STUDIA STACJONARNE

II STOPNIA
KIERUNEK

FILOLOGIA
SPECJALNOŚĆ

FILOLOGIA
BUŁGARSKA

Program studiów stacjonarnych II stopnia
dla kierunku filologia, specjalność filologia bułgarska
Liczba godzin
Lp.

Nazwa przedmiotu

Kod

Punkty

Ogółem

ECTS

Wykłady

Rozkład godzin
Konwersatoria

I rok
Sem. 1
w.

k.

II rok
Sem. 2
w.

k.

1.

Europejskie i rodzime
konteksty kultury
Bułgarii

03-ERK-22BDME

5

30

2.

Historia Bałkanów

03-HB-21BDM-E

2

30

3.

Historia literatury
bułgarskiej

03-HLB-12BDM
(II) 03-HLB21BDM-E (III)

8

60

60

4.

Język i sztuka słowa*

03-JSS-11BDM

3

30

30

30

5.

Język w komunikacji*

03-JK-11BDM

3

30

30

30

6.

Języki słowiańskie w
świecie współczesnym*

03-JS-21BDM-E

5

30

30

7.

Lektorat drugiego języka
słowiańskiego

03-LJS-11BDM
(I) 03-LJS12BDM (II) 03LJS-21BDM-E
(III)

10

90

90

30

30

8.

Lektorat języka
nowożytnego – język
angielski/niemiecki

03-LEK-11BDM
(I), 03-LEK12BDM

4

60

60

30

30

9.

Literatura powszechna*

03-LP-12BDM

3

30

30

10.

Literatury słowiańskie w
ujęciu porównawczym*

03- LSUP21BDM-E

5

30

30

11.

Praktyczna nauka języka
bułgarskiego

03-JB-11BDM (I)
03-JB-12BDM-E
(II) 03-JB21BDM-E (III)
03-JB-22BDM
(IV)

21

210

210

12.

Praktyka

13.

Seminarium magisterskie

03-SM-11BDM
(I) 03-SM12BDM (II) 03SM-21BDM (III)
03-SM-22BDM
(IV)

20

120

120

14.

Tendencje rozwojowe
współczesnych języków
słowiańskich*

03-TRWJ12BDM

3

30

30

15.

Teoria i metodologia
badań językoznawczych*

03-TMBJ11BDM-E

3

30

03-PKTT-12DM,
03-PKTKK12SDM

Sem. 3
w.

Sem. 4

k.

w.

30

k.
30

30

30

4

30

30

30

30

30
30

60

60

60

30

30

30

4 tygodnie lub 100 godzin

30

30

30

30

30
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16.

Teoria literatury z
elementami badań
literackich*

03-TLBL11BDM-E

3

30

17.

Wstęp do
językoznawstwa
konfrontatywnego*

03-WJK-11BDME

4

30

30

30

18.

Wstęp do komparatystyki
literackiej*

4

30

30

30

92

750

03-WKL11BDM-E

Razem

30

60

30

690

30

180

240

30

180

90

* Przedmioty do wyboru.
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1. Europejskie i rodzime konteksty kultury bułgarskiej
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Europejskie i rodzime kultury bułgarskiej
Kod modułu kształcenia: 03-ERK-22BDM-E
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA
Poziom studiów: II stopień
Rok studiów: II rok
Semestr: letni
Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych
Liczba punktów ECTS: 5 pkt.
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: kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk i procesów
literackich, umiejętności interdyscyplinarnego łączenia wiedzy z zakresu teorii literatury,
historii, historii literatury powszechnej, formowanie umiejętności prowadzenia dyskusji w
grupie/zespole oraz porozumiewania się z ekspertami z dziedziny literaturoznawstwa
południowosłowiańskiego i bałkańskiego, umiejętność docenienia różnorodności
kulturowej i wielokulturowej;
 instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza podstawowa z
zakresu historii literatury, umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku
ojczystym oraz czytania i dyskutowania;
 systemowe: umiejętność czytania/studiowania literatury fachowej na poziomie
podstawowym i średnio zaawansowanym, zdobywanie umiejętności pisania pracy
seminaryjnej, kształtowanie podstawowej wiedzy na temat kultury narodowej kraju
specjalności
2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują)
Wiedza na poziomie podstawowym na temat historii kultury i literatury obszaru Półwyspu
Bałkańskiego oraz zjawisk z zakresu historii powszechnej

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:

ERK_01

potrafi na poziomie zaawansowanym definiować i
opisywać podstawowe zjawiska, tradycje i konteksty
kultury serbskiej; potrafi je zaprezentować i
przedstawić w ujęciu typologicznym

ERK_02

potrafi w sposób zaawansowany te zjawiska,
tradycje i konteksty powiązać, wyjaśnić, i

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W03, K_W04,
K_W05, K_W09,
K_W20, K_U01,
K_U08, K_U09,
K_U14, K_U16
K_W09, K_W12,
K_U06, K_U07,
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ERK_03

ERK_04

ERK_05

ERK_06

ERK_07

4.

zakwalifikować, opisać i wyróżnić ich podstawowe
wyznaczniki, omówić i zinterpretować
posiada umiejętność budowania syntezy kulturowej
i historycznoliterackiej, odnajdywania zjawisk i
odniesień w tekstach kultury, ilustrowania rozważań
ogólnych przykładami z literatury i kultury
potrafi kategoryzować, kontekstualizować,
zaklasyfikować określone zjawiska kultury
serbskiej i powiązać je z analogicznymi zjawiskami
w innych kulturach europejskich
potrafi kompilować zdobytą na ćwiczeniach wiedzę,
budować ujęcia uogólniające, rozwijać, wyjaśniać i
rekonstruować zjawiska kultury w odniesieniu do
wschodniego i zachodniego kręgu cywilizacyjnego
zyskuje umiejętność porównywania zjawisk
kulturowych, formułowania wniosków, wyjaśniania
i interpretowania tych zjawisk w kontekście
szerokich formacji historycznoliterackich,
historycznych, politycznych, kulturowych,
ideologicznych
potrafi analizować, interpretować i samodzielnie
oceniać teksty kultury, literackie i naukowe

K_U09
K_W06, K_W12,
K_W20; K_U12,
K_U04, K_U09
K_W05, K_W08,
K_U05, K_U09,
K_K03, K_K05
K_W09, K_W18,
K_W22, K_U09
K_W04, K_W07,
K_W09, K_W08,
K_W18, K_U20,
K_U12
K_W09, K_W12,
K_W22, K_U03,
K_U05, K_U07,
K_U08, K_U12,
K_U13

Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01

TK_02

TK_03

TK_04

TK_05

Opis treści kształcenia

Prezentacja na poziomie zaawansowanym kultury
serbskiej w ujęciu chronologicznym i
typologicznym; ukazanie najważniejszych zjawisk i
kierunków rozwoju
Prezentacja na poziomie zawansowanym
poszczególnych tradycji budujących kulturę
serbskiej; ukazanie najważniejszych elementów tych
tradycji
Prezentacja na poziomie zaawansowanym lokacji
kultury serbskiej i jej odniesień wobec wschodniego
i zachodniego kręgu cywilizacyjnego
Ukazanie związków kultury serbskiej z różnych
okresów jej rozwoju z analogicznymi okresami
kultury europejskiej, wyeksponowanie płaszczyzn
identyfikacji i zróżnicowania
Przedstawienie omawianych tradycji i kontekstów
kulturowych na tle wydarzeń historycznych,
politycznych i społecznych na Bałkanach z
uwzględnieniem kontekstu europejskiego

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

ERK_01, ERK_02,
ERK_03, ERK_04,
ERK_05
ERK_01, ERK_02,
ERK_03, ERK_05
ERK_01, ERK_02,
ERK_03, ERK_05
ERK_04, ERK_05
ERK_06, ERK_07
ERK_02, ERK_05,
ERK_06
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TK_06

Prezentacja omawianych zjawisk i kontekstów
kultury serbskiej w interdyscyplinarnych
powiązaniach z innymi obszarami kultury i sztuki

ERK_05, ERK_06,
ERK_07

5.

Zalecana literatura
F. Znaniecki, Nauki o kulturze, przeł. J. Szacki, Warszawa 1971
M. Kula, Wybór tradycji, Warszawa 2003.
Sujecka, Przestrzeń jako metafora w dialogu pojęć między Bałkanami i Europą. Czy
Europa jest metaforą dla Bałkanów?, „Studia Litteraria Polono-Slavica” 2008, nr 8,
2008, numer tematyczny: Metafory w dyskursie humanistycznym, w mówieniu
publicznym i w mowie potocznej, red. J. Sujecka, s. 177–188.
G. Szwat-Gyłybowa, Stereotyp Turka w piśmiennictwie bułgarskim XIX stulecia a grzechy
europejskiego orientalizmu, (w:) Kategoria narodu w kulturach słowiańskich, pod red.
T. Dąbek-Wirgowej i A.Z. Makowieckiego, Warszawa 1993, s. 71–76.
Etnogeneza, historia i kultura ludów bałkańskich w starożytności, red. W. Pająkowski,
L. Mrozewicz, Poznań 1990.
B. Uspienski, Religia i semiotyka, Gdańsk 2001.
Semantyka Rosji na Bałkanach, Colloquia Balkanica, t. 1, red. J. Sujecka, Warszawa 2011:
M. Czerwiński, Chorwacja między Europą a Bałkanami. Analiza dyskursu prasowego, w:
W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach
postjugosłowiańskich po 1995 roku, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2005, s. 97–
116.
M. Dąbrowska-Partyka, Chorwacja w Europie – Europa w Chorwacji.
Przewartościowania w obrębie kanonu literatury chorwackiej, [w:] W poszukiwaniu
nowego kanonu…, s. 351–370
Kola, Europa w dyskursie polskim, bułgarskim i chorwackim. Rekonfiguracje krytyczne,
Toruń 2011.
Wielkie mity narodowe Słowian, red. A. Gawarecka, A. Naumow, B. Zieliński, Poznań
2001.
Kultura po przejściach, osoby z przeszłością, t.1. Polski dyskurs postzależnościowy –
Konteksty i perspektywy badawcze, Kraków 2011.
Bałkany w XX i XXI wieku: historia, polityka, kultura, red. H. Stys i Sz. Sochacki. Toruń
2009.
Jezernik, Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, tłum. P. Oczko,
Kraków 2007.

