U20,  K_U21. 

PNJ _06 Leksyka 
Student dysponuje szerokim zakresem słownictwa 
dotyczącego nie tylko znanych i bliskich mu 
zagadnień, ale także większości tematów ogólnych.   
Potrafi tak dobierać słownictwo, by unikać powtórzeń, 
a w przypadku nieznajomości danego wyrazu jest w 
stanie posłużyć się peryfrazą. 
Ogólna kompetencja leksykalna jest wysoka, choć 
dopuszczalny jest niewłaściwy dobór wyrazów 
bliskoznacznych, który jednakże nie zakłóca 
efektywności komunikacji.  
Student opanowuje różnice pomiędzy poszczególnymi 
rejestrami języka – poznaje styl potoczny, artystyczny, 
urzędowy. Jest zapoznany z licznymi związkami 
frazeologicznymi i kolokacjami; rozumie 
kolokwializmy, skróty i skrótowce, żargon studencki i 
internetowy.  

K_W10, K_W13, 
K_W14, K_W15, 
K_W17, K_W18, 
K_W20, K_W22,  
K_U01, K_U06,  
K_U11, K_U13, 
K_U15, K_U16, 
K_U17, K_U18,  
K_U21, K_K02, 
K_K06, K_K11. 

PNJ _07 Ortografia i pisownia 
Student całkowicie opanował zasady ortografii, bez 
trudu notuje zasłyszane wypowiedzi. 

K_W10, K_W13, 
K_W14, K_U01, 
K_U10, K_U18. 
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Pogłębił znajomość zasad pisowni i potrafi bezbłędnie 
je stosować w praktyce.  

PNJ _08 Fonetyka 
Student jest zapoznany z większością zasad 
fonetycznych (zna m. in. rodzaje głosek i zachodzące 
między nimi procesy fonetyczne) oraz wyjątkami od 
ich użycia, oraz potrafi je zastosować w mowie i 
piśmie. 
Pogłębił swoją wiedzę na temat systemu 
akcentuacyjnego i stosuje ją w praktyce.  

K_W02, K_W10, 
K_W12, K_W13, 
K_W14, K_W15,  
K_U01, K_U04. 

PNJ _09 Morfologia 
Student opanował wszelkie reguły koniugacji oraz 
wyjątki w ich użyciu, a także potrafi je zastosować w 
praktyce. Stopniuje przymiotniki i przysłówki oraz 
stosuje proste i złożone formy czasownikowe. 
Potrafi stosować zarówno czynne, jak i bierne 
konstrukcje czasownikowe.  
Jest zapoznany z regułami gramatycznymi, 
stosowanymi w słowotwórstwie (derywacja, afiksacja, 
kompozycja).  

K_W02, K_W10, 
K_W12, K_W13, 
K_W14, K_W15,  
K_U01, K_U04,  
K_U06, K_U11,  
K_U21, K_K11. 

PNJ _10 Składnia 
Student w pełni opanował bułgarską składnię. 
Potrafi rozpoznać, wyróżnić i zastosować wszelkie 
rodzaje zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie 
oraz łączące je zależności.  

K_W02, K_W10, 
K_W12, K_W13, 
K_W14,  K_U01, 
K_U04,  K_U06, 
K_U17, K_U18,  
K_U21. 

PNJ_11 Kompetencja socjokulturowa 
Student posiada pogłębioną wiedzę na temat 
bułgarskich realiów społecznych i kulturowych, bliskie 
są mu zwyczaje mieszkańców kraju kierunkowego. 

K_W05, K_W06, 
K_W17, K_W18, 
K_W19, K_W23, 
K_W24, K_U05, 
K_U13, K_U19, 
K_U21, K_K03, 
K_K05. 

 
4.  Treści kształcenia 

 
Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia Odniesienie do 

efektów kształcenia 
modułu 

TK_01 Uprzedzenia i stereotypy 
Różne podłoże uprzedzeń (m.in. religia, wiek, płeć 
itd.); 
Stereotypy narodowe (Polaka, Bułgara, 
pozostałych mieszkańców Bałkanów, innych 
europejskich nacji); 
Samodzielna prezentacja dowcipów opartych na 
stereotypach, uzupełnianie treści artykułu nt. 
uprzedzeń; Frazeologia, której źródło kryje się w 
stereotypach i uprzedzeniach; 
Przedstawienie na forum grupy własnych 
doświadczeń; Dyskusja: jakie jest źródło 
stereotypów i uprzedzeń? 

PNJ_01, PNJ_02, 
PNJ_03, PNJ_04, 
PNJ_05, PNJ_06, 
PNJ_07, PNJ_11. 
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TK_02 Kłamstwa 

Uzupełnianie i rozwiązywanie testu, 
sprawdzającego skłonność do kłamstwa; kłamstwa 
oczyma psychologów (artykuł); 
Najbardziej naiwne kłamstwa i typowe wymówki, 
oszukiwanie samego siebie (artykuł), pisanie 
wymówek; 
Dobór synonimów i antonimów do wyrazów i 
związków wyrazowych w omawianych tekstach, 
tworzenie rzeczowników odczasownikowych, tryb 
przypuszczający; 
Przedstawienie na forum grupy własnych 
doświadczeń i opisywanie swojej prawdopodobnej 
reakcji na sytuację, w której typowe jest użycie 
kłamstwa; Dyskusja: jak często i dlaczego 
kłamiemy?  

PNJ_01, PNJ_02, 
PNJ_03, PNJ_04, 
PNJ_05, PNJ_06, 
PNJ_07, PNJ_09, 
PNJ_10. 

TK_03 Reklama 

Najbardziej typowe chwyty reklamowe, metody 
działania agencji reklamowych i copywriterów 
(artykuły); 
Samodzielne układanie haseł reklamowych dla 
bułgarskich produktów, odgadywanie rodzaju 
produktu na podstwie bułgarskich filmów 
reklamowych;   odpowiadania na pytania do 
tekstów; 
Dobór synonimów i definicji do wyrazów i 
związków wyrazowych w omawianych tekstach 
oraz opisywanie znaczeń, uzupełnianie 
przyimków; 
Przedstawienie na forum grupy własnych 
doświadczeń na temat roli reklamy  w 
codziennych nawykach zakupowych; Dyskusja: 
jaką reklamę możemy określić mianem udanej? 

PNJ_01, PNJ_02, 
PNJ_03, PNJ_04,  
PNJ_05, PNJ_06, 
PNJ_07, PNJ_10, 
PNJ_11. 

TK_04 Dzieciństwo 

Jakie plany na przyszłość mają dzieci; pozytywne i 
negatywne wspomnienia z dzieciństwa (artykuł); 
Wiersz nt. dzieciństwa; 
Uzupełnianie tekstów o przyimki, zaimki i spójniki, 
związki frazeologiczne z członami: mały, dziecko, 
mama itd. 
Przedstawienie na forum grupy własnych 
doświadczeń z dzieciństwa – jakim byłem 
dzieckiem, kim chciałem zostać w przyszłości, moje 
ulubione zabawki itd. 

PNJ_01, PNJ_02, 
PNJ_04, PNJ_06, 
PNJ_10, PNJ_11. 

TK_05 Prezenty 
Niechciane prezenty, jak wybrać dobry prezent 
(artykuł); 
Uzupełnianie tekstów przyimkami, związkami 
frazeologicznymi oraz odpowiednim przypadkiem 
rzeczownika; 

PNJ_01, PNJ_02, 
PNJ_03, PNJ_04, 
PNJ_06, PNJ_08, 
PNJ_09, PNJ_10. 
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Wyszukiwanie w tekście wyrazów, w których 
wystepują wskazane przez nauczyciela procesy 
fonetyczne (np. ruchome e), wyszukiwanie wyrazów 
charakterystycznych dla rejestru potocznego języka; 
Przedstawienie na forum grupy własnych 
doświadczeń na temat naPNJzęściej kupowanych 
prezentów; Dyskusja: jakie prezenty są mile / 
niemile widziane? 

TK_06 Sylwester i Nowy Rok 

Podsumowanie minionego roku – najważniejsze 
wydarzenia w Bułgarii, Polsce i na świecie 
(reportaż tv, piosenka);  
Jak się świętuje Sylwestra w Bułgarii i na świecie 
(artykuł); 
Ćwiczenie na właściwe nazywanie reklacji 
czasowych, użycie zaimków względnych; 
Przedstawienie na forum grupy własnych 
doświadczeń noworocznych; Dyskusja: jaka forma 
spędzania Sylwestra jest najlepsza i dlaczego? 

PNJ_01, PNJ_02, 
PNJ_03, PNJ_04, 
PNJ_05, PNJ_06, 
PNJ_07, PNJ_09, 
PNJ_10, PNJ_11. 

TK_07 Obietnice, postanowienia 
Typowe postanowienia noworoczne, których nie 
potrafimy zrealizować; jak dotrzymać danej sobie 
obietnicy (artykuł i reportaż tv); 
ćwiczenia na użycie połaczeń przyimkowych i 
złożonych konstrukcji czasownikowych; 
Przedstawienie na forum grupy własnych 
doświadczeń związanych z noworocznymi 
postanowieniami; Dyskusja: dlaczego składamy 
obietnice, których nie potrafimy dotrzymać? 

PNJ_01, PNJ_02, 
PNJ_03, PNJ_04, 
PNJ_05, PNJ_06, 
PNJ_07, PNJ_10. 

TK_08 Walentynki 

Popularność komercyjnych świąt, historia i ich 
pochodzenie, wybieranie prezentów (artykuł); 
Samodzielne pisanie życzeń walentynkowych, 
wyszukiwanie związków frazeologicznych 
związanych z uczuciami, uzupełnianie teksów 
brakującą leksyką i ich krótkie podsumowanie; 
pisemne udzielanie rad osobom ze złamanym 
sercem (na podstawie problemów opisywanych na 
forach internetowych);  
Konstrukcje bezosobowe; 
Przedstawienie na forum grupy własnych 
doświadczeń związanych z Walentynkami; 
Dyskusja: co powinny w Walentynki robić osoby, 
które są samotne? 

PNJ_01, PNJ_02, 
PNJ_03, PNJ_04, 
C_05, PNJ_06, 
PNJ_07, PNJ_09. 