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; 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
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ERK_01

ERK_02

ERK_03

TK_01, TK_02,
TK_03,
TK_01, TK_02,
TK_03, TK_05,
TK_01, TK_02,
TK_03,

ERK_04
TK_01, TK_04
ERK_05

TK_01, TK_02,
TK_03, TK_04,
TK_05, TK_06,

ERK_06

TK_04, TK_05,
TK_06

ERK_07

TK_04, TK_06

praca zespołowa w trakcie
zajęć, prezentacje
indywidualne studentów,
dyskusje
praca zespołowa w trakcie
zajęć, prezentacja
multimedialna, prezentacje
indywidualne studentów
prezentacje multimedialne,
dyskusje na temat
przeczytanych materiałów
prezentacje indywidualne
studentów, praca grupowa,
dyskusje na temat
przeczytanych materiałów
prezentacje indywidualne
studentów, praca grupowa,
dyskusje
prezentacje indywidualne
studentów, praca grupowa,
dyskusje
prezentacje indywidualne
studentów, praca grupowa,
dyskusje

bieżąca ocena
aktywności w
trakcie zajęć,
egzamin
ocena aktywności
w trakcie zajęć,
egzamin
ocena aktywności
w trakcie zajęć,
egzamin
ocena aktywności
w trakcie zajęć,
egzamin
ocena aktywności
w trakcie zajęć,
egzamin
ocena aktywności
w trakcie zajęć,
egzamin
ocena aktywności
w trakcie zajęć,
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

58

Przygotowanie prezentacji

20

Przygotowanie do egzaminu

30

egzamin ustny

1

SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

132
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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: 4,0.
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5. Kryteria oceniania:
 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusjach, prezentacje indywidualne),
 egzamin (obowiązuje wiedza zdobyta podczas konwersatoriów oraz uzyskana na
podstawie lektury tekstów),
 obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch
zajęciach w semestrze).
6. Skala ocen:
5,0 (A) – bardzo dobra znajomość najważniejszych tradycji, zjawisk w kulturze (literaturze)
bałkańskiej oraz jej wschodnich i zachodnich kontekstów, znakomita umiejętność analizy
tekstów, samodzielność myślenia i oceniania faktów
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 kultury i literatury
3,5 (D) – zadowalająca znajomość najważniejszych tradycji, zjawisk w kulturze (literaturze)
bałkańskiej oraz jej wschodnich i zachodnich kontekstów, zadowalająca umiejętność analizy
i interpretacji omawianych tekstów, zadowalająca umiejętność formułowania sądów na
temat kultury i literatury
3,0 (E) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość treści omawianych podczas zajęć, niedostateczny
poziom wiedzy w zakresie znajomość najważniejszych tradycji, zjawisk w kulturze
(literaturze) bałkańskiej oraz jej wschodnich i zachodnich kontekstów
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2. Historia Bałkanów
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: Historia Bałkanów
2. Kod modułu kształcenia: 03-HB-21BDM-E
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA
5. Poziom studiów: II stopień
6. Rok studiów: II
7. Semestr: zimowy
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 wykładowcy
(wykładowców)/prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia
 interpersonalne: zrozumienie skomplikowanego kontekstu kulturowego państw i
narodów bałkańskich.
 instrumentalne: opanowanie terminologii historycznej, umiejętność zarządzania
informacją (zdobywanie i interpretacja danych z różnych źródeł, krytyka źródeł i
literatury), umiejętność rozwiązywania problemów historycznych.
 systemowe: umiejętności badawcze, umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu historii
w różnego rodzaju pracach związanych z Bałkanami.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują)
Podstawowe wiadomości na temat dziejów starożytnych państw Europy PołudniowoWschodniej oraz dziejów Bizancjum
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

HB-01

potrafi wymienić najważniejsze państwa
funkcjonujące na Bałkanach i określić okres ich
istnienia, potrafi wymienić najważniejsze grupy
etniczne na Bałkanach, określić czas ich
przybycia i lokalizację

HB _02

potrafi pokazać przyczyny nakładania się tradycji K_W03; K_W09; K_W10;
historycznych różnych narodowości bałkańskich K_W11; K_W12, K_W13;
K_W14; K_W15; K_W20;
K_U01; K_U02; K_U03;
K_U04; K_U05; K_U06;

K_W03; K_W09; K_W10;
K_W11; K_W12, K_W13;
K_W14; K_W15; K_U01;
K_U02; K_U03;
K_U04;K_U05; K_U06;
K_U07; K_K03; K_K04;
K_K06

9

K_U07; K_U15; K_K03;
K_K04; K_K06
HB_03

potrafi rozwiązywać problemy związane z
historią Europy Południowo-Wschodniej

HB_04

potrafi zanalizować przebieg procesu dziejowego K_W03; K_W09; K_W10;
na obszarze Bałkanów
K_W11; K_W12, K_W13;
K_W14; K_W15; K_U01;
K_U02; K_U03; K_U04;
K_U05; K_U06; K_U07;
K_U15; K_K03; K_K04;
K_K06

HB_05

potrafi wyjaśnić historyczne uwarunkowania
rozwoju poszczególnych narodów bałkańskich

K_W03; K_W09; K_W10;
K_W11; K_W12, K_W13;
K_W14; K_W15; K_U01;
K_U02; K_U03;
K_U04;K_U05; K_U06;
K_U07;K_U15; K_K03;
K_K04; K_K06

HB_06

rozumie przyczyny skomplikowanej sytuacji
politycznej i kulturowej na Bałkanach

K_W03; K_W09; K_W10;
K_W11; K_W12, K_W13;
K_W14; K_W15; K_U01;
K_U02; K_U03; K_U04;
K_U05; K_U06; K_U07;
K_U15, K_K03; K_K04;
K_K06

HB_07

Opanował terminologię historyczną związaną z
obszarem Europy Południowo-Wschodniej

K_W03; K_U04; K_K03;
K_K04; K_K06

K_W03; K_W09; K_W10;
K_W11; K_W12, K_W13;
K_W14; K_W15; K_U01;
K_U02; K_U03; K_U04;
K_U05; K_U06; K_U07;
K_U15; K_K03; K_K04;
K_K06

1. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

Rozwój terytorialny i znaczenie polityczne
Imperium Osmańskiego w Europie w XVI i XVII HB_01, HB_02, HB_06
wieku.
Organizacja i system społeczny państwa
osmańskiego. Funkcjonowanie narodowości
HB_01–HB_07
bałkańskich w ramach państwa tureckiego.
Państwa lenne wobec Turcji Osmańskiej w
Europie: Wołoszczyzna, Mołdawia i Siedmiogród HB_01–HB_07
w XVI i XVII w.
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TK_04
TK_05

TK_06

Wojny „Świętej Ligi” 1684 (83)-1699 i 17151718 oraz ich skutki polityczne, demograficzne i
społeczne.
„Kwestia Wschodnia”. Rosja, Cesarstwo i inne
mocarstwa europejskie wobec Turcji Osmańskiej
w XVIII wieku. Grecy w Imperium Osmańskim.
Przemiany polityczne w Europie PołudniowoWschodniej w końcu XVIII i w 1 połowie XIX
wieku (Kształtowanie się państwowości
Czarnogóry, upadek Wenecji i jego skutki, idee
iliryjskie i dackie, kształtowanie się autonomii
serbskiej, powstanie niepodległego państwa
greckiego).

HB_01–HB_07
HB_01–HB_07

HB_01–HB_07

TK_07

Wzrost znaczenia Rosji na Bałkanach

HB_01–HB_07

TK_08

„Wiosna Ludów” a narodowości bałkańskie.

HB_01–HB_07

TK_09

Walka o reformy w Turcji Osmańskiej.

HB_01–HB_07

TK_10
TK_11
TK_12
TK_13
TK_14
TK_15

Walka państw i narodów bałkańskich o
niepodległość. Wojna rosyjsko-turecka i traktat w
San Stefano. Kongres Berliński i jego skutki.
Dążenia państw bałkańskich na przełomie XIX i
XX wieku. Wielkie idee małych narodów. Wojny
bałkańskie i ich skutki.
Rozwiązania polityczne i terytorialne po I wojnie
światowej. „Kocioł bałkański” w okresie
międzywojennym.
Państwa Europy Południowo-Wschodniej w
czasie II wojny światowej.
Państwa „demokracji ludowej” na Bałkanach i ich
problemy po II wojnie światowej. Przewroty
polityczne w Grecji i ich skutki.
Współczesne państwa bałkańskie i ich
dziedzictwo historyczno-kulturowe.

HB_01–HB_07
HB_01–HB_07
HB_01–HB_07
HB_01–HB_07
HB_01–HB_07
HB_01–HB_07
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3. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
Podczas wykładów wykorzystywane są prezentacje multimedialne. Istnieje możliwość
zaangażowania studentów w tworzeniu bazy komputerowej na temat Wołochów na
Bałkanach.
4. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.
Biblioteki UAM; materiały dostarczane przez prowadzącego zajęcia

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

zajęć

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–TK_15

wykład informacyjny

egzamin

HB_02

TK_01–TK_15

wykład informacyjny

egzamin

HB_03

TK_01–TK_15

wykład informacyjny

egzamin

HB_04

TK_01–TK_15

wykład informacyjny

egzamin

HB_05

TK_01–TK_15

wykład informacyjny

egzamin

HB_06

TK_01–TK_15

wykład informacyjny

egzamin

HB_07

TK_01–TK_15

wykład informacyjny

egzamin
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2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych
efektów kształcenia.
Przykładowe pytanie: Co to była Liga Prizreńska i jakie było jej znaczenie?
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

Czytania wskazanej lektury

28

Przygotowanie do egzaminu

10

Egzamin ustny
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

1
60
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
 egzamin ustny (obowiązuje wiedza zdobyta podczas wykładów oraz uzyskana na
podstawie lektury podręczników);
 dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność
na dwóch zajęciach ).
6. Skala oceny:
5,0 (A) – znakomita wiedza z zakresu historii państw bałkańskich, umiejętności i
kompetencje personalne i społeczne
4,5 (B) – bardzo dobra wiedza z zakresu historii państw bałkańskich, umiejętności i
kompetencje personalne i społeczne
4,0 (C) – dobra wiedza z zakresu historii państw bałkańskich, umiejętności i kompetencje
personalne i społeczne
3,5 (D) – zadowalająca wiedza z zakresu historii państw bałkańskich, umiejętności i
kompetencje personalne i społeczne ze znacznymi niedociągnięciami
3,0 (E) – zadowalająca wiedza z zakresu historii państw bałkańskich, umiejętności i
kompetencje personalne i społeczne z licznymi błędami
2,0 (F) – niezadowalająca wiedza z zakresu historii państw bałkańskich, niezadowalające
umiejętności i kompetencje personalne i społeczne
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3. Historia literatury bułgarskiej
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Historia literatury bułgarskiej
Kod modułu kształcenia: 03-HL-12BDM-E; 03-HL-11BDM-E
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA
Poziom studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: zimowy i letni
Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 60 godz. dydaktycznych
Liczba punktów ECTS: 8 pkt.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski i bułgarski
II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia
interpersonalne: poszerzenie i pogłębienie wiedzy z historii i kultury bułgarskiej w ujęciu
synchronicznym i diachronicznym, doskonalenie zdolności krytycznej oceny zjawisk i
procesów literackich oraz prowadzenia krytycznej dyskusji o dziełach i epokach historii
literatury bułgarskiej, umiejętności interdyscyplinarne, umiejętność porozumiewania się z
ekspertami z dziedziny literaturoznawstwa bułgarystycznego, umiejętność zrozumienia i
docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej;
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza ogólna, wiedza
zaawansowana z zakresu historii literatury bułgarskiej, umiejętność wypowiadania się
w mowie i piśmie 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)
Wiedza na poziomie podstawowym na temat historii literatury 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

HLB_01

HLB_02

HLB_03

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

Potrafi na poziomie zaawansowanym definiować i
opisywać podstawowe prądy, nurty i zjawiska literatury
bułgarskiej; potrafi je wyliczyć w przebiegu
chronologicznym i przedstawić w ujęciu typologicznym
Potrafi w sposób pogłębiony te prądy powiązać,
wyjaśnić, i zakwalifikować, opisać i wyróżnić ich
podstawowe wyznaczniki, omówić i zinterpretować
twórczość ich najważniejszych przedstawicieli
Posiada umiejętność budowania syntezy
historycznoliterackiej, odnajdywania wyznaczników
prądów w konkretnych tekstach literackich, ilustrowania

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W03, K_W06,
K_W021, K_U04,
K_U08, K_U09
K_W06, K_W09,
K_W016, K_U12,
K_U09
K_W07, K_W011,
K_W016, K_W018,
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rozważań ogólne przykładami z twórczości
poszczególnych autorów

K_U06, K_U12,
K_U09

HLB_04

Potrafi kategoryzować, zaklasyfikować i zjawiska
literackie z poszczególnych epok literatury chorwackiej i
powiązać je z analogicznymi zjawiskami w literaturze
europejskiej

K_W01, K_W08,
K_W019, K_W024,
K_U09, K_K03,
K_K05

HLB_05

Potrafi kompilować zdobytą na wiedzę, budować ujęcia
uogólniające, rozwijać, wyjaśniać i rekonstruować
przebieg procesu historycznoliterackiego w literaturze
bułgarskiej
Zyskuje umiejętność porównywania zjawisk literackich,
formułowania wniosków, wyjaśniania i interpretowania
tych zjawisk w kontekście szerokich formacji
historycznoliterackich, historycznych, politycznych

K_W07, K_W023,
K_U09, K_U12,
K_U13

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

K_W02, K_W04,
K_W18, K_W21,
K_U05, K_U14

HLB_06

HLB_07

4.

K_W05, K_W07,
K_W09, K_W019,
K_U19, K_U20,
K_U12

Treści kształcenia

Symbol treści
kształcenia

TK_01

TK_02

TK_03

TK_04

TK_05

Opis treści kształcenia

Prezentacja na poziomie zaawansowanym bułgarskiej
literatury od wczesnego średniowiecza do początkowego
okresu Odrodzenia Narodowego w ujęciu
chronologicznym i typologicznym; ukazanie
najważniejszych pisarzy i ich twórczości oraz
bułgarskich ośrodków literackich w średniowieczu (IXXVII w.)
Prezentacja na poziomie zaawansowanym bułgarskiej
literatury okresu odrodzenia narodowego (romantyzmu)
oraz realizmu krytycznego w ujęciu chronologicznym i
typologicznym; ukazanie najważniejszych pisarzy i ich
twórczości
Prezentacja na poziomie zaawansowanym bułgarskiej
literatury okresu modernizmu, awangardy oraz zjawisk
literackich lat 30-40 XX wieku w ujęciu
chronologicznym i typologicznym; ukazanie sylwetek
najważniejszych pisarzy i ich twórczości
Prezentacja na poziomie zaawansowanym bułgarskiej
literatury po roku 1945 w ujęciu chronologicznym i
typologicznym; ukazanie sylwetek najważniejszych
pisarzy i ich twórczości
Ukazanie związków literatury bułgarskiej wszystkich
wymienionych okresów i prądów z analogicznymi
okresami i prądami w literaturze europejskiej,
wyeksponowanie płaszczyzn identyfikacji i

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

HLB_01, HLB_02,
HLB_03, HLB_05

HLB_01, HLB_02,
HLB_03, HLB_05

HLB_01, HLB_02,
HLB_03, HLB_05

HLB_01, HLB_02,
HLB_03, HLB_05

HLB_04, HLB_05
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zróżnicowania
TK_06
TK_07

Przedstawienie omawianych zjawisk literackich na tle
HLB_05, HLB_06
wydarzeń historycznych, politycznych i społecznych
Prezentacja omawianych zjawisk literackich w
interdyscyplinarnych i intersemiotycznych powiązaniach HLB_06, HLB_07
z innymi dziedzinami sztuki

5.

Zalecana literatura
Ан. Милтенова, Ан. Стойкова и др., История на българската средновековна
литература, София 2008;
Старобългарска литература. Енциклопедичен речник, съст. Д. Петканова, В.
Търново 2003;
Н. Генчев, Българско Възраждане, София 1995;
Ю. Николова, Записки по българска възрожденска литература, Пловдив 2004;
К. Топалов, Проблеми на възрожденската литература, София 1983;
Св. Игов, История на българската литература, София 1990, 2001, 2010;
Б. Ганчева, Ж. Иванов, Българската литература от Освобождението на Първата
световна война, Пловдив 1989;
Н. Георгиев, 120 литературни години, София 1998;
Едв. Сугарев, Българският експресионизъм, София 1988;
Р. Ликова, История на българската литература – поети на 20-те години, София
1979;
G. Simeonova-Konach, Poeta i Lilia, Warszawa 2001;
Ив. Сарандев, Българска литература, т. I (1918-1945), т. II (1930-1945), Пловдив
2005;
Р. Коларов, Литературни анализи, София 1995;
М. Василев, Съвременна българска литература, София 1983;
Г. Симеонова-Конах, Постмодернизмът. Българският случай, София 2011.
Речник по Нова българска литература – 1878-1992, под ред. на М. Шишкова,
София 1994;
W. Gałązka, Tradycja i współczesność. O literaturze bułgarskiej XX wieku, Katowice
1983;
E. Możejko, Sztuka pisarska Jordana Jowkowa, Wrocław 1973;
G. Simeonova-Konach, Poeta i Lilia, Warszawa 2001;

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 FWPiK, 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

Symbol treści kształcenia
realizowanych w trakcie

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
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modułu

HLB_01

zajęć

TK_01, TK_02,
TK_03, TK_04,

założonych efektów kształcenia

prezentacje indywidualne,
dyskusje w grupie
prezentacje indywidualne,
dyskusje w grupie

HLB_02

TK_01, TK_02,
TK_03, TK_04,
prezentacje indywidualne,
dyskusje w grupie

HLB_03

TK_01, TK_02,
TK_03, TK_04,
prezentacje indywidualne,
dyskusje w grupie

HLB_04

HLB_05

TK_05

TK_01, TK_02,
TK_03, TK_04,
TK_05, TK_06

prezentacje indywidualne,
dyskusje w grupie

prezentacje indywidualne,
dyskusje w grupie
HLB_06

TK_06, TK_07

prezentacje indywidualne,
dyskusje w grupie
HLB_07

2.