TK_09 Zabawa  

Typowe dla Polaków i Bułgarów sposoby 
spędzania wolnego czasu, niemile widziani gości 
na zabawie (artykuł); 
Uzupełnianie treści piosenek (leksyka dialektalna, 
żargon); 

PNJ_01, PNJ_02, 
PNJ_03, PNJ_04, 
PNJ_05, PNJ_06, 
PNJ_07, PNJ_09, 
PNJ_10, PNJ_11. 
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Uzupełnianie leksyki, dobór antonimów i definicji 
do wyróżnionych w tekście wyrazów; łączenie 
zdań prostych  w zdania podrzędne; 
Przedstawienie na forum grupy własnych 
doświadczeń na temat organizowania zabawy; 
Dyskusja: czy lepiej jest bawić się poza domem 
czy zaprosić przyjaciół do siebie? 

TK_10 Ekologia 

Zagrożenia ekologiczne w Bułgarii, sposoby walki 
z nimi, plany na przyszłość;  
Samodzielna praca studentów z tekstem (artykuł 
publicystyczny lub naukowy) – przygotowanie 
streszczenia i udzielanie odpowiedzi na pytania do 
tekstu. 
Samodzielne wyodrębnianie z tekstu nieznanego 
słownictwa (wyrazy i związki wyrazowe) oraz 
przygotowywanie ich definicji i kontekstu użycia 
dla innych studentów;  
Dyskusja: za każdym razem na odrębny temat (w 
zależności od wyboru studenta przygotowującego 
prezentację). 

PNJ_01, PNJ_02, 
PNJ_03, PNJ_04, 
PNJ_05, PNJ_06, 
PNJ_07, PNJ_11. 

TK_11 Ubrania i odzież 
Obuwie, które zapisało się w historii, najgorsze 
modowe trendy (artykuł, reportaż TV, fotografie)w 
Bułgarii; 
Prezentacja zdjęć różnie ubranych osób i 
wyrażanie opinii na temat ich wyglądu; 
Ćwiczenia na użycie konstrukcji дa + formy czasu 
teraźniejszego, przymiotniki określone i 
nieokreślone, tworzenie przymiotnika na podstawie 
rzeczownika; 
Przedstawienie własnej opinii: czy interesujesz się 
modą? Dyskusja: które z opisanych w artykule 
trendów są według was nie do przyjęcia? Czym 
różni się bułgarska moda od polskiej? 

PNJ_01, PNJ_02, 
PNJ_03, PNJ_04, 
PNJ_05, PNJ_06, 
PNJ_07, PNJ_08, 
PNJ_09, PNJ_10, 
PNJ_11. 

TK_12 Film 
Najczęstsze filmowe fakty, które nie mają pokrycia 
w rzeczywistości, najbardziej krytykowane filmy 
(artykuł, prezentacja); 
Łączenie polskich i bułgarskich tytułów filmów, 
dyskusja na temat możliwych przyczyn 
rozbieżności w przekładzie, najbardziej typowe dla 
języka potocznego i żargonu studenckiego 
powiedzenia, skróty myślowe, wykrzyknienia i 
repliki dialogowe; 
Oglądanie filmu pt. „Мила от Марс“ i udzielanie 
odpowiedzi na związane z jego treścią pytania; 
Uzupełnianie tekstu odpowiednimi częściami 
mowy, dobór synonimów, zdrobnienia i 
zgrubienia; 
Przedstawienie własnej opinii: przedstaw grupie 

PNJ_01, PNJ_02, 
PNJ_03, PNJ_04, 
PNJ_05, PNJ_06, 
PNJ_07, PNJ_09, 
PNJ_11. 
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fabułę najgorszego filmu, który oglądałaś i 
uargumentuj swój wybór. 

TK_13 Gdyby… 
Przedstawienie własnej opinii: Co byś zrobił, 
gdybyś wiedział, że zbliża się koniec świata  
Opisywanie swojej reakcji na wylosowaną 
hipotetyczną sytuację;  
Różne zastosowanie trybu przypuszczającego. 
Wspólne tworzenie zdań w trybie 
przypuszczającym (zaczyna jedna osoba, sąsiad z 
ławki kontynuuje opis łańcucha zdarzeń). 

PNJ_01, PNJ_02, 
PNJ_03, PNJ_04, 
PNJ_05, PNJ_07, 
PNJ_10. 

TK_14 Bezużyteczne rzeczy 
ludzkie przywiązanie do przedmiotu, zwyczaj 
kolekcjonowania bezużytecznych przedmiotów 
(artykuł, reportaż TV); 
uzupełnianie tekstu o brakującą leksykę, strona 
bierna, imiesłów bierny; 
Przedstawienie własnych doświadczeń – opis 
bezużytecznych przedmiotów przechowywanych w 
domu; Dyskusja: dlaczego nie wyrzucamy rzeczy, 
które są nam niepotrzebne? 

PNJ_01, PNJ_02, 
PNJ_03, PNJ_04, 
PNJ_06, PNJ_09, 
PNJ_10. 

TK_15 Sąsiedzi 
Podstawowe typy sąsiadów, odniesienie 
bułgarskich realiów do polskiej rzeczywistości 
(artykuł, serial tv); 
Wspólne oglądanie serialu pt. Тя и той i 
udzielanie odpowiedzi na związane z jego treścią 
pytania; 
Uzupełnianie tekstu brakująca leksyką, tworzenie 
zdań bezosobowych; 
Przedstawienie własnych doświadczeń związanych 
z sąsiadami; Dyskusja: plusy i minusy życia na 
osiedlach mieszkaniowych / w domach 
jednorodzinnych ? 

PNJ_01, PNJ_02, 
PNJ_03, PNJ_04, 
PNJ_05, PNJ_06, 
PNJ_07, PNJ_10, 
PNJ_11. 

TK_16 Facebook 
Fakty na temat Facebooka, Uzależnienie od 
Internetu, typowi użytkownicy (artykuł, 
prezentacja, reportaż tv); 
Łączenie zdjęć i nazw najbardziej irytujących 
użytkowników Facebooka z ich opisem (na 
podstawie pracy z bułgarską stroną internetową); 
Uzupełnianie leksyki, żargon internetowy, 
zapożyczenia w języku bułgarskim.  
Przedstawienie własnych doświadczeń związanych 
z Facebookiem; Dyskusja: plusy i minusy 
Facebooka. 

PNJ_01, PNJ_02, 
PNJ_03, PNJ_04, 
PNJ_06, PNJ_11. 

 
5.   Zalecana lista lektur: 

Петрова, Ст., Цанкова, Пр., Куртева, Ел., Томова, Кр., Илиев, Ив. Учете български 
език. СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за езиково обучение. Изд. "Д-р 
Иван Богоров", София, 2004. 
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Колева-Златева, Ж., Емилиянова, Б., Седефчева, В. Аз говоря български. Български 
език за чужденци. Изд. "Фабер", Велико Търново, 2004. 

Буров, Стоян. Български език за чужденци (І част). Велико Търново, 2000. 
Димитров, Б. Българската християнска цивилизация и българските манастири. 

София, 2007. 
 
6.   Informacja o e-learningu: Nie przewiduje się. 
 
7.   Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:  

Strona Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM http://www.slavic.amu.edu.pl/ 
 
 
III. Informacje dodatkowe (weryfikacja programów kształcenia) 
1. Odniesienie treści kształcenia i efektów kształcenia do form zajęć i metod oceny 
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych w 
trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

PNJ_01 
 

TK_01 do TK_16 wykład konwersatoryjny, 
metoda ćwiczeniowo-
praktyczna (dyskusje, 
konwersacje, aranżowane 
sytuacje komunikacyjne, 
odpowiadanie na pytania 
związane z treścią 
wypowiedzi) 

cząstkowe testy 
zaliczeniowe w procesie 
kształcenia, egzamin 
ustny, aktywność w 
trakcie zajęć, ocena 
prowadzonych przez 
studentów konwersacji i 
opinii wyrażanych na 
podstawie zasłyszanej 
wypowiedzi 

PNJ _02 TK_01 do TK_16 wykład konwersatoryjny, 
metoda ćwiczeniowo-
praktyczna (lektura 
wspólna i indywidualna, 
odpowiadanie na pytania 
związane z treścią tekstu)  

cząstkowe testy 
zaliczeniowe w procesie 
kształcenia, aktywność w 
trakcie zajęć, egzamin 
ustny, ocena opinii 
wyrażanych na podstawie 
przeczytanego tekstu 

PNJ _03 TK_01 do 
TK_03, TK_05 
do TK_16 

metoda ćwiczeniowo-
praktyczna (konwersacje, 
dyskusja w grupie, 
aranżowane sytuacje 
komunikacyjne) 

ocena aktywności w 
trakcie zajęć, egzamin 
ustny, ocena 
prowadzonych przez 
studentów konwersacji 

PNJ _04 TK_01 do TK_16 wykład konwersatoryjny, 
metoda ćwiczeniowo-
praktyczna (aranżowane 
sytuacje komunikacyjne) 

cząstkowe testy 
zaliczeniowe w procesie 
kształcenia, aktywność w 
trakcie zajęć, ocena opinii 
wyrażanych na zajęciach, 
egzamin ustny 

PNJ _05 TK_ 01do 
TK_03, TK_06 
do TK_13, 
TK_15 

metoda ćwiczeniowo-
praktyczna (ćwiczenia 
pisemne) 

cząstkowe testy 
zaliczeniowe w procesie 
kształcenia, ocena zadań 
pisemnych 
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wykonywanych w trakcie 
zajęć, ocena pisemnych 
zadań pozalekcyjnych. 