TK_07

założonego efektu
kształcenia

ocena prezentacji
przygotowanej
przez studenta,
ocena aktywności
w trakcie zajęć,
egzamin
ocena prezentacji
przygotowanej
przez studenta,
ocena aktywności
w trakcie zajęć,
egzamin
ocena prezentacji
przygotowanej
przez studenta,
ocena aktywności
w trakcie zajęć,
egzamin
ocena prezentacji
przygotowanej
przez studenta,
ocena aktywności
w trakcie zajęć,
egzamin
ocena prezentacji
przygotowanej
przez studenta,
ocena aktywności
w trakcie zajęć,
egzamin
ocena prezentacji
przygotowanej
przez studenta,
ocena aktywności
w trakcie zajęć,
egzamin
ocena prezentacji
przygotowanej
przez studenta,
ocena aktywności
w trakcie zajęć,
egzamin

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
Godziny konsultacji

60
3

Przygotowanie i zaprezentowanie wystąpienia na zajęciach
(wyszukiwanie i selekcja informacji, opracowanie tematu,
napisanie referatu lub przygotowanie prezentacji)

30

Czytanie wskazanej literatury podmiotowej

60

Czytanie wskazanej literatury przedmiotowej

30

Przygotowanie do egzaminu

40

Egzamin ustny

2

SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

225
8

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: 6,0.

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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4. JĘZYK I SZTUKA SŁOWA
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Język i sztuka słowa
Kod modułu kształcenia: 03-JSS-11BDM
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA
Poziom studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: zimowy
Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych
Liczba punktów ECTS: 3 pkt.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:
Język wykładowy: język polski

II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu kształcenia
interpersonalne: zdolności krytyczne, umiejętności interdyscyplinarne, umiejętność
porozumiewania się z ekspertami z dziedziny literaturoznawstwa, umiejętność
artykułowania i negocjowania poglądów na temat języka i literatury;
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza ogólna, wiedza
zaawansowana z zakresu środków stylistycznych, figur oraz tropów retorycznych,
umiejętność wypowiadania się w mowie w języku ojczystym;
systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności
badawcze, orientacja w artystycznych konwencjach i stylistycznych chwytach tekstów
różnej proweniencji.
2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują): wiedza na poziomie podstawowym na temat teorii dzieła literackiego, szkół
metodologicznych, problematyki teoretycznoliterackiej, literaturoznawczej.

3.

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

JSS_01
JSS_02

JSS_03

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

Potrafi na poziomie zaawansowanym rozpoznawać,
definiować oraz eksplikować zabiegi językowe
odpowiedzialne za specyfikę literackości
Potrafi w sposób pogłębiony zrekonstruować operacje
retoryczne rządzące sztuką słowa; zna szczegółową i
profesjonalną terminologię retoryczną umożliwiającą
kompetentną analizę tekstów
Posiada umiejętność rozpoznawania, na podstawie
wyodrębnionych chwytów literackich, ogólniejszych
trendów i wykładników występujących w różnych
stylach i odmianach języka pisanego

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W01, K_W04,
K_W09, K_W12
K_U04, K_U06,
K_U07, K_08
K_W20, K_U12,
K_U16
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JSS_04

Potrafi kojarzyć owe trendy z historycznoliterackimi
formacjami, co zwiększa ogólne kompetencje
literaturoznawcze

K_W08, K_W22,
K_U12, K_U12,
K_U17

JSS_05

Potrafi za sprawą szczegółowego rozbioru tekstowego
aparatu retorycznego orientować się w szerszych
ramach teoretycznoliterackich i metodologicznych, za
sprawą których analiza językowa uzyskuje pełnię
filologiczną
Zyskuje umiejętność porównywania zjawisk
literackich, formułowania wniosków, wyjaśniania
i interpretowania tych zjawisk w kontekście refleksji
lingwistycznych, wiodących w stronę różnych filozofii
języka
Zyskuje umiejętność porównywania zjawisk
literackich, formułowania wniosków, wyjaśniania
i interpretowania tych zjawisk w ujęciu
interdyscyplinarnym i intersemiotycznym, staje się
otwarty na znakową specyfikę wielu kultur

K_W12, K_U16,
K_U17

JSS_06

JSS_07

K_W08, K_U11,
K_U12, K_U16

K_W21, K_W22,
K_K02, K_K04,
K_K09

4. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03

TK_04

TK_05
TK_06
TK_07
TK_08
TK_09

Opis treści kształcenia

Przedstawienie kompetentnego poziomu orientacji
w zakresie różnych środków językowych
Prezentacja świadomości w zakresie istnienia bogatego
rezerwuaru konwencji oraz chwytów retorycznych
Prezentacja praktycznego zastosowania narzędzi
metodologicznych i literaturoznawczych w celu
ukazania strategii językowych rządzących różnymi
stylami
Prezentacja na poziomie zaawansowanym wiedzy na
temat różnic stylistycznych w obrębie rozmaitych użyć
języka na tle procesów historycznoliterackich
Prezentacja na poziomie zaawansowanym wiedzy na
temat odmian i strategii języka artystycznego w
odniesieniu do ogólniejszych kompetencji
literaturoznawczych i metodologicznych
Prezentacja na poziomie zaawansowanym wiedzy na
temat różnych warsztatów filologicznych
Prezentacja na poziomie zaawansowanym kompetencji
analitycznych w optyce narzędzi lingwistycznych
Przedstawienie poszerzonej refleksji pod adresem
filozoficznych aspektów języka
Prezentacja różnych stanowisk oraz teorii znaku,
z naciskiem na znak językowy, w oparciu o kanoniczne
ujęcia semiotyczne, strukturalistyczne oraz
poststrukturalistyczne

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

JSS_01
JSS_02, JSS_03,
JSS_04, JSS_05
JSS_03, JSS_04,
JSS_05, JSS_06
JSS_03, JSS_04

JSS_05
JSS_04, JSS_05
JSS_06
JSS_05, JSS_06,
JSS_07
JSS_05, JSS_06,
JSS_07
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TK_10

Prezentacja najnowszych orientacji dotyczących
JSS_05, JSS_06,
rewizjonistycznych aspektów języka, zwłaszcza w jego
JSS_07
zastosowaniach artystycznych

5. Zalecana literatura
J. Ziomek, Retoryka opisowa. Warszawa 1990.
J. Łotman, Struktura tekstu artystycznego. Tłum. A. Tanalska. Warszawa 1984.
R. Barthes, Mitologie. Tłum. A. Dziadek. Wstęp K. Kłosiński. Warszawa 2000.
Z zagadnień języka artystycznego. Red.: J. Bubak, A. Wilkoń. Warszawa 1977.
J. Jacobson, M. Halle, Podstawy języka. Warszawa 1964.
Studia o tropach I. Red. T. Dobrzyńska. Warszawa 1988.
Studia o ironii. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1.
Pismo filozofii. Wybrał i posłowiem opatrzył B. Banasiak. Kraków 1992.
Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. T. 1-4. Oprac. H.
Markiewicz. Kraków 1992.
Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński (wyd. 3. posz. i popr.). Wrocław 2000.
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 FWPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM; materiały dostarczane przez
prowadzącego zajęcia

III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia
i metod oceniania
Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

Symbol treści
kształcenia
realizowanych w
trakcie zajęć

JSS_01

TK_01, TK_02

JSS_02

TK_01, TK_02

JSS_03
JSS_04
JSS_05
JSS_06
JSS_07

TK_02, TK_03,
TK_04
TK_03, TK_04,
TK_09
TK_05, TK_06,
TK_08, TK_09,
TK_10
TK_03, TK_07,
TK_08, TK_10
TK_08, TK_09,
TK_10

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

dyskusja, prezentacja, analiza
tekstu
dyskusja, prezentacja, praca z
tekstem

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego efektu
kształcenia

kolokwium
kolokwium

dyskusja, praca z tekstem

kolokwium

dyskusja, prezentacja, praca z
tekstem

kolokwium

prezentacja, analiza tekstu

kolokwium

dyskusja, prezentacja, praca w
grupie
dyskusja, prezentacja, praca z
tekstem

zajęć

kolokwium
kolokwium
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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

Godziny zajęć (wg planu studiów) z
nauczycielem
Praca własna studenta – przygotowanie do zajęć,
lektura wskazanych materiałów
Praca własna studenta - praca pisemna
Konsultacje
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności *

30
38
20
2
90
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:
 kolokwium (obowiązuje wiedza zdobyta podczas konwersatoriów oraz uzyskana na
podstawie lektury wskazanych tekstów);
 zaliczenie pracy pisemnej;
 dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność
na dwóch zajęciach).

24

5. JĘZYK W KOMUNIKACJI
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Język w komunikacji
Kod modułu kształcenia: 03-JK-11BDM
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA
Poziom studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: letni
Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych
Liczba punktów ECTS: 3 pkt.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:
Język wykładowy: język polski

II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu kształcenia:
 zaznajomienie studentów z głównymi zagadnieniami teorii komunikacji oraz retoryki,
 poznanie i wykorzystanie wiedzy o różnych systemach znakowych,
 uporządkowanie wiedzy dotyczącej normy i odmian tekstów mówionych i pisanych,
 doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i
piśmie,
 kształtowanie świadomości dotyczącej wpływu komunikacji językowej na relacje
międzyludzkie.
2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:
znajomość gramatyki opisowej języka kierunkowego.

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

JK_01

zreferować teorie komunikacji językowej i retoryki

K_W02, K_W03, K_W10,
K_W11, K_W13, K_U03,
K_U04, K_U05

JK_02

wymienić różne typu systemów znakowych

K_W13, K_U04, U_U06,
K_U15,

JK_03

czytać ze zrozumieniem i samodzielnie komentować K_W02, K_W03,
prace teoretyczne z zakresu komunikacji językowej K_W21, K_U15

JK_04

wyjaśnić persfazyjność języka i użytkową stronę
komunikacji

K_W13, K_U05, K_U06

JK_05

Wyjaśnić funkcje znaków językowych

K_W13. K_W16, K_W21,
K_U05, K_U15, K_U19
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JK_06

przygotować tekst pisemny

K_U08, K_K01, K_K02

JK_07

przygotować publiczne wystąpienie

K_U07, K_K02, K_K07

4.

Treści kształcenia

Symbol treści
kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

Opis treści kształcenia

TK_01

Teoria komunikacji językowej i jej powiązania z
innymi dyscyplinami humanistyki

JK_01

TK_02

Teoria znaku językowego

JK_02

TK_03

Tradycyjne i współczesne wykorzystanie retoryki

JK_3, JK_4

TK_04

Praktyczne sposoby wykorzystania retoryki .