PNJ _06 TK_01 do 
TK_12, TK_14 
do TK_16 

elementy wykładu 
konwersatoryjnego i opisu, 
metoda ćwiczeniowo-
praktyczna (uzupełnianie 
wyrazów i związków 
wyrazowych, opisywanie 
znaczeń), praca 
indywidualna poza 
godzinami kontaktowymi  
i prezentacja w trakcie 
zajęć  

cząstkowe testy 
zaliczeniowe w procesie 
kształcenia, egzamin ustny 

PNJ _07 TK_01 do 
TK_03, TK_06 
do TK_13, 
TK_15 

metoda ćwiczeniowo-
praktyczna (prace 
pisemne) 

cząstkowe testy 
zaliczeniowe w procesie 
kształcenia  
ocena zadań pisemnych, 
wykonywanych w trakcie 
zajęć, ocena pisemnych 
zadań pozalekcyjnych 

PNJ _08 TK_05, TK_11 elementy wykładu 
konwersatoryjnego i opisu, 
metoda ćwiczeniowo-
praktyczna, (ćwiczenia 
fonetyczne i fonologiczne) 

cząstkowe testy 
zaliczeniowe w procesie 
kształcenia, aktywność w 
trakcie zajęć, egzamin 
ustny  

PNJ _09 TK_02, TK_05, 
TK_06, TK_08, 
TK_09, TK_11, 
TK_12, TK_14. 

elementy wykładu 
konwersatoryjnego i opisu, 
metoda ćwiczeniowo-
praktyczna (ćwiczenia 
gramatyczne) 

cząstkowe testy 
zaliczeniowe w procesie 
kształcenia, ocena 
realizacji zadań 
pozalekcyjnych, egzamin 
ustny 

PNJ _10 TK_02 do 
TK_07, TK_09, 
TK_11, TK_13 
do TK_15 

elementy wykładu 
konwersatoryjnego i opisu, 
metoda ćwiczeniowo-
praktyczna (ćwiczenia 
składniowe) 

cząstkowe testy 
zaliczeniowe w procesie 
kształcenia, ocena 
realizacji zadań 
pozalekcyjnych, egzamin 
ustny 

PNJ _11 TK_01, TK_03, 
TK_04, TK_06, 
TK_09 do 
TK_12, TK_15, 
TK_16 

elementy wykładu 
konwersatoryjnego i opisu, 
metoda ćwiczeniowo-
praktyczna (konwersacje, 
aranżowane sytuacje 
komunikacyjne, praca w 
grupie) 

egzamin ustny, aktywność 
w trakcie zajęć 
dydaktycznych 

 
 
2. Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne: 

Jakie są najbardziej znane stereotypy o Polakach i Bułgarach? Jakie znasz stereotypy o 
innych narodowościach? Czy zdarzyło się kiedyś, że padłaś ofiarą stereotypu (opisz 
okoliczności)? Jakie jest źródło stereotypów?  
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Opowiedz nam o jednym kłamstwie, którego się nie wstydzisz i wyjaśnij, dlaczego 
skłamałaś. Co skłania ludzi do kłamstw? Czy moglibyśmy normalnie funkcjonować w 
społeczeństwie, gdybyśmy nigdy nie kłamali? 

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich – 7,0; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe – 2,0. 

 
5. Kryteria oceniania: ocenie podlegają następujące elementy: 

 frekwencja na zajęciach (możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności w 
semestrze); 

 wykonanie zadań pozalekcyjnych (wypracowania pisemne, przygotowanie prezentacji 
itd.); 

 zaliczenie wszystkich testów kontrolnych; 
 aktywność w trakcie zajęć; 
 sprawność posługiwania się językiem bułgarskim na poziomie B2–C1; 
 umiejętność zaprezentowania na egzaminie ustnym wiedzy nabytej w ramach 

przedmiotu oraz poziom tej wiedzy. 
 
6. Skala ocen (ocena ostateczna kształtuje się na podstawie wyniku egzaminu ustnego i 

pisemnego):  
5,0 (A) – stopień bardzo dobry otrzymuje student, który: 

– opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania;  
– biegle opanował umiejętności czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu w 

języku bułgarskim;  
– potrafi samodzielnie formułować wypowiedzi ustne i pisemne z wykorzystaniem 

wiadomości z dziedziny gramatyki i słownictwa (m.in.stosuje poprawnie związki 
frazeologiczne i kolokacje);  

– jest zawsze przygotowany do zajęć, odpowiedzi ustnych, kartkówek itp., regularnie 
odrabia zadania domowe, bierze aktywny udział w zajęciach;  

– reaguje na ustne komunikaty w języku bułgarskim, samodzielnie udziela odpowiedzi 
prawidłowej pod względem merytorycznym i gramatycznym;  

– sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 
problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania oraz potrafi 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe (wg planu studiów) 210 
Przygotowanie prac pisemnych i zadań domowych na zajęcia 20 
Czytanie wskazanej literatury 15 
Przygotowanie do egzaminu 20 
Indywidualne konsultacje 2 
Egzamin ustny i pisemny  3 
SUMA GODZIN 270 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

9 
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zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych 
sytuacjach. 

4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami w zakresie praktycznej 
umiejętności pisania i mówienia w języku bułgarskim. 

4, 0 (C) – stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
– nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował 

je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w minimum programowym; 
– nie do końca biegle opanował umiejętności pisania, mówienia i rozumienia ze 

słuchu w języku bułgarskim (na poziomie określonym programem nauczania); 
– formułuje poprawne wypowiedzi ustne i pisemne, choć unika stosowania bardziej 

wyrafinowanych konstrukcji zdaniowych, związków frazeologicznych, kolokacji;  
– nie jest zawsze przygotowany do zajęć, odpowiedzi ustnych, kartkówek, nie zawsze 

odrabia zadania domowe; 
– stara się brać aktywny udział w zajęciach.  

3,5 (D) – stopień dostateczny plus otrzymuje uczeń, który: 
– opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie 

nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym oraz 
rozwiązuje typowe problemy teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności; 

– nie opanował w sposób biegły umiejętności pisania, mówienia i rozumienia ze 
słuchu w języku bułgarskim (na poziomie określonym programem nauczania); 

– ma trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych lub formułuje 
jedynie zdania proste; 

– reaguje w sposób prawidłowy na komunikaty słowne, lecz czasem potrzebuje 
przeformułowania pytania; 

– jest często nieprzygotowany do zajęć, często nie odrabia zadań domowych, jest mało 
aktywny na zajęciach. 

3,0 (E) – stopień dostateczny otrzymuje ten, kto: 
– ma znacznie ograniczoną znajomość wiadomości i umiejętności językowych 

określonych w minimum programowym;   
– opanował w sposób ograniczony umiejętności czytania, pisania, mówienia i 

rozumienia ze słuchu w języku bułgarskim (na poziomie określonym programem 
nauczania); 

– ma wyraźne trudności z formułowaniem wypowiedzi ustnych i pisemnych, 
dysponuje ograniczoną znajomością słownictwa i struktur językowych, popełnia 
błędy językowe, które mogą zakłócać komunikację i płynność wypowiedzi; 

– reaguje w sposób prawidłowy na komunikaty słowne, jednak udziela niepełnych 
odpowiedzi, które mogą odbiegać od treści zadanego pytania. 

2,0 (F) – stopień niedostateczny otrzymuje ten, kto nie spełni powyższych warunków. 
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25A. PRAKTYKA  
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Praktyka – Specjalizacja turystyczno-kulturowa 
2. Kod modułu kształcenia: 03-PKTKT-22SDL 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, Specjalność: FFIILLOOLLOOGGIIAA  BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I–III 
7. Semestr: zimowy i letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: praktyki zawodowe, 100 godzin 
9. Liczba punktów ECTS: 4 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail koordynatora praktyk:  
 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

– kształcenie kompetencji zawodowych studentów w zakresie specjalizacji turystyczno-
kulturowej,  

– praktyczne poznanie przez studentów rodzaju i zakresu działalności instytucji kultury 
oraz branży turystycznej,   

– kształtowanie świadomości interkulturowej, 
– doskonalenie umiejętności interpersonalnych. 

 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:  

Orientacja w specyfice instytucji turystyczno-kulturowych. 
 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienia do efektów kształcenia dla kierunku studiów 
 

Symbol 
efektów 

kształcenia dla 
modułu 

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student: 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

dla kierunku studiów 

PKTKT_01 Zna zasady funkcjonowania instytucji związanych z 
turystyką i kulturą. 

K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W18 

PKTKT_02 Potrafi wynajdywać, analizować, ewaluować, 
selekcjonować i użytkować informacje dotyczące 
kultury, życia społecznego i politycznego państw 
słowiańskich z wykorzystaniem źródeł teoretycznych i 
materiałowych. 

K_U03, K_U05, 
K_U06, 

PKTKT_03 Potrafi formułować i wyrażać własne opinie na temat 
ważnych dla kraju specjalności wydarzeń kulturalnych i 
społeczno-politycznych.  

K_U07, K_U08, 
K_U09 

PKTKT_04 Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w 
pracy zawodowej (przede wszystkim w ośrodkach 
kultury, ośrodkach informacji turystycznej, w szkołach 
językowych, wydawnictwach, placówkach 
dyplomatycznych i w mediach). 

K_U13, K_U17, 
K_U18, K_U19, 
K_U20, K_U21 

PKTKT_05 Potrafi nawiązać kontakty interpersonalne z 
przedstawicielami rożnych kultur i tradycji. Jest otwarty 

K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04 
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na wymianę informacji i doświadczeń. 
PKTKT_06 Potrafi pracować w zespole i umie dzięki pracy 

zespołowej zrealizować powierzone mu zadania.  
K_K06, K_K07, 
K_K09 

PKTKT_07 Uczestniczy w życiu kulturalnym społeczności lokalnej i 
jest zorientowany na popularyzację wiedzy o krajach i 
językach słowiańskich. 

K_K08 

 
4. Treści kształcenia 
 
Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu 

TK_01 Znajomość kalendarza imprez turystyczno-kulturowych i 
organizacja imprez przewidzianych kalendarzem. 

PKTKT_01–
PKTKT_07 

TK_02 Zasady obsługi klientów w placówkach turystyczno-
kulturowych (takich jak biuro podróży, centrum 
informacji turystycznej, muzeum, teatr, media).  

PKTKT_01, 
PKTKT_04–
PKTKT_06 

TK_03 Redakcja dokumentów (np. umowy dotyczącej 
indywidualnych lub zbiorowych wyjazdów 
turystycznych, programu wycieczek turystyczno-
kulturowych, opisu wydarzeń o charakterze 
kulturowym). 

PKTKT_01, 
PKTKT_04, 
PKTKT_06 

TK_04 Zasady BHP w turystyce i kulturze. PKTKT_01 
TK_05 Zasady pracy zespołowej i samodzielnej realizacji 

działań określonych charakterem placówki będącej 
miejscem praktyk; zasady funkcjonowania placówek 
turystyczno-kulturowych. 

PKTKT_04–
PKTKT_06 

 
5. Zalecana lista lektur 
 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu. 
 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium itp. 
 