JK_04, JK_05

TK_05

typy komunikatów językowych i ich konstrukcja
retoryczna

JK_04, JK_06, JK_07

TK_06

Poprawność wyrażania myśli

JK_04, JK_06, JK_07

5.

Zalecana literatura
Walery Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008, s. 7–76 (rozdziały I –
III).
Renata Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, wydanie III,
Warszawa 2001, cz. I, s. 13–28 (rozdział I).
Dorota Zdunkiewicz, Akty mowy, [w:] Współczesny język polski, red. Jerzy Bartmiński,
Lublin 2001, s. 269–280.

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
i metod oceniania
Symbol efektu
kształcenia dla
modułu

Symbol treści
kształcenia
realizowanych
w trakcie zajęć

zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego efektu
kształcenia

ocena prezentacji
przygotowanej przez
studenta
ocena aktywności w trakcie
zajęć
zaliczenie ustny
ocena prezentacji

KSJP_01

TK1 do TK6

lektura indywidualna, dyskusja
w grupie

KSJP_02

TK1 do TK6

wykład, lektura indywidualna,
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dyskusja w grupie

KSJP_03

TK1 do TK6

lektura i prezentacja
indywidualna, dyskusja
w grupie

KSJP_04

TK1 do TK6

KSJP_05

TK1 do TK6

praca indywidualna
i zespołowa (w trakcie zajęć)
praca indywidualna poza
godzinami kontaktowymi
i wystąpienie w trakcie zajęć

2.

Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne:
Zasady oceny poprawności językowej.
Zróżnicowanie stylistyczne odmian języka.
Przyczyny zmian kryteriów ocen poprawności językowej.

3.

Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Forma aktywności

przygotowanej przez
studenta
ocena aktywności w trakcie
zajęć
zaliczenie ustny
ocena prezentacji
przygotowanej przez
studenta
ocena aktywności w trakcie
zajęć
zaliczenie ustny
ocena pracy pisemnej
ocena prezentacji
przygotowanej przez
studenta

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30

Godziny konsultacji

1

Czytanie wskazanej literatury

38

Przygotowanie do egzaminu

20

Egzamin

1

SUMA GODZIN

92

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);
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 wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;
 poprawność wypowiedzi ustnych i pisemnych podczas zajęć;
 umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz
poziom tej wiedzy.
6.

Skala ocen:
5,0 (A) – bardzo dobra znajomość głównych pojęć dotyczacych komunikacji językowej
oraz retoryki, bezbłędne posługiwanie się polszczyzną w mowie i piśmie;
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie teorii
dotyczacej komunikacji językowej oraz retoryki;
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze orientacja w teorii dotyczącej
komunikacji językowej, gorsza znajomość posługiwania się retoryką;
3,5 (D) – zadowalająca znajomość głównych terorii dotyczących teorii komunikacji
i retoryki, ale brak praktycznych umiejętności w wykorzystaniu ich w testach pisanych
i mówionych;
3,0 (E) – zadowalająca znajomość teorii, przy braku wiedzy teoretycznej o podstawowej
literaturze przedmiotu; niewystarczająca umiejętność
stosowania zasad retoryki
w wypowiedziach ustnych i pisemnych;
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość głównych zasad retoryki i teorii komunikacji oraz
tekstów teoretycznych, liczne błędy w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
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6. JĘZYKI SŁOWIAŃSKIE W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Języki słowiańskie w świecie współczesnym
Kod modułu kształcenia: 03-JS-21BDM-E
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA
Poziom studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: zimowy
Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych
Liczba punktów ECTS: 5 pkt.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:
Język wykładowy: język polski

II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami dotyczącymi powstawania
nowych standardowych języków etnicznych i narodowych z terenu Słowiańszczyzny.
interpersonalne: zdolności krytyczne i samokrytyczne, praca w grupie, umiejętności
interdyscyplinarne, praca w zespole interdyscyplinarnym, umiejętność porozumiewania się
z ekspertami z dziedziny…, umiejętność docenienia różnorodności kulturowej
i wielokulturowej, praca w zespole międzynarodowym, zaangażowanie etyczne;
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, planowanie i organizacja,
wiedza ogólna, wiedza podstawowa z zakresu zawodu…, umiejętność wypowiadania się
w mowie i piśmie w języku ojczystym, znajomość języka…, podstawowe umiejętności z
zakresu technologii informatycznej, umiejętność zarządzania informacją (zdobywanie
i interpretacja danych z różnych źródeł), umiejętność rozwiązywania problemów,
umiejętność podejmowania decyzji;
systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności
badawcze, umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu… w praktyce, umiejętność
adaptowania się do nowych warunków, kreatywność, umiejętności przywódcze,
rozumienie innych kultur i zwyczajów, tworzenie projektów i zarządzanie nimi, inicjatywa
i przedsiębiorczość, dbałość o jakość, pragnienie sukcesu i dążenie do niego.
2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują)
Znajomość gramatyki historycznej i historii języka kierunkowego; umiejętność objaśnienia
podstawowych terminów z zakresu językoznawstwa historycznego

3.

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

JS_01

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

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną,
obejmującą terminologię, teorie i metodologię z

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W03, K_W05,
K_W06, K_W07;
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zakresu historii języka i socjolingwistyki

JS _02
JS _03

JS _04

JS _05
JS _06

ma wiedzę szczegółową o współczesnych
dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych
z zakresu gramatyki języków słowiańskich
potrafi wyszukać, ocenić, selekcjonować i
integrować informacje z różnych źródeł oraz
formułować na tej podstawie krytyczny sąd i
uzasadnić swój wywód
potrafi samodzielnie opracować pisemną
wypowiedź w języku polskim, dotyczącą
zagadnień językoznawstwa porównawczego
(zjawisko językowe w kontekście synchronicznym)
z wykorzystaniem różnorodnych źródeł
porównuje zjawiska językowe w poszczególnych
językach słowiańskich
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy
związane ze stanem poszczególnych języków
słowiańskich

K_W09; K_W10
K_W11, K_W15,
K_W16; K_W17;
K_W18, K_W23
K_W03, K_W08,
K_W12, K_W13
K_U04, K_U06,
K_U11; K_U23
K_U04; K_U08;
K_U11; K_U13;
K_U16
K_K03, K_K09
K_K01; K_K09;
K_K10

4. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

TK_01

Podstawy teoretyczne i metody gramatyki
porównawczej. Pochodzenie języków słowiańskich.

TK_02

Standard językowy i polityka językowa

TK_03

Prawne uwarunkowania języków etnicznych

JS_01, JS_04, JS_05,
JS_06
JS_01, JS_03, JS_05

TK_04

Unia Europejska wobec języków etnicznych

JS_01, JS_03, JS_06

TK_05

Centrum – peryferie językowe
Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny zmian
językowych

JS_01, JS_03, JS_06

TK_06
TK_07

Kultura etniczna a język

TK_08

Literatura i znaczenie tłumaczeń

TK_09

Nowe media a języki etniczne

TK_10

Polityka krajowa a języki etniczne

5.

JS_01, JS_02

JS_01, JS_03, JS_05
JS_01, JS_04, JS_05,
JS_06
JS_01, JS_04, JS_06
JS_01, JS_03, JS_06
JS_01, JS_04, JS_05,
JS_06

Zalecana literatura
Najnowsze dzieje języków słowiańskich, red. S. Gajdy, Opole (kolejne tomy)
Hanna Dalewska-Greń, Języki słowiańskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2002
30

Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny, red. Barbara Oczkowa , red. Elżbieta
Szczepańska , red. Tomasz Kwoka
Poznańskie Studia Slawistyczne, t. 8 Mikronarody słowiańskie, red. A. Stęplewski, Poznań
2016.
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 Główna UAM, Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej (czytelnia)
– materiały pozostawione przez prowadzącego.

III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia
i metod oceniania
Symbol efektu
kształcenia dla
modułu

Symbol treści kształcenia
realizowanych w trakcie
zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

zajęć

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia

ustna i pisemna
forma wypowiedzi

JS_01

TK_01–TK_10

dyskusja

JS_02

TK_02

JS_03

TK_01– TK_03

konwersatorium

JS_04

TK_02, TK_07,
TK_08, TK_10

praca w grupie

JS_05

TK_02– TK_10

dyskusja, prezentacja
multimedialna

JS_06

TK_02, TK_07,
TK_08, TK_10

prezentacja pracy studenta,
dyskusja

dyskusja, prezentacja
multimedialna

ustna forma
odpowiedzi
ustna forma
odpowiedzi
pisemna forma
odpowiedzi
ustna forma
odpowiedzi
ustna forma
odpowiedzi

2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych
efektów kształcenia.
Czym jest standard językowy?
Na czym polega polityka językowa?
W jaki sposób mikronarody dążą do emancypacji?
Jakimi dokumentami prawnymi mogą się posługiwać w obronie własnych praw?
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
31

Przygotowanie do ćwiczeń

60

Przygotowanie pracy semestralnej

20

Przygotowanie do zaliczenia

30

Kolokwium zaliczeniowe
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)

1
142
5

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: 4,0.
5. Kryteria oceniania:
1. Praca pisemna dotycząca teorii językoznawczej lub opis jednego z mikrojęzyków.
2. Udział w wykładach i zajęciach – dopuszczalna jest nieobecność na dwóch wykładach i
zajęciach.
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7A. LEKTORAT DRUGIEGO JĘZYKA SŁOWIAŃSKIEGO – JĘZYK MACEDOŃSKI
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu (przedmiotu): Lektorat drugiego języka słowiańskiego – język
macedoński
2. Kod modułu (przedmiotu): 03-LJS-11BDM (I sem.), 03-LJS-12BDM (II sem.), 03-LJS21BDM-E (III sem.)
3. Rodzaj modułu (przedmiotu): obowiązkowy
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA
5. Poziom studiów: II stopień
6. Rok studiów: I i II
7. Semestr: zimowy i letni – I rok, zimowy – II rok
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatoria, 90 (30 + 30 + 30) godz. dydaktycznych,
9. Liczba punktów ECTS: 10 (3 + 3 + 4) pkt.
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mailowy wykładowcy:
11. Język wykładowy: język macedoński i język polski.
II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu kształcenia:
– poznawanie podstaw gramatyki i ortografii języka macedońskiego oraz słownictwa
pozwalającego na swobodną konwersację w tym języku;
– zdobywanie podstawowej wiedzy na temat kultury macedońskiej.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:
– podstawowa wiedza o Macedonii w kontekście historycznym i współczesnym;
– pożądana wiedza alfabetu cyrylickiego;
– dobra znajomość języka kierunkowego.
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów.
Symbol
efektów
kształcenia

LJS_01

LJS_02

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

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
przeczytać i zrozumieć podstawowe komunikaty
publiczne (np. ostrzeżenia, hasła reklamowe itp.);
czytać ze zrozumieniem krótkie, uprzednio
dostosowane do poziomu B2 tekstów; znaleźć
konkretne informacje w tekstach dotyczących życia
codziennego (np. w ogłoszeniach, rozkładach jazdy,
broszurach informacyjnych i reklamowych, listach)

Odniesienie do efektów
kształcenia dla
kierunku studiów

K_U10; K_U11

K_U01, K_U12,
K_U13, K_U14
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LJS_03

LJS_04

LJS_05

LJS_06

LJS_07
LJS_08

prowadzić rozmowę na podstawowym poziomie
znajomości języka macedońskiego; 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 zamieszkania i swojego otoczenia;
wyrazić swoją opinię w zakresie codziennej,
podstawowej komunikacji
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 B2 tekstu; opanować i
stosować podstawowe reguły macedońskiej ortografii
opanować i stosować podstawową wiedzę z zakresu
fonetyki i fonologii języka macedońskiego;
akcentować poprawnie; używać stosownej intonacji i
siły głosu do odpowiednich intencji komunikacyjnych
opanować i stosować podstawową wiedzę
o koniugacji czasownika i deklinacji przymiotników
w języku macedońskim, a także poprawnie używać
rodzajników określonych i nieokreślonych
opanować i stosować w praktyce podstawową wiedzę
z zakresu składni; rozpoznać komunikacyjną funkcję
zdań oraz budować zdania proste i złożone
student przyswaja podstawowe informacje o kraju,
kulturze i literaturze macedońskiej

K_U01, K_U08,
K_U10, K_U11

K_U08, K_U09,
K_U12, K_U13,
K_U14

K_W18, K_U12,
K_U13, K_U14
K_W18, K_U12,
K_U13, K_U14
K_W18, K_U12,
K_U13, K_U14
K_W15, K_W19,
K_U05, K_K05,
K_K06

4. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01

TK_02

Opis treści kształcenia

wprowadzenie do praktycznej nauki języka
macedońskiego, podstawowe charakterystyki części
mowy; przyswajanie zwrotów podstawowych
i skonwencjonalizowanych wyrażeń używanych
podczas nawiązania znajomości, przedstawienia się
rozmówców, witania się itd.
ludzie i ich zawody – nazwy państw i narodowości,
zawody oraz związane z nimi reguły słowotwórcze,
wprowadzenie kategorii rodzaju gramatycznego oraz
rodzajnika

Odniesienie do
efektów kształcenia
modułu

LJS_1, LJS_03,
LJS _5, LJS_6,
LJS_08, LJS_09
LJS_1, LJS_2,
LJS_3, LJS_5,
LJS_6, LJS_8
34

TK_03

TK_04

TK_05

TK_06

TK_07

TK_08

TK_09

TK_10
TK_11

żywność i napoje, zakupy w sklepie i na targach,
składanie zamówienia w restauracji i kawiarni,
dyskusja o podstawowych nawykach żywieniowych,
czas teraźniejszy, liczebniki
cechy przedmiotów i ludzi, kolory, cechy psychiczne
i fizyczne, części ciała, kongruencja między
rzeczownikami i przymiotnikami, wyrażenie relacji
przynależności, stopniowanie przymiotników
rodzina, przyjaciele, ludzie bliscy, zwierzęta domowe,
relacje rodzinne, nazwy członków rodziny, zaimki
osobowe, tryb rozkazujący czasownika, rodzajnik
określony i nieokreślony – użycia regularne
i nieregularne

LJS_1, LJS_2,
LJS_3, LJS_5,
LJS_6, LJS _7,
LJS_8, LJS_9
LJS_1, LJS_2,
LJS_3, LJS_04,
LJS_6, LJS_7,
LJS_8
LJS_1, LJS_2,
LJS_3, LJS_04,
LJS_6, LJS_7,
LJS_8

LJS_1, LJS_2,
LJS_3, LJS_6,
LJS_7, LJS_8,
LJS_9
gdzie mieszkam – opis otoczenia, opis mieszkania,
LJS_1, LJS_2,
ogłoszenie kupna/sprzedaży, domowe porządki,
LJS_3, LJS_6,
czasowniki bezosobowe i zwrotne
LJS_7, LJS_8
życie codzienne, opisywanie czynności codziennych
LJS_1, LJS_2,
oraz przyzwyczajeń, która godzina, sposoby wyrażenia LJS_3, LJS_4,
czasu, nazwy miesięcy, dni tygodnia i pory roku,
LJS_6, LJS_7,
zaimki względne i nieokreślone
LJS_8
LJS_1, LJS_2,
orientacja w przestrzeni – kierunki świata, dworzec,
LJS_3, LJS_4,
lotnisko, rozkład jazdy, kantor, wymiana walut,
LJS_6, LJS_7,
liczebniki główne i porządkowe
LJS_8, LJS_9
LJS_1, LJS_2,
podróże, relacja z miejsc, które odwiedziliśmy i plany
LJS_6, LJS_7,
wakacyjne, kierunki ruchu, czas przyszły
LJS_8
liczyć pieniądze, godziny, miesiące, lata; liczby i
LJS_1, LJS_3,
podstawowe działania arytmetyczne, aoryst,
LJS_6, LJS_7,
nieregularna liczba mnoga
LJS_8, LJS_9
rodzaje odzieży i obuwia, zakup ubrań i butów,
dyskusja na temat zwyczajów ubioru, zaimki
dzierżawcze, wskazujące i pytające, liczebniki

5. Zalecana literatura
Р. Трајкоска, Македонски без мака, УКИМ, Скопје 2006;
В. Ајдиновска-Папазовкка, Добродојдовте на македонски јазик , РИ, Скопје 2000.
Christina E. Kramer, Macedonian for beginning and intermediate students, Press,
England 1999.
Б. Конески, Граматика на македонскиот литературен јазик, Просветно дело,
Скопје 1976.
Б. Видоески, З. Тополињска, В. Пјанка, Македонско – полски и полски – македонки
речник, Варшава – Скопје 1990.
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.
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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

LJS_01

LJS_02
LJS_03

Symbol treści
kształcenia
realizowanych
w trakcie zajęć

TK_1 do
TK_12
TK_1 do
TK_12
TK_1 do
TK_12
TK3 do
TK12

LJS_04

LJS_05

TK1 do
TK12
TK1, TK2,
TK5

LJS_06

elementy wykładu
konwersatoryjnego i opisu,
ćwiczenia praktyczne,
dyskusje, konwersacje,
aranżowane sytuacje
komunikacyjne
konwersacje, dyskusja w
grupie, ćwiczenia praktyczne
konwersacje, dyskusja w
grupie, ćwiczenia praktyczne
elementy wykładu
konwersatoryjnego i opisu,
ćwiczenia pisemne

ćwiczenia fonetyczne, praca
indywidualna poza godzinami
kontaktowymi i wystąpienie
w trakcie zajęć
ćwiczenia praktyczne,
elementy wykładu
konwersatoryjnego i opisu,
konwersacje

TK1 doTK12

ćwiczenia praktyczne,
elementy wykładu
konwersatoryjnego i opisu,
konwersacje

TK1 do
TK12

elementy wykładu
konwersatoryjnego i opisu,
lektura indywidualna, praca w
grupie

LJS_07

LJS_08

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego
efektu kształcenia

ocena aktywności
w trakcie zajęć; ocena
prowadzonych przez
studentów konwersacji;
zaliczenie końcowe
ocena aktywności
w trakcie zajęć
ocena aktywności
w trakcie zajęć
ocena zadań pisemnych,
wykonywanych w
trakcie zajęć; ocena
pisemnych zadań
pozalekcyjnych;
zaliczenie końcowe
ocena aktywności
studentów w trakcie
zajęć; zaliczenie
końcowe
cząstkowe testy
zaliczeniowe w procesie
kształcenia; ocena
realizacji zadań
pozalekcyjnych – prace
pisemne; zaliczenie
końcowe
cząstkowe testy
zaliczeniowe w procesie
kształcenia; ocena
realizacji zadań
pozalekcyjnych – prace
pisemne; zaliczenie
końcowe
ocena pracy w grupie;
cząstkowe testy
zaliczeniowe w procesie
kształcenia; zaliczenie
końcowe

2. Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne:
Stopniowanie przymiotników.
Fleksja czasownika – czas teraźniejszy, aoryst.
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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
Godziny konsultacji
Przygotowanie prac pisemnych i zadań
domowych na zajęcia
Przygotowanie i zaprezentowanie wystąpienie na
zajęciach (wybór tematu, przygotowanie
prezentacji)
Przygotowanie do zaliczenia i egzaminu
Zaliczenie ustne i pisemne
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)