 
III. Informacje dodatkowe 
1.  Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć 

i metod oceniania 
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

PKTKT_01–
PKTKT_07 

TK_01–TK_05 Praktyka zawodowa 
wynikająca ze specyfiki 
danej instytucji turystycznej 
lub kulturowej. 

dziennik praktyki 
zawodowej prowadzony 
przez studenta;  
zaświadczenie odbycia 
praktyki, zawierające: 
a) wykaz czynności 
realizowanych przez 
studenta podczas praktyki, 
b) opinię opiekuna praktyki 
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w instytucji wraz z 
propozycją oceny; 
sprawozdanie z praktyk;  
rozmowa ze studentem po 
odbyciu praktyk.  

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS) 
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 100 / 4 tygodnie 
Godziny konsultacji 4 
Przygotowanie dokumentacji praktyk 6 
Suma godzin 110 
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 4 
 
5. Kryteria oceniania: 

Na podstawie Zaświadczenie odbycia praktyki – karta oceny praktyki wystawiona przez 
opiekuna praktyki z ramienia instytucji, Dziennika praktyki zawodowej oraz rozmowy z 
akademickim opiekunem praktyki w celu potwierdzenia założonych dla praktyki efektów 
kształcenia. 
Ocenie podlega: 
– stopień opanowania wiedzy o funkcjonowaniu, zadaniach i celach działania instytucji / 

firmy, w której odbywał praktykę; 
– umiejętność wykorzystania i zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce; 
– odpowiedzialne przygotowanie się do swojej pracy, projektowanie i wykonywanie 

działań w sposób sumienny i rzetelny; 
– umiejętność wyszukiwania i gromadzenia informacji z wykorzystaniem różnych 

źródeł (drukowanych i elektronicznych), analizowanie, ocenianie i selekcjonowanie 
zdobytego materiału; 

– stopień aktywności w samodzielnym podejmowaniu typowych działań 
profesjonalnych; 

– umiejętność przyjmowania i wyznaczania zadań; 
– umiejętność pracy i współdziałania w grupie, przyjmowania w niej różnych ról. 

 
6. Skala ocen: 

5,0 (A) – spełnienie wszystkich kryteriów w stopniu bardzo dobrym; 
4,5 (B) – spełnienie nie wszystkich kryteriów w stopniu bardzo dobrym; 
4,0 (C) – spełnienie wszystkich kryteriów w stopniu dobrym; 
3,5 (D) – spełnienie nie wszystkich kryteriów w stopniu dobrym; 
3,0 (E) – spełnienie wszystkich kryteriów w stopniu dostatecznym; 
2,0 (F) – spełnienie wszystkich kryteriów w stopniu niedostatecznym. 
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25B. PRAKTYKA 
 
 
I.  Informacje ogólne 
1.  Nazwa modułu kształcenia: Praktyka – Specjalizacja turystyczno-kulturowa 
2.  Kod modułu kształcenia: 03-PKTKT-22SDL 
3.  Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4.  Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA 
5.  Poziom studiów: I stopień 
6.  Rok studiów: I–III 
7.  Semestr: zimowy i letni  
8.  Rodzaje zajęć i liczba godzin: praktyki zawodowe, 100 godzin 
9.  Liczba punktów ECTS: 4 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail koordynatora praktyk:  
 
II.  Informacje szczegółowe 
1.  Cele modułu kształcenia: 

– kształcenie kompetencji zawodowych studentów w zakresie specjalizacji turystyczno-
kulturowej,  

– praktyczne poznanie przez studentów rodzaju i zakresu działalności instytucji kultury 
oraz branży turystycznej,   

– kształtowanie świadomości interkulturowej, 
– doskonalenie umiejętności interpersonalnych. 

 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:  

Orientacja w specyfice instytucji turystyczno-kulturowych. 
 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienia do efektów kształcenia dla kierunku studiów 
 
Symbol efektów 
kształcenia dla 

modułu 

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student: 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

dla kierunku studiów 

PKTKT_01 
Zna zasady funkcjonowania instytucji związanych 
z turystyką i kulturą. 

K_W09, K_W11, 
K_W12, K_W14, 
K_W15 

PKTKT_02 Potrafi wynajdywać, analizować, ewaluować, 
selekcjonować i użytkować informacje dotyczące 
kultury, życia społecznego i politycznego Półwyspu 
Bałkańskiego z wykorzystaniem źródeł teoretycznych 
i materiałowych. 

K_U01, K_U02, 
K_U03,  
 
 

PKTKT_03 Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury 
właściwych dla Bałkanów w zakresie nauk 
humanistycznych i społecznych oraz przeprowadzić ich 
krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem 
typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, 
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie 
historyczno-kulturowym.  

K_U05 

PKTKT_04 Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w 
pracy zawodowej (przede wszystkim w ośrodkach 
kultury, ośrodkach informacji turystycznej, w szkołach 
językowych, wydawnictwach, placówkach 

K_U07, KU_08, 
K_U09, K_U15 
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dyplomatycznych i w mediach). 
PKTKT_05 Potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując 

w nim różne role. 
K-K02 

PKTJT_06 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywaniem zawodu. 

K_K04 

PKTKT_07 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 
profesjonalny oraz jest zdolny do refleksji na tematy 
etyczne. 

K_K08 

 
4. Treści kształcenia 
 
Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu 

TK_01 Znajomość kalendarza imprez turystyczno-kulturowych i 
organizacja imprez przewidzianych kalendarzem. 

PKTKT_01–
PKTKT_07 

TK_02 Zasady obsługi klientów w placówkach turystyczno-
kulturowych (takich jak biuro podróży, centrum 
informacji turystycznej, muzeum, teatr, media).  

PKTKT_01–
PKTKT_07 

TK_03 Redakcja dokumentów (np. umowy dotyczącej 
indywidualnych lub zbiorowych wyjazdów 
turystycznych, programu wycieczek turystyczno-
kulturowych, opisu wydarzeń o charakterze 
kulturowym). 

PKTKT_01, 
PKTKT_04, 
PKTKT_05 
 

TK_04 Zasady BHP w turystyce i kulturze. PKTKT_01 
TK_05 Zasada pracy zespołowej i samodzielnej realizacji 

działań określonych charakterem placówki będącej 
miejscem praktyk; zasady funkcjonowania placówek 
turystyczno-kulturowych. 

PKTKT_05, 
PKTKT_08 

 
5. Zalecana lista lektur 
 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu. 
 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium itp. 
 
 
III. Informacje dodatkowe 
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć 

i metod oceniania 
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

PKTKT_01–
PKTKT_07 

TK_01–TK_05 Praktyka zawodowa 
wynikająca ze specyfiki 

danej instytucji turystycznej 
lub kulturowej. 

dziennik praktyki zawodowej 
prowadzony przez studenta;  
zaświadczenie odbycia 
praktyki, zawierające: 
a) wykaz czynności 
realizowanych przez studenta 
podczas praktyki, 
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b) opinię opiekuna praktyki w 
instytucji wraz z propozycją 
oceny; 
sprawozdanie z praktyk;  
rozmowa ze studentem po 
odbyciu praktyk. 

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS) 
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 
Godziny praktyk 100 / 4 tygodnie 
Godziny konsultacji 6 
Przygotowanie dokumentacji praktyk 4 
Suma godzin 110 
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 4 
 
5. Kryteria oceniania: 

Na podstawie Zaświadczenie odbycia praktyki – karta oceny praktyki wystawiona przez 
opiekuna praktyki z ramienia instytucji, Dziennika praktyki zawodowej oraz rozmowy z 
akademickim opiekunem praktyki w celu potwierdzenia założonych dla praktyki efektów 
kształcenia. 
Ocenie podlega: 
– stopień opanowania wiedzy o funkcjonowaniu, zadaniach i celach działania instytucji / 

firmy, w której odbywał praktykę; 
– umiejętność wykorzystania i zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce; 
– odpowiedzialne przygotowanie się do swojej pracy, projektowanie i wykonywanie 

działań w sposób sumienny i rzetelny; 
– umiejętność wyszukiwania i gromadzenia informacji z wykorzystaniem różnych 

źródeł (drukowanych i elektronicznych), analizowanie, ocenianie i selekcjonowanie 
zdobytego materiału; 

– stopień aktywności w samodzielnym podejmowaniu typowych działań 
profesjonalnych; 

– umiejętność przyjmowania i wyznaczania zadań; 
– umiejętność pracy i współdziałania w grupie, przyjmowania w niej różnych ról. 

 
6. Skala ocen: 

5,0 (A) – spełnienie wszystkich kryteriów w stopniu bardzo dobrym; 
4,5 (B) – spełnienie nie wszystkich kryteriów w stopniu bardzo dobrym; 
4,0 (C) – spełnienie wszystkich kryteriów w stopniu dobrym; 
3,5 (D) – spełnienie nie wszystkich kryteriów w stopniu dobrym; 
3,0 (E) – spełnienie wszystkich kryteriów w stopniu dostatecznym; 
2,0 (F) – spełnienie wszystkich kryteriów w stopniu niedostatecznym. 
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26. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Przedsiębiorczość akademicka 
2. Kod modułu kształcenia: 03-PA-32BDL 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: III 
7. Semestr: letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 2 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 
 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

–  uzupełnienie realizacji wybranych celów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych o zagadnienia przedsiębiorczości w nauce; 

–  przygotowanie studentów do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy; 
–  zapoznanie studentów z specyfiką zarządzania małą firmą w początkowej fazie rozwoju; 
– zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami i formami organizacyjno-prawnymi, 

dotyczącymi zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych: 
pożądana znajomość specyfiki rynku małych firm ze szczególnym uwzględnieniem 
sytuacji w Polsce i w Bułgarii. 

 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienia do efektów kształcenia dla kierunku studiów 
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla 

kierunku studiów 
PA_01 rozumie potrzebę ochrony własności intelektualnej 

oraz podstawowe sposoby jej ochrony w prowadzeniu 
działalności gospodarczej 

K_W27, K_K08, 
K_K10 

PA_02 zna specyfikę zarządzania małą firmą w początkowej 
fazie działalności 

K_K09, K_U21 

PA_03 zna podstawowe przepisy i regulacje organizacyjno-
prawne odnoszące się do prowadzenia działalności 
gospodarczej w Polsce i w Bułgarach 

K_W06, K_W07, 
K_W18, K_K05, 
K_K07 

PA_04 potrafi samodzielnie zgromadzić informacje ze źródeł 
zewnętrznych w celu ewaluacji i wstępnej selekcji 
pomysłów biznesowych  

K_W26, K_U05, 
K_K01 

PA_05 potrafi opracować koncepcję przedsięwzięcia 
biznesowego (tzw. uproszczony biznesplan) 

K_U08, K_U21, 
K_K03 

PA_06 współpracuje w grupie, planuje i organizuje 
przebieg wspólnych prac; rozwija umiejętność 
wypracowania kompromisu. 