90
2
150
20
30
2
294
10

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 – 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 macedońskim na poziomie B2;
 zaliczenie wszystkich testów kontrolnych;
 zaliczenie końcowe.
6. Sposób oceniania końcowego testu pisemnego i egzaminu:
5,0 (A)
4,5 (B)
4,0 (C)
3,5 (D)
3,0 (E)
2,0 (F)

– powyżej 91%
– 86–90%
– 76–85%
– 71–75%
– 60–70%
– 0–60%
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7B. LEKTORAT DRUGIEGO JĘZYKA SŁOWIAŃSKIEGO – JĘZYK ROSYJSKI
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu (przedmiotu): Lektorat drugiego języka słowiańskiego – język rosyjski
2. Kod modułu (przedmiotu): 03-LJS-11BDM (I sem.), 03-LJS-12BDM (II sem.), 03-LJS21BDM-E (III sem.)
3. Rodzaj modułu (przedmiotu): obowiązkowy
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA
5. Poziom studiów: II stopień
6. Rok studiów: I i II
7. Semestr: zimowy i letni – I rok, zimowy – II rok
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatoria, 90 (30 + 30 + 30) godz. dydaktycznych,
9. Liczba punktów ECTS: 10 (3 + 3 + 4) pkt.
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mailowy wykładowcy:
11. Język wykładowy: język rosyjski i język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu kształcenia:
interpersonalne: zdolności krytyczne i samokrytyczne, umiejętności interdyscyplinarne,
praca w grupie, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność docenienia różnorodności
kulturowej i wielokulturowej;
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza ogólna o kraju
docelowym, wiedza podstawowa dotycząca gramatyki i ortografii języka docelowego,
umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku rosyjskim na poziomie
podstawowym – student potrafi porozumiewać się i reagować w określonych sytuacjach
życia codziennego, praktyczna znajomość języka rosyjskiego na poziomie A1–A2 wg
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
systemowe: umiejętność uczenia się, systematyzowania zdobytej wiedzy, zdolność do
samodzielnej pracy, umiejętność zastosowania języka rosyjskiego w praktyce życia
codziennego, umiejętność reagowania i zaadaptowania w nowych warunkach sytuacji
językowej, rozumienie innych kultur i zwyczajów.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:
– podstawowa wiedza o Rosji w kontekście historycznym i współczesnym;
– pożądana wiedza alfabetu cyrylickiego;
– dobra znajomość języka kierunkowego.
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów
Symbol
efektów
kształcenia

LJS_01

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

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

Odniesienie do efektów
kształcenia dla
kierunku studiów

K_U02, K_U10;
K_U11
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LJS_02

przeczytać i zrozumieć podstawowe komunikaty
K_U02, K_U12,
publiczne (np. ostrzeżenia, hasła reklamowe itp.); czytać K_U13, K_U14
ze zrozumieniem krótkie, uprzednio dostosowane do
poziomu A1 – A2 tekstów; znaleźć konkretne informacje
w tekstach dotyczących życia codziennego (np. w
ogłoszeniach, rozkładach jazdy, broszurach
informacyjnych i reklamowych, listach)

LJS_03

prowadzić rozmowę na podstawowym poziomie
K_U02, K_U08,
znajomości języka rosyjskiego; odpowiedzieć na
K_U10, K_U11
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 zamieszkania i swojego otoczenia;
wyrazić swoją opinię w zakresie codziennej,
podstawowej komunikacji

LJS_04

wypełniać formularze i/lub kwestionariusze osobowe,
K_U08, K_U09,
wymagające podstawowych informacji odnośnie imienia K_U12, K_U13,
i nazwiska, wieku, narodowości, zawodu, miejsca
K_U14
zamieszkania itd.; napisać samodzielnie krótkie
komunikaty (np. wiadomość, list prywatny itp.);
sporządzić notatkę ze zwięzłego i dostosowanego do
poziomu A1–A2 tekstu; opanować i stosować
podstawowe reguły macedońskiej ortografii

LJS_05

opanować i stosować podstawową wiedzę z zakresu
fonetyki i fonologii języka rosyjskiego; akcentować
poprawnie; używać stosownej intonacji i siły głosu do
odpowiednich intencji komunikacyjnych

K_W18, K_U12,
K_U13, K_U14

LJS_06

opanować i stosować podstawową wiedzę o koniugacji
czasownika i deklinacji przymiotników w języku
macedońskim, a także poprawnie używać rodzajników
określonych i nieokreślonych

K_W18, K_U12,
K_U13, K_U14

LJS_07

opanować i stosować w praktyce podstawową wiedzę z K_W18, K_U12,
zakresu składni; rozpoznać komunikacyjną funkcję zdań K_U13, K_U14
oraz budować zdania proste i złożone

LJS_08

student przyswaja podstawowe informacje o kraju,
kulturze i literaturze macedońskiej

K_W15, K_W19,
K_U05, K_K05,
K_K06

4. Treści kształcenia
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Symbol treści
kształcenia

TK_01

TK_02

TK_03

TK_04

TK_05

TK_06

TK_07

TK_08

TK_09

TK_10
TK_11

Opis treści kształcenia

wprowadzenie do praktycznej nauki języka rosyjskiego,
podstawowe charakterystyki części mowy; przyswajanie
zwrotów podstawowych i skonwencjonalizowanych
wyrażeń używanych podczas nawiązania znajomości,
przedstawienia się rozmówców, witania się itd.
ludzie i ich zawody – nazwy państw i narodowości,
zawody oraz związane z nimi reguły słowotwórcze,
wprowadzenie kategorii rodzaju gramatycznego oraz
rodzajnika
żywność i napoje, zakupy w sklepie i na targach, składanie
zamówienia w restauracji i kawiarni, dyskusja o
podstawowych nawykach żywieniowych, czas
teraźniejszy, liczebniki
cechy przedmiotów i ludzi, kolory, cechy psychiczne i
fizyczne, części ciała, kongruencja między rzeczownikami
i przymiotnikami, wyrażenie relacji przynależności,
stopniowanie przymiotników
rodzina, przyjaciele, ludzie bliscy, zwierzęta domowe,
relacje rodzinne, nazwy członków rodziny, zaimki
osobowe, tryb rozkazujący czasownika, rodzajnik
określony i nieokreślony – użycia regularne i nieregularne

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

LJS_1, LJS_03, LJS
_5, LJS_6, LJS_08,
LJS_09
LJS_1, LJS_2,
LJS_3, LJS_5,
LJS_6, LJS_8

LJS_1, LJS_2,
LJS_3, LJS_5,
LJS_6, LJS _7,
LJS_8, LJS_9
LJS_1, LJS_2,
LJS_3, LJS_04,
LJS_6, LJS_7,
LJS_8
LJS_1, LJS_2,
LJS_3, LJS_04,
LJS_6, LJS_7,
LJS_8
LJS_1, LJS_2,
rodzaje odzieży i obuwia, zakup ubrań i butów, dyskusja
LJS_3, LJS_6,
na temat zwyczajów ubioru, zaimki dzierżawcze,
LJS_7, LJS_8,
wskazujące i pytające, liczebniki
LJS_9
gdzie mieszkam – opis otoczenia, opis mieszkania,
LJS_1, LJS_2,
ogłoszenie kupna/sprzedaży, domowe porządki,
LJS_3, LJS_6,
czasowniki bezosobowe i zwrotne
LJS_7, LJS_8
życie codzienne, opisywanie czynności codziennych oraz LJS_1, LJS_2,
przyzwyczajeń, która godzina, sposoby wyrażenia czasu, LJS_3, LJS_4,
nazwy miesięcy, dni tygodnia i pory roku, zaimki
LJS_6, LJS_7,
względne i nieokreślone
LJS_8
LJS_1, LJS_2,
orientacja w przestrzeni – kierunki świata, dworzec,
LJS_3, LJS_4,
lotnisko, rozkład jazdy, kantor, wymiana walut, liczebniki
LJS_6, LJS_7,
główne i porządkowe
LJS_8, LJS_9
LJS_1, LJS_2,
podróże, relacja z miejsc, które odwiedziliśmy i plany
LJS_6, LJS_7,
wakacyjne, kierunki ruchu, czas przyszły
LJS_8
liczyć pieniądze, godziny, miesiące, lata; liczby
LJS_1, LJS_3,
i podstawowe działania arytmetyczne, aoryst, nieregularna LJS_6, LJS_7,
liczba mnoga
LJS_8, LJS_9

5. Zalecana literatura
A. Pado, Start. ru 1, WSIP, Warszawa 2006.
A. Pado, Ты за или против?, WSiP, Warszawa 2003.
D. Dziewanowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej, WSiP, Warszawa 1999.
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D. Dziewanowska, Грамматика без проблем, WSiP, Warszawa 2005.
I. Wiereszczagina, Давай поговорим, WSiP, Warszawa 1998.
Internet – strony rosyjskie, teksty oraz zadania i ćwiczenia wraz z nagraniami są udzielane
przez lektora, materiały autorskie – opracowanie własne.
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.
Biblioteka WFPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM; Biblioteka Wydziału Neofilologii
UAM, materiały dostarczane przez prowadzącego zajęcia, 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

LJS_01

LJS_02
LJS_03

Symbol treści
kształcenia
realizowanych
w trakcie zajęć

TK_1 do
TK_12
TK_1 do
TK_12
TK_1 do
TK_12
TK3 do
TK12

LJS_04

LJS_05

TK1 do
TK12
TK1, TK2,
TK5

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego
efektu kształcenia

elementy wykładu
konwersatoryjnego i opisu,
ćwiczenia praktyczne, dyskusje,
konwersacje, aranżowane
sytuacje komunikacyjne
konwersacje, dyskusja w grupie,
ćwiczenia praktyczne
konwersacje, dyskusja w grupie,
ćwiczenia praktyczne
elementy wykładu
konwersatoryjnego i opisu,
ćwiczenia pisemne

ocena aktywności
w trakcie zajęć; ocena
prowadzonych przez
studentów konwersacji;
zaliczenie końcowe
ocena aktywności
w trakcie zajęć
ocena aktywności
w trakcie zajęć
ocena zadań pisemnych,
wykonywanych w trakcie
zajęć; ocena pisemnych
zadań pozalekcyjnych;
zaliczenie końcowe
ocena aktywności
studentów w trakcie
zajęć; zaliczenie
końcowe
cząstkowe testy
zaliczeniowe w procesie
kształcenia; ocena
realizacji zadań
pozalekcyjnych – prace
pisemne; zaliczenie
końcowe
cząstkowe testy
zaliczeniowe w procesie
kształcenia; ocena
realizacji zadań
pozalekcyjnych – prace