K_W07, K_U05, 
K_U20, K_K04, 
K_K06   
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4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 
TK_01 Cechy osobowe i umiejętności lidera przedsięwzięcia 

gospodarczego. Osobowość lidera firmy a 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

PA_01, PA_04, 
PA_05, PA_06 

TK_02 Podstawowe zagadnienia związane z otwarciem 
własnego biznesu (rozpoczynaniem działalności 
gospodarczej). Zespół założycielski, kadra, struktura 
organizacyjna. 

PA_01, PA_02, 
PA_03, PA_04, 
PA_05 

TK_03 Źródła finansowania  biznesu. Systemy finansowo-
księgowe. Biznesplan. 

PA_02, PA_03, 
PA_04, PA_05 

TK_04 Formy prawne przedsięwzięcia gospodarczego. PA_02, PA_03, 
PA_04 

TK_05 Przedsiębiorczość międzynarodowa. Franchising. PA_02, PA_03, 
PA_04 

TK_06 Uruchomienie firmy i pozyskiwanie klientów. PA_02, PA_03, 
PA_04, PA_05, 
PA_06 

TK_07 Możliwości zaistnienia na rynku z wykorzystaniem 
potencjału Internetu. 

PA_01, PA_02, 
PA_04, PA_06 

TK_08 Przedsięwzięcia oparte na zaawansowanych 
technologiach – ich możliwości. 

PA_03, PA_04, 
PA_06 

 
5. Zalecana literatura 

Cieślik P., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Warszawa, 
2006. 

Guliński J., Zasiadły K. (red.), Inkubator przedsiębiorczości akademickiej. Podręcznik dla 
organizatorów i pracowników, Poznań 2005.  

Guliński J., Zasiadły K. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe 
doświadczenia, Warszawa 2005. 

Lewandowska L., Rozwój firmy. Koncepcje zarządzania i finansowania, Gdańsk 2001. 
Porter M., Strategia konkurencji, Warszawa 1994. 
Przedsiębiorczość akademicka w Polsce, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk 2006. 
Tamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, Warszawa 2006. 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 
 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium itp. 
Biblioteka WFPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM. 
 
 
 

III. Informacje dodatkowe 
 
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć 

i metod oceniania 
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Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

PA_01 TK_01 do 
TK_04, TK_08 

ćwiczenia warsztatowe 
z prezentacjami 
multimedialnymi 

kolokwium 

PA_02 TK_01 do 
TK_08 

ćwiczenia warsztatowe 
z wykorzystaniem metod 
aktywizujących, praca 
w zespole 

kolokwium 

PA_03 TK_02 do 
TK_06, TK_08 

dyskusja, prezentacja 
multimedialne 

kolokwium 

PA_04 TK_01, TK_07, 
TK_08 

praca w grupach z użyciem 
komputera, pogadanka, 
dyskusja 

ocena materiału 
zgromadzonego podczas 
zajęć, kolokwium 

PA_05 TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_08 

pogadanka, prezentacja 
multimedialna 

ocena prezentacji, 
kolokwium 

PA_06 TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_06, 
TK_08 

praca w zespole, lektura 
indywidualna 

ocena przygotowanego 
projektu, kolokwium 

 
2. Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia:  

Przeprowadzić wywiad z przedsiębiorcą – analiza  cech osobowych,  wiedzy 
i umiejętności potrzebnych w prowadzeniu własnej firmy. 
Opracować wstępną koncepcję tzw. uproszczonego biznesplanu. 
Wykonać analizę porównawczą pomysłów biznesowych za pomocą dedykowanego 
narzędzia. 

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS) 
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 
Godziny konsultacji 1 
Przygotowanie i zaprezentowanie wystąpienia na zajęciach 
(wyszukiwanie i selekcja informacji, opracowanie tematu, 
napisanie referatu lub przygotowanie prezentacji) 

29 

SUMA GODZIN 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU 

2 

 
4.   Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,0; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 1,0. 

 
5.   Kryteria oceniania: 

– przygotowanie projektu w formie pisemnego i jego prezentacji, 
– opisanie pomysłu na własny biznes możliwy do realizacji przez młodych ludzi, 
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– praca w grupie, współpraca ze innymi osobami w celu omówienia np. kolejnych 
etapów przygotowywanych projektów, 

– frekwencja na zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione). 
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27A. SEMINARIUM DYPLOMOWE (JĘZYKOZNAWCZE) 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Seminarium dyplomowe (językoznawcze) 
2. Kod modułu kształcenia: 03-SD-31SDL (V sem.), 03-SD-32SDL (VI sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: III 
7. Semestr: zimowy i letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 (15 + 15) godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 10 (5 + 5) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski i język bułgarski 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

 zapoznają się z najważniejszymi zasadami konstruowania i redagowania prac 
licencjackich,  

 formułowanie tematów prac licencjackich, 
 prezentacja etapów badań, prowadzących do napisania i obrony pracy w drugim 

semestrze.  
  
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują): wiedza o języku bułgarskim (poziom adekwatny do etapu studiów), 
znajomość języka bułgarskiego pozwalająca na lekturę prac językoznawczych napisanych 
w języku bułgarskim. 

 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

SD_01  potrafi prawidłowo i kompetentnie zaprezentować 
wyniki badań w formie pracy pisemnej 

K_W03, K_W10, 
K_W13, K_W27, 
K_U03, K_U04, 
K_U08,K_U10,  
K_K07, K_K10 

SD_02 posiada znajomość najważniejszych metodologii, 
wykorzystywanych w badaniach językoznawczych 

K_W03, K_W13, 
K_W15, K_W16, 
K_W21, K_U03, 
K_U04, K_U13 

SD_03 rozumie zasady wykorzystywania adekwatnej 
metodologii do własnych badań językoznawczych 

K_W03, K_W13, 
K_W15, K_W16, 
K_W21, K_U03, 
K_U04 

SD_04 posiada umiejętność gromadzenia i wykorzystywania 
informacji naukowej; rekapitulowania 
i podsumowywania dyskusji, wyciągania wniosków 

K_W03, K_U04, 
K_U06, K_U11, 
K_U15, K_U16,  
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oraz umiejętność pracy w grupie K_U20, K_K06 

SD_05 umie zawęzić obszar badań, zdefiniować problem 
badawczy 

K_W03, K_U04, 
K_U11, K_K09 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
Zapoznanie studentów z najważniejszymi zasadami 
konstruowania i redagowania prac naukowych. 

SD_02, SD_05 

TK_02  
Zapoznanie studentów z zasadami definiowania 
przedmiotu badań i formułowania tematów prac 
badawczych. 

SD_01, SD_03, 
SD_04 

TK_03 
Prezentacja najważniejszych szkół metodologicznych 
i teoretycznoliterackich XX wieku. 

SD_02, SD_03 

TK_04 
Prezentacja wiadomości z zakresu stylistyki, poparta 
egzemplifikacją z tekstów powstających prac 
dyplomowych oraz ćwiczeniami praktycznymi. 

SD_01 

 
5. Zalecana literatura  

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską,  
U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów,  
J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967 
K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterska, doktorską, 

Warszawa 2005. 
 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu. 
 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium itp. 
Biblioteka UAM, Biblioteka WFPiK. 
 

 
III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć 

i metod oceniania  
 

Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia 

SD_01 TK_02, TK_04 
pogadanka, dyskusja, 
prezentacja pisemna i ustna, 
dyskusja 

złożenie i obrona pracy 
dyplomowej 

SD_02 TK_01, TK_03 
wykład informacyjny, 
dyskusja 

złożenie i obrona pracy 
dyplomowej 

SD_03 TK_02, TK_03 
wykład informacyjny, 
pogadanka, dyskusja, 
pisemna prezentacja 

złożenie i obrona pracy 
dyplomowej 

SD_04 TK_02 
dyskusja, ustna i pisemna 
prezentacja 

złożenie i obrona pracy 
dyplomowej 
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SD_05 TK_01 
ustna i pisemna prezentacja, 
wykład informacyjny 

złożenie i obrona pracy 
dyplomowej 

 
2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych 

efektów kształcenia. 
 

3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

Godziny konsultacji  30 

Praca własna 140 

Lektura zalecanej literatury  89 

Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej 10 

Obrona pracy dyplomowej   1 

SUMA GODZIN 300 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 10 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,0; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 9,0. 

 
5. Kryteria oceniania: : 

– właściwa struktura pracy, 
– kompletna część teoretyczna, 
– dokładna i pełna analiza zgromadzonego materiału, 
– złożenie i obrona pracy dyplomowej (licencjackiej). 
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27B. SEMINARIUM DYPLOMOWE (LITERATUROZNAWCZE) 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Seminarium dyplomowe (literaturoznawcze) 
2. Kod modułu kształcenia: 03-SD-31SDL (V sem.), 03-SD-32SDL (VI sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: III 
7. Semestr: zimowy i letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 (15 + 15) godzin dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 10 (5 + 5) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: 
11. Język wykładowy: język polski i język bułgarski 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

 zapoznają się z najważniejszymi zasadami konstruowania i redagowania prac 
licencjackich,  

 formułowanie tematów prac licencjackich, 
 prezentacja etapów badań, prowadzących do napisania i obrony pracy w drugim 

semestrze.  
  
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 

obowiązują): wiedza o literaturze i historii Bułgar (poziom adekwatny do etapu studiów), 
znajomość języka bułgarskiego pozwalająca na lekturę dzieł literackich. 

 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

SD_01  potrafi prawidłowo i kompetentnie zaprezentować 
wyniki badań w formie pracy pisemnej 

K_W03, K_W05, 
K_W06, K_W12, 
K_W27, K_U03, 
K_U04, K_U08, 
K_U10, K_K07, 
K_K10 

SD_02 posiada znajomość najważniejszych metodologii, 
wykorzystywanych w badaniach literaturoznawczych 

K_W03, K_W17, 
K_W19, K_W22, 
K_U03, K_U04, 
K_U13 

SD_03 rozumie zasady wykorzystywania adekwatnej 
metodologii do własnych badań literackich 

K_W03, K_W22, 
K_U03, K_U04 

SD_04 posiada umiejętność gromadzenia i wykorzystywania 
informacji naukowej; rekapitulowania i 
podsumowywania dyskusji, wyciągania wniosków 
oraz umiejętność pracy w grupie 

K_W03, K_U04, 
K_U12, K_U16, 
K_K06 

SD_05 umie zawęzić obszar badań, zdefiniować problem K_W03, K_U04, 
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badawczy K_U12, K_U20, 
K_K09 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
Zapoznanie studentów z najważniejszymi zasadami 
konstruowania i redagowania prac naukowych. 

SD_02, SD_05 

TK_02  
Zapoznanie studentów z zasadami definiowania 
przedmiotu badan i formułowania tematów prac 
badawczych. 

SD_01, SD_03, 
SD_04 

TK_03 
Prezentacja najważniejszych szkół metodologicznych i 
teoretycznoliterackich XX wieku. 

SD_02, SD_03 

TK_04 
Prezentacja wiadomości z zakresu stylistyki, poparta 
egzemplifikacją z tekstów powstających prac 
dyplomowych oraz ćwiczeniami praktycznymi. 

SD_01 

 
5. Zalecana literatura  

A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, t. I, II, Kraków 2007. 
Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1998. 
Literatura, teoria, metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 2001. 
Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000. 
Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, 

Kraków 2002. 
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską,  
U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów,  
J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967 
K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterska, doktorską, 

Warszawa 2005. 
 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu. 
 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium itp. 
Biblioteka UAM, Biblioteka WFPiK. 
 

 
III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć 

i metod oceniania  
Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia 

SD_01 TK_02, TK_04 
pogadanka, dyskusja, 
prezentacja pisemna i ustna, 
dyskusja 

złożenie i obrona pracy 
dyplomowej 

SD_02 TK_01, TK_03 wykład informacyjny 
złożenie i obrona pracy 
dyplomowej 

SD_03 TK_02, TK_03 wykład informacyjny, złożenie i obrona pracy 
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pogadanka, dyskusja, 
pisemna prezentacja 

dyplomowej 

SD_04 TK_02 
dyskusja, ustna i pisemna 
prezentacja 

złożenie i obrona pracy 
dyplomowej 

SD_05 TK_01 
ustna i pisemna prezentacja, 
wykład informacyjny 

złożenie i obrona pracy 
dyplomowej 

 
2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych 

efektów kształcenia. 
 

3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

Godziny konsultacji  30 

Praca własna 140 

Lektura zalecanej literatury  89 

Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej 10 

Obrona pracy dyplomowej   1 

SUMA GODZIN 300 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

10 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,0; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 9,0. 

 
5. Kryteria oceniania: 

– właściwa struktura pracy, 
– kompletna część teoretyczna, 
– dokładna i pełna analiza zgromadzonego materiału, 
– złożenie i obrona pracy dyplomowej (licencjackiej). 
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28. WIEDZA O KRAJU I KULTURZE BUŁGARII 
 
 
I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Wiedza o kraju i kulturze Bułgarii 
2. Kod modułu kształcenia: 03-WKKB-11BDL (I sem.), 03-WKKB-12BDL (II sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: zimowy i letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 60 (30  + 30) godz. 
9. Liczba punktów ECTS: 5 (2 + 3) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 
 
 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

– zaznajomienie studentów z teoriami kultury, 
– kształtowanie świadomości interkulturowej, 
– uporządkowanie wiedzy z zakresu historii i geografii Bułgarii, 
– doskonalenie wiedzy o kulturze Bułgarii. 

 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych: 

wiedza z zakresu geografii, historii i kultury na poziomie szkoły średniej. 
 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienia do efektów kształcenia dla kierunku studiów 
 

Symbol 
efektów 

kształcenia dla 
modułu 

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia 
efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla kierunku 

studiów 

WKKB_01 zna i potrafi zreferować koncepcje kulturowe 
Słowiańszczyzny Południowej 

K_W02, K_W03, 
K_W18, K_U05 

WKKB_02 posiada podstawową wiedzę z zakresu geografii 
i geopolityki Bułgarii 

K_W06, K_W07, 
K_W08 

WKKB_03 zna i potrafi wyjaśnić związki Bułgarii z 
europejskim dziedzictwem kulturowym oraz 
religijnym  

K_W05, K_W07, 
K_W18, K_W19, 
K_W20, K_U03 

WKKB_04 rozumie i komentuje problematykę kulturową, 
narodowościową, religijną i demograficzną 
Bułgarów 

K_W01, K_W03, 
K_W05, K_W07, 
K_W08, K_W11, 
K_W18, K_U19 

WKKB_05 rozumie i komentuje problematykę tożsamości 
kulturowej, narodowej i religijnej Bułgarów 

K_W05, K_W18, 
K_W19, K_W20, 
K_U11 

WKKB_06 potrafi organizować pracę w grupie  K_K06 
WKKB_07 konstruuje wypowiedzi ustne w formie 

indywidualnej prezentacji i/lub głosu w dyskusji i 
zna ich etyczny wymiar 

K_W27, K_U19, 
K_U21, K_K07, 
K_K09 
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4. Treści kształcenia 
 
Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu 

TK_01 Geografia fizyczna Bułgarii (ukształtowanie 
powierzchni, główne rzeki, masywy górskie, 
warunki klimatyczne itd.). 

WKKB_02, WKKB_06, 
WKKB_07 

TK_02 Historia ziem bułgarskich. WKKB_02, WKKB_03, 
WKKB_04, WKKB_06, 
WKKB_07 

TK_03 Zabytki architektury i sztuki na terenie Bułgarii. WKKB_03, WKKB_04, 
WKKB_06, WKKB_07 

TK_04 Sytuacja wyznaniowa na terenie Bułgarii. WKKB_02, WKKB_03, 
WKKB_04, WKKB_05 

TK_05 Islam i kultura islamska na terenie Bułgarii. WKKB_03, WKKB_04, 
WKKB_05 

TK_06 Bułgarskie tradycje muzyczne. WKKB_03, WKKB_04, 
WKKB_05 

TK_07 Dziedzictwo duchowe i materialne Bułgarii. WKKB_01, WKKB_04, 
WKKB_05, 

TK_08 Zagadnienia polityczne, gospodarcze i kulturowe 
w najnowszych dziejach Bułgarii. 

WKKB_02, WKKB_04, 
WKKB_05, WKKB_07 

TK_09 Współczesna bułgarska kultura popularna. WKKB_01, WKKB_04, 
WKKB_05 

 
5. Zalecana literatura: 

Conczewa M., Sztuka ziemi trackiej. Warszawa 1979. 
Jezernik B., Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, Kraków 2007. 
Kaplan R. D., Bałkańskie upiory. Podróż przez Europę, Wołowiec 2010. 
Lang D. M., Bułgarzy. Warszawa 1983. 
Mole W., Sztuka Słowian południowych. Wrocław 1962. 
Tanty M., Bałkany w XX wieku, Dzieje polityczne, Warszawa 2003. 
Tenew D., Dzieje sztuki bułgarskiej. Warszawa 1989. 
Todorowa M., Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008.  
Vakarelski Ch, Etnografia Bułgarii. Wrocław 1965. 
Waklidow S., Kultura starobułgarska. Warszawa 1984. 
Walczak-Mikołajczakowa M., Bałkańskie rytmy życia. Gniezno 2001. 
Wasilewski T., Historia Bułgarii. Wrocław 1988. 

 
 
III. Informacje dodatkowe 
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć 

i metod oceniania 
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

WKKB_01 TK_07, TK_09 dyskusja, lektura 
indywidualna, studencka 
prezentacja multimedialna 
lub odczytanie studenckiego 

ocena prezentacji lub referatu 
przygotowanych przez 
studenta (indywidualnie lub 
w grupie), 



153 
 

referatu aktywność na zajęciach, 
ocena kolokwium, 
ocena pracy pisemnej 

WKKB_02 TK_01, TK_02, 
TK_04, TK_08 

dyskusja, lektura 
indywidualna, studencka 
prezentacja multimedialna 
lub odczytanie studenckiego 
referatu 

ocena prezentacji lub referatu 
przygotowanych przez 
studenta (indywidualnie lub 
w grupie), 
aktywność na zajęciach, 
ocena kolokwium, 
ocena pracy pisemnej 

WKKB_03 TK_02 do 
TK_06 

dyskusja, lektura 
indywidualna, studencka 
prezentacja multimedialna 
lub odczytanie studenckiego 
referatu 

ocena prezentacji lub referatu 
przygotowanych przez 
studenta (indywidualnie lub 
w grupie), 
aktywność na zajęciach, 
ocena kolokwium, 
ocena pracy pisemnej 

WKKB_04 TK_02 do 
TK_09 

dyskusja, lektura 
indywidualna 

aktywność na zajęciach, 
ocena pracy pisemnej 

WKKB_05 TK_04 do 
TK_09 

elementy wykładu 
informacyjnego, dyskusja, 
lektura indywidualna 

aktywność na zajęciach, 
ocena pracy pisemnej 

WKKB_06 TK_01 do 
TK_03 

praca w grupie ocena pracy przygotowanej 
przez grupę, 
aktywność na zajęciach 

WKKB_07 TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_08 

elementy wykładu 
problemowego, dyskusja w 
grupie 

aktywność na zajęciach 

 
2. Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia: 

Krótka charakterystyka Bułgarii – położenie geograficzne, regiony, miasta, rzeki itp. 
Ważne wydarzenia w dziejach Bułgarii. 
Tradycje kulturowe Bułgarii. 
Zabytki architektury i sztuki na terenie Bułgarii. 

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS) 
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 
Godziny konsultacji 1 
Przygotowanie i zaprezentowanie wystąpienia na zajęciach 
(wyszukiwanie i selekcja informacji, opracowanie tematu, 
napisanie referatu lub przygotowanie prezentacji) 

15 

Czytanie wskazanej literatury 90 
Przygotowanie do kolokwium 50 
Przygotowanie pracy zaliczeniowej 20 
Suma godzin 236 
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 5 
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4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2,0. 
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 3,0. 
 

5. Kryteria oceniania: 
– aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej), 
– wartość merytoryczna prezentacji lub referatu oraz sposób jej przedstawienia, 
– poziom merytoryczny pisemnej pracy zaliczeniowej, 
– poziom wiedzy zaprezentowany na pisemnym kolokwium po semestrze zimowym, 
– dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność 

na dwóch zajęciach). 
 
6. Skala ocen: 

5,0 (A) – bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z kulturą, historią, geografią 
Bułgarii, bardzo dobra orientacja w dziedzinie sztuki (w ujęciu historycznym jak i 
współcześnie) oraz religii i duchowości, uzupełniania na bieżąco wiedza z zakresu 
najnowszych wydarzeń kulturalnych i politycznych mających miejsce na terenie Bułgarii, 
wysoka świadomość roli Bułgarii (Bałkanów) w historii kulturowo-politycznej Europu 
oraz jej związków z Orientem; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami; 
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza orientacja w bieżących 
wydarzeniach oraz znajomość zagadnień geograficzno-historycznym; 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość zagadnień związanych z kulturą, historią, geografią 
Bułgarii, zadowalająca orientacja w dziedzinie sztuki (w ujęciu historycznym jak i 
współcześnie) oraz religii i duchowości, wybiórcza wiedza z zakresu najnowszych 
wydarzeń kulturalnych i politycznych mających miejsce na terenie Bułgarii, zadowalając 
świadomość roli Bułgarii (Bałkanów) w historii kulturowo-politycznej Europu oraz jej 
związków z Orientem; 
3,0 (E) - zadowalająca znajomość zagadnień związanych z kulturą, historią, geografią 
Bułgarii, zadowalająca orientacja w dziedzinie sztuki (w ujęciu historycznym jak i 
współcześnie) oraz religii i duchowości, słaba z zakresu najnowszych wydarzeń 
kulturalnych i politycznych mających miejsce na terenie Bułgarii, słaba świadomość roli 
Bułgarii (Bałkanów) w historii kulturowo-politycznej Europu oraz jej związków z 
Orientem; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość zagadnień związanych z kulturą, historią, geografią 
Bułgarii, niezadowalająca orientacja w dziedzinie sztuki (w ujęciu historycznym jak i 
współcześnie) oraz religii i duchowości, niezadowalająca wiedza z zakresu najnowszych 
wydarzeń kulturalnych i politycznych mających miejsce na terenie Bułgarii, 
niezadowalająca świadomość roli Bułgarii (Bałkanów) w historii kulturowo-politycznej 
Europu oraz jej związków z Orientem. 
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29. WSTĘP DO FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ 
 
 
I.    Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Wstęp do filologii słowiańskiej 
2. Kod modułu kształcenia: 03-WFS-11SDL-E 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: zimowy  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  3 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 

 
II.  Informacje szczegółowe 
1.   Cele modułu kształcenia: 

– zaznajomienie studentów budowa języka ujmowanego jako system znakowy 
– uporządkowanie wiedzy dotyczącej poszczególnych poziomów systemu językowego 
– kształtowanie świadomości językowej 
– zapoznanie studentów z zasadami charakterystyki języków etnicznych według trzech 

podstawowych kryteriów: genetycznego, geograficznego i typologicznego 
– zaznajomienie studentów z geneza języka prasłowiańskiego (na tle innych rodzin 

języków europejskich) i narodowych języków słowiańskich 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych: bez 
wymagań wstępnych. 

 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

WFS_01  potrafi rozróżnić istotę języka ujmowanego jako system 
znaków od języka w użyciu (języka konkretnej 
wspólnoty komunikacyjnej, języka etnicznego) 

K_W01, K_W21, 
K_U04, K_U04, 
K_U05, K_K01 

WFS_02 potrafi wyodrębnić podstawowe poziomy językowe 
(według różnych postaw teoretycznych) i 
scharakteryzować ich podstawowe jednostki 

K_W01, K_W13,  
K_U03, K_U04, 
K_K01 

WFS_03 potrafi scharakteryzować języki etniczne według trzech 
podstawowych kryteriów: genetycznego, 
geograficznego i typologicznego 

K_W01, K_W15 
K_U11, K_U13, 
K_U15, K_K03, 
K_K05 

WFS_04 potrafi scharakteryzować język praindoeuropejski 
i prasłowiański, oraz wskazać genezę cech 
wyróżniających trzy grupy języków słowiańskich 

K_W01, K_W10, 
K_W16, K_W24, 
K_U11, K_U13, 
K_U15, K_K03, 
K_K05 
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4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 Język jako system znaków a język etniczny. WFS_01, WFS_02 

TK_02 Budowa języka: poziomy syntaktyczny i semantyczny. WFS_01, WFS_02 

TK_03 
Język w użyciu: pragmatyka językowa, komunikacja 
językowa. 

WFS_01, WFS_02 

TK_04 
Istota i cechy charakterystyczne prajęzyków: 
praindoeuropejski i prasłowiański . 

WFS_03, WFS_04 

TK_05 Język scs jako fakt  językowy i kulturowy. WFS_03, WFS_04 

TK_06 
Proces kształtowania się współczesnych słowiańskich 
języków narodowych (zarys problematyki). 

WFS_03, WFS_04 

TK_07 
Podobieństwa i różnice miedzi trzema grupami języków 
słowiańskich: południową, wschodnia i zachodnią. 

WFS_03, WFS_04 

 
5. Zalecana literatura  

M.-A. Paveau, G.-É. Sarfat, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa 
historyczno-porównawczego do pragmatyki, Kraków 2009. 

R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa 1990. 
R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do językoznawstwa, Warszawa 2008. 
T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 1975. 
E. Łuczyński, J. Maćkiewicz, Językoznawstwo ogólne: wybrane zagadnienia. Gdańsk 

1999. 
L. Moszyński, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa, 2006. 
Z. Stieber, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa (kilka 

wydań). 
A. Weinsberg, Gramatyka porównawcza języków indoeuropejskich, T. II, Warszawa 

1986. 
 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu. 
 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium itp.: 
Strona z materiałami dodatkowymi: http://www.staff.amu.edu.pl/~hjp/materialy.html. 

 
 

III. Informacje dodatkowe 
 1.   Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć 

i metod oceniania  
 

Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

WFS_01 TK_01 wykład informacyjny zaliczenie ustne/pisemne 

WFS _02 TK_02, TK_03,  wykład informacyjny zaliczenie ustne/pisemne 

WFS_03 TK_03, TK_04,  wykład informacyjny zaliczenie ustne/pisemne 
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WFS_04 TK_04, TK_05, 
TK_06, TK_07 

wykład informacyjny zaliczenie ustne/pisemne 

 
2.   Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia:  

Znakowy charakter języka. 
Podstawowe jednostki składniowe. 
Drzewo genealogiczne języków słowiańskich. 
Klasyfikacja genologiczna języków. 
Pojęcie rodziny językowej. 

 
3.   Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 
Godziny konsultacji 1 
Czytanie wskazanej literatury 29 
Przygotowanie do kolokwium 30 
SUMA GODZIN 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

3 

 
4.   Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,0; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 2,0. 

 
5.   Kryteria oceniania:  

– umiejętność zaprezentowania na kolokwium wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz 
poziom tej wiedzy. 

 
6.   Skala ocen: 

5,0 (A) – bardzo dobra znajomość teorii na temat znakowego charakteru języka,  dobra 
znajomość genealogii językowej i podstawowych cech języka prasłowiańskiego oraz 
słowiańskich języków narodowych; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami, zwłaszcza w zakresie 
szczegółowych opisów na poszczególnych poziomach języka. Drobne niedokładności na 
poziomie porównawczym języków słowiańskich; 
4,0 (C) – dobra znajomość teorii na temat znakowego charakteru języka,  dobra 
znajomość genealogii językowej i podstawowych cech języka prasłowiańskiego oraz 
słowiańskich języków narodowych; 
3,5 (D) – dobra znajomość teorii na temat znakowego charakteru języka,  dobra 
znajomość (z nielicznymi błędami) genealogii językowej i podstawowych cech języka 
prasłowiańskiego oraz słowiańskich języków narodowych Niska świadomość zasad 
teoretycznych analiz językowych; 
3,0 (E) – zadowalająca znajomość teorii na temat znakowego charakteru języka,  
zadowalająca znajomość (z nielicznymi błędami) genealogii językowej i podstawowych 
cech języka prasłowiańskiego oraz słowiańskich języków narodowych; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość teorii na temat znakowego charakteru języka,  
niezadowalająca znajomość  genealogii językowej i podstawowych cech języka 
prasłowiańskiego oraz słowiańskich języków narodowych. 
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30. WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 
 
I.   Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Wychowanie fizyczne 
2. Kod modułu kształcenia:  
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: zimowy i letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 60 (30 + 30) godzin dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 2 (1 + 1) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 

 

II.  Informacje szczegółowe 
1.   Cele modułu kształcenia: 

– doskonalenie przez studentów wybranych umiejętności ruchowych z podstawowych 
działów wychowania fizycznego,  

– podtrzymanie ich ogólnej sprawności fizycznej i wyrobienie nawyku do 
systematycznego uprawiania sportu, 

– poznanie nowych i atrakcyjnych form aktywności ruchowej, zapewniających aktywne 
uczestnictwo w kulturze fizycznej, 

– zapoznanie z wieloma rodzajami gier i zabaw stanowiących formę przyjemnego 
współzawodnictwa przy jednoczesnym rozwoju i doskonaleniu cech motorycznych, 

– uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym i doskonalenie umiejętności współpracy 
w zespole, 

– zapoznanie uczestników zajęć z nowymi formami organizacyjnymi, 
– przekazanie wiadomości dotyczących wpływu ćwiczeń fizycznych na organizm 

człowieka celem motywowania do udziału w rekreacji fizycznej. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 
obowiązują) 

 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

WF_01  zna przepisy gier zespołowych i drużynowych; 
posiada wiedzę dotyczącą metod kształtowania siły, 
szybkości, wytrzymałości oraz zestawów ćwiczeń 
podtrzymujących gibkość i rozwijających 
koordynację ruchową 

K_K01, K_K06 

WF_02 opanował i utrwalił umiejętności ruchowych 
z gimnastyki podstawowej, aerobiku, pływania, 
zespołowych gier sportowych i drużynowych, 
fitnessu, lekkiej atletyki i innych oraz łączenia 

K_K09 
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ruchów z muzyką 

WF_03 potrafi interpretować rezultaty i wynik sportowy oraz 
potrafi pełnić rolę sędziego  

K_K01, K_K06 

WF_04 ma umiejętność organizowania i aktywnego 
uczestnictwa w różnych (indywidualnych 
i zespołowych) formach aktywności sportowej, 
rekreacyjnej i turystycznej; dba o zdrowie własne 
i innych 

K_K01, K_K06 

WF_05 posiada umiejętność stosowania ćwiczeń 
relaksacyjnych i rozluźniających – redukujących 
poziom napięć emocjonalnych i stresów oraz 
poprawiających samopoczucie 

K_K09 

 

 

4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  Kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz 
wszechstronny rozwój. Dbałości o własny organizm i 
sprawność.  

WF_01–WF_02, 
WF_04–WF_05 

TK_02 Podstawowa  umiejętność gry w zespołowe gry 
sportowe i drużynowe.  

WF_01, WF_03–
WF_04 

TK_03 Poznawanie zasad i podstawowych elementów 
różnych dyscyplin sportowych. 

WF_01–WF_04 

TK_04 Zapoznanie z nowoczesnymi formami ruchu – 
aerobiku, fitness, gimnastyki i innych. Wzmacnianie 
wszystkich grup mięśniowych. 

WF_02, WF_04–
WF_05 

TK_05 Formy spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem 
sportu i rekreacji. 

WF_01–WF_05 

 

5. Zalecana literatura  
Zgodna z programem nauczania wybranej dyscypliny sportowej lub rekreacyjnej – 
prezentowana na pierwszych zajęciach. 
 

7. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu. 
 
8. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp. 

 

III. Informacje dodatkowe  
 
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć 

i metod oceniania  
 

Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 
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WF_01  TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_05 

gimnastyka, pływanie,  
aerobik, fitness 

 

ocenianie umiejętności 
ruchowych z wybranej 
dyscypliny sportowej, 
sprawdzian praktyczny 
i teoretyczny 

WF_02 TK_01, TK_03, 
TK_04, TK_05 

gimnastyka, lekka atletyka, 
zespołowe gry sportowe 
i drużynowe 

ocenianie umiejętności 
ruchowych z wybranej 
dyscypliny sportowej, 
sprawdzian praktyczny 
i teoretyczny 

WF_03 TK_02, TK_03, 
TK_05 

gry zespołowe, sędziowanie ocenianie umiejętności 
ruchowych z wybranej 
dyscypliny sportowej, 
sprawdzian praktyczny 
i teoretyczny 

WF_04 TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05 

gimnastyka, aerobik, 
pływanie, zespołowe gry 
sportowe i drużynowe, 
fitness, lekka atletyka 

ocenianie umiejętności 
ruchowych z wybranej 
dyscypliny sportowej, 
sprawdzian praktyczny 
i teoretyczny 

WF_05 TK_01, TK_04, 
TK_05 

aerobik, fitness, gimnastyka ocenianie umiejętności 
ruchowych z wybranej 
dyscypliny sportowej, 
sprawdzian praktyczny 
i teoretyczny 

 
2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych 

efektów kształcenia. 

3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 

SUMA GODZIN 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 2 

 
4.  Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2,0. 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 0,0. 

 
5. Kryteria oceniania:  

– sprawdziany praktyczne i teoretyczne, 
– aktywny udział w zajęciach (progresja sprawności fizycznej),  
– systematyczne uczęszczanie na zajęcia WF. 
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31. ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Zajęcia fakultatywne 
2. Kod modułu kształcenia:  
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I–III  
7. Semestr: zimowy – I rok, zimowy i letni – II rok, zimowy i letni – III rok 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godz.; konwersatorium, 120 (30 + 30 + 30 + 30) 

godzin dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  10 (2 + 2 + 2 + 2 + 2) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: ogłaszany 

corocznie w zależności od tego, które zajęcia będą uruchomione. 
11. Język wykładowy: język polski i/lub język bułgarski 

 
 
Dalsza część sylabusu będzie corocznie udostępniana w zależności od tego, które zajęcia 

będą uruchomione w danym roku akademickim. 
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32. ZARYS GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Zarys gramatyki języka polskiego 
2. Kod modułu kształcenia: 03-ZGJP-11BDL 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: zimowy  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 3 pkt.  
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski  
 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 
 zapoznanie studenta z podstawowymi metodologiami badawczymi w zakresie 

językoznawstwa, 
 podniesienie kompetencji komunikacyjnych studenta, 
 pokazanie złożoności systemu językowego, 
 zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem wewnętrznym języka polskiego.  

 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych: 

znajomość zagadnień językoznawczych na poziomie zgodnym z wymogami maturalnymi. 
 
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla 

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

ZGJP_01  potrafi krytycznie ocenić postrzeganie języka w ramach 
różnych metodologii badawczych  

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W13, 
K_K02 

ZGJP_02 potrafi wyjaśnić różnice metodologiczne oraz omówić 
stopień otwartości językoznawstwa   

K_W02, K_W03, 
K_W13, K_W14, 
K_W21, K_K07 

ZGJP_03 potrafi czytać ze zrozumieniem i samodzielnie 
komentować prace teoretyczne z zakresu 
językoznawstwa 

K_W02, K_W03, 
K_W13, K_U15, 
K_U16 

ZGJP_04 potrafi omówić podsystemy języka polskiego  K_W03, K_W13, 
K_W14 

ZGJP_05 potrafi poprawnie interpretować przekaz werbalny K_W21, K_U06 
K_U07, K_U08, 
K_U16 
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4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 Definiowanie języka w ramach różnych metodologii. ZGJP_02–ZGJP_03 

TK_02 
Krytyczna ocena stanowisk metodologicznych  
w zakresie językoznawstwa polskiego. 

ZGJP_01–ZGJP_02, 
ZGJP_04–ZGJP_05 

TK_03 Złożoność systemu języka polskiego. ZGJP_04 

TK_04 Podział wewnętrzny języka polskiego. ZGJP_03–ZGJP_04 

TK_05 Język polski w kontekście kultury. ZGJP_01, ZGJP_03 

TK_06 
Tendencje rozwojowe współczesnego języka polskiego 
a procesy globalizacyjne. 

ZGJP_04 

 
5. Zalecana literatura  

Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2004. 
Bartmiński, J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006. 
Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H. (red.), Gramatyka współczesnego języka 

polskiego, t. I-II, Warszawa 1998. 
Grzegorczykowa, R., Profilowanie a inne pojęcia opisujące hierarchiczną strukturę 

znaczenia, [w:] Profilowanie w języku i w tekście, red. J. Bartmiński, R. Tokarski,  
Lublin 1998. 

Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1996. 
Lachur Cz., Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004. 
Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1996. 
Tabakowska E. (red.), Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków 2001. 
Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2007. 

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: student będzie mógł 

konsultować się elektronicznie, będzie korzystał z materiałów udostępnianych drogą 
elektroniczną. Wykład i ćwiczenia będą uzupełniane prezentacjami elektronicznymi. 

 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium itp. 
Biblioteki w Poznaniu. 

 
 

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia  zajęć 

i metod oceniania  
 

Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

ZGJP_01 TK_02, TK_05  pogadanka,  dyskusja 
z moderatorem 
(wykładowca) 

aktywność w trakcie zajęć; 
ewaluacja pod koniec zajęć 

ZGJP_02 TK_01,TK_02,  pogadanka,  dyskusja 
z moderatorem 
(wykładowca) 

aktywność podczas zajęć; 
ewaluacja pod koniec zajęć 
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ZGJP_03 TK_01,TK_04, 
TK_05 

pogadanka,  dyskusja 
z moderatorem 
(wykładowca) 

aktywność podczas zajęć; 
ewaluacja pod koniec zajęć 

ZGJP_04 TK_03, TK_06 pogadanka,  dyskusja 
z moderatorem 
(wykładowca) 

aktywność podczas zajęć; 
ewaluacja pod koniec zajęć 

ZGJP_05 TK_02 pogadanka,  dyskusja 
z moderatorem 
(wykładowca) 

prezentacji przygotowanej 
przez studenta 

 
2. Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia:  

Proszę omówić cechy prozodyczne języka polskiego. 
Proszę dokonać transkrypcji fonetycznej tekstu polskojęzycznego. 
Proszę dokonać transkrypcji fonologicznej tekstu polskojęzycznego. 
Proszę dokonać analizy słowotwórczej wskazanego rzeczownika. 
Proszę omówić kategorie gramatyczne j. polskiego. 
Proszę omówić wybraną klasyfikację części mowy. 
Proszę omówić części zdania. 
Proszę dokonać analizy zdania pojedynczego. 
Proszę dokonać analizy zdania złożonego. 

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 
Forma aktywności Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności  
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 
Godziny konsultacji 1 
Przygotowanie do zaliczenia 25 
Czytanie wskazanej literatury 30 
SUMA GODZIN 86 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

3 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,0; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 2,0. 

 
5. Kryteria oceniania:  

 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji), 
 zaangażowanie w dyskusję (np. wcześniejsze przygotowanie się), 
 umiejętność zaprezentowania podczas egzaminu wiedzy nabytej w ramach przedmiotu 

oraz poziom tej wiedzy. 
 

6. Skala ocen: 
5,0 (A) – definiuje język w ramach różnych metodologii, potrafi je omówić, rozumie 
złożoność systemu języka polskiego, ma wysoką kompetencję w zakresie interkulturowej 
interpretacji przekazów werbalnych, krytycznie ocenia  funkcjonalne zróżnicowanie 
polszczyzny; 
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4,5 (B) – dobra znajomość terminologii z zakresu językoznawstwa i podstawowych teorii 
metodologicznych, wystarczająca kompetencja w zakresie interkulturowej interpretacji 
przekazów werbalnych, student sprawnie różnicuje, w zakresie funkcji, przekazy werbalne; 
4,0 (C) – zadowalająca znajomość terminologii z zakresu językoznawstwa i 
podstawowych teorii metodologicznych, wystarczająca kompetencja w zakresie 
interkulturowej interpretacji przekazów werbalnych, podstawowa umiejętność w zakresie 
różnicowania wewnętrznego polszczyzny; 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość terminologii z zakresu językoznawstwa i 
podstawowych teorii metodologicznych, wystarczająca kompetencja w zakresie 
interkulturowej interpretacji przekazów werbalnych; 
3,0 (E) – zadowalająca znajomość terminologii z zakresu językoznawstwa i podstawowych 
teorii metodologicznych, zadowalająca umiejętność interpretacji przekazów werbalnych;  
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość terminologii z zakresu językoznawstwa i głównych 
teorii metodologicznych, niewystarczająca kompetencja w zakresie interpretacji przekazu 
werbalnego. 

 
 
 
 
 
 