ćwiczenia fonetyczne, praca
indywidualna poza godzinami
kontaktowymi i wystąpienie
w trakcie zajęć
ćwiczenia praktyczne, elementy
wykładu konwersatoryjnego
i opisu, konwersacje

LJS_06

TK1 doTK12
LJS_07

ćwiczenia praktyczne, elementy
wykładu konwersatoryjnego
i opisu, konwersacje
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TK1 do
TK12
LJS_08

elementy wykładu
konwersatoryjnego i opisu,
lektura indywidualna, praca
w grupie

pisemne; zaliczenie
końcowe
ocena pracy w grupie;
cząstkowe testy
zaliczeniowe w procesie
kształcenia; zaliczenie
końcowe

2. Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne:
Przedstawienie swojej osoby i swojej rodziny.
Zapytanie o drogę oraz wyjaśnienie przypadkowej osobie drogi np. do dworca głównego.
Moje miasto, moje ulubione miejsce na wakacje.
Stopniowanie i odmiana wybranych przymiotników.
Przetłumaczenie np. krótkiego zawiadomienia o zmianie godzin otwarcia sklepu na język
docelowy.
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Forma aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z
nauczycielem
Godziny konsultacji
Przygotowanie prac pisemnych i zadań
domowych na zajęcia
Przygotowanie i zaprezentowanie wystąpienie na
zajęciach (wybór tematu, przygotowanie
prezentacji)
Przygotowanie do zaliczenia
Zaliczenie ustne i pisemne
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności

90
2
150
20
30
2
294
10

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: 7,0.
5. Kryteria oceniania:, ocenie podlegają następujące elementy:
 aktywność w trakcie trwania zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej),
 oddane i zaliczone wszystkie zadania domowe,
 sprawność translatorska w zakresie krótkich tekstów z życia codziennego,
 zaliczone testy cząstkowe przeprowadzone w ciągu roku,
 umiejętność zaprezentowania na egzaminie (ustnym i pisemnym) wiedzy nabytej w
ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy.
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6. Skala ocen:
5,0 – bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 w mowie i piśmie w
zakresie fonetyki, fleksji, leksykologii, składni i stylistyki, bardzo dobra umiejętność
tłumaczenia ustnego i pisemnego podstawowych tekstów z języka źródłowego na język
docelowy, bardzo dobra umiejętność praktycznego zastosowania posiadanego zasobu
słownictwa i nabytego poziomu językowego w sytuacjach życia codziennego, zdolność
wyższej abstrakcji językowej w ramach omówionych zagadnień tematycznych;
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie praktycznego
użycia języka pisanego (np. brak graficznego zaznaczenia długości);
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności translatorskie,
niedociągnięcia w zakresie praktycznego użycia języka pisanego i mówionego;
3,5 (D) – zadowalająca znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 w mowie i piśmie w
zakresie fonetyki, fleksji, leksykologii, składni i stylistyki (przebieg egzaminu ustnego
wymaga np. zadawanie pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), pojawienie się
podczas tłumaczenia ustnego i pisemnego podstawowych tekstów z języka źródłowego na
język docelowy różnej kategorii błędów językowych, zadowalająca umiejętność
praktycznego zastosowania posiadanego zasobu słownictwa i nabytego poziomu
językowego w sytuacjach życia codziennego;
3,0 (E) – zadowalająca znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 w mowie i piśmie w
zakresie ogólnym (przebieg egzaminu ustnego wymaga np. zadawanie pytań pomocniczych
przez osobę egzaminującą), pojawienie się podczas tłumaczenia ustnego i pisemnego
podstawowych tekstów z języka źródłowego na język docelowy większej ilości różnej
kategorii błędów językowych, zadowalająca umiejętność praktycznego zastosowania
posiadanego zasobu słownictwa i nabytego poziomu językowego w sytuacjach życia
codziennego;
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 w mowie i piśmie
w zakresie ogólnym, niezadowalająca umiejętność praktycznego zastosowania posiadanego
zasobu słownictwa i nabytego poziomu językowego w sytuacjach życia codziennego,
dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu.
7. Sposób oceniania końcowego testu pisemnego i egzaminu:
5,0 (A)
4,5 (B)
4,0 (C)
3,5 (D)
3,0 (E)
2,0 (F)

– powyżej 91%
– 86–90%
– 76–85%
– 71–75%
– 60–70%
– 0–60%
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8A. LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO – JĘZYK ANGIELSKI
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO – JĘZYK ANGIELSKI
2. Kod modułu kształcenia: 03-LEK-11BDM (I sem.), 03-LEK-12BDM (II sem.)
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA
5. Poziom studiów: II stopień
6. Rok studiów: I rok
7. Semestr: zimowy i letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 60 (30 + 30) godz. dydaktycznych,
9. Liczba punktów ECTS: 4 (2 + 2) pkt.
10. Imię, nazwisko, stopień naukowy, adres e-mail prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: język angielski
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 określonym przez tekst diagnostyczny;
– 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

LEK_01
LEK_02
LEK_03

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

Odniesienie do celów
kształcenia dla kierunku
studiów

Potrafi prowadzić swobodne i spontaniczne rozmowy C1, C2, C5, C6
oraz uczestniczyć aktywnie w dyskusji na tematy
ogólne oraz związane z problematyką studiów
Potrafi napisać różne rodzaje tekstów, w tym teksty
C1, C4
użytkowe
Potrafi przetłumaczyć na język polski i streścić
C2, C3
w języku angielskim krótki tekst specjalistyczny.
44

LEK_04
LEK_05
LEK_06
LEK_07
LEK_08
LEK_09

Potrafi przygotować i wygłosić prezentację na temat
ogólny jak i dotyczący zagadnień studiowanej
specjalności.
Jest otwarty i wrażliwy na różnice kulturowe.
Potrafi samodzielnie wyszukać informacje
w zasobach internetowych oraz wykorzystać je
w nauce języka obcego
Potrafi podejmować działania w języku obcym
w środowisku akademickim i zawodowym
Potrafi pracować w zespole
Zna zakres materiału, formę i sposób zdawania
egzaminu TOEIC.

C2– C9
C2, C4, C6, C7
C2– C4,C8, C9
C5–C8
C1, C5– C7
C8

4. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03
TK_04
TK_05
TK_06

Opis treści kształcenia

Teksty, nagrania audio i video o tematyce ogólnej
i specjalistycznej
Znajomość struktur gramatycznych w kontekście
tekstów o charakterze ogólnym oraz specjalistycznym
Język pisany – doskonalenie pisania tekstów
użytkowych
Prezentacja z wykorzystaniem multimediów
zakończona dyskusją i zadaniami przygotowanymi
przez studentów.
Kultura kraju specjalności – historia, literatura,
muzyka, sztuka, atrakcje turystyczne
Kompetencje językowe umożliwiające pracę w sferze
turystyki, kultury, nauki

Odniesienie do celów
kształcenia modułu

LEK_01– LEK_09
LEK_01– LEK_09
LEK_01– LEK_09
LEK_01– LEK_09
LEK_01– LEK_09
LEK_01– LEK_09

5. Zalecana literatura
Grussendorf Marion English for Presentations. Oxford Business English OUP, 2011.
Hughes J. , Mallett A. Successful Presentations. Video Course OUP, 2012.
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 e-learningowa CLIP – http://clip2.ioki.com.pl.
Praca z wykorzystaniem platformy Moodle .
Skrzynka mailowa grupy.
Ćwiczenia interaktywne zamieszczane przez wydawcę podręcznika na platformie
e-learningowej.
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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

LEK_01

TK_01, TK_02,
TK_05, TK_06

ćwiczenia i praca własna,
dyskusja

LEK_02

TK_03

ćwiczenia przygotowawcze
i praca własna

LEK_03

TK_01

ćwiczenia w grupach

LEK_04

TK_04, TK_05,
TK_06

ćwiczenia i praca w
grupach, prezentacje
studenckie

przygotowanie tabel
porównawczych; ocena i
analiza przygotowanego
materiału
analiza przygotowania
różnorodnych form pisemnych,
ocena prac pisemnych
analiza i tłumaczenia różnych
tekstów specjalistycznych
przygotowanie i
przedstawienie prezentacji na
podstawie materiałów
medialnych (prasa, Internet,
opracowania); ocena
prezentacji samodzielnie
przygotowanych przez
studentów

LEK_05

TK_05

ćwiczenia na tekście, praca
własna, dyskusje w parach,
panele dyskusyjne;

przygotowywanie
argumentacji,
monitorowanie i ocena w
czasie zajęć

LEK_06

TK_04, TK_05

ćwiczenia na tekście

TK_04, TK_06

ćwiczenia na tekście,
ćwiczenia słownikowe,
ćwiczenia na tekście, praca
w parach i grupach,
dyskusje,

indywidualne konsultacje oraz
dyskusja na znaleziony w
zasobach internetowych temat
analiza wyników pracy i
opracowań; test
przygotowanie argumentacji i
projektów w zespołach;
monitorowanie i ocena podczas
zajęć
testy gramatyczne

LEK_07
LEK_08

LEK_09

TK_05, TK_06

TK_01, TK_02,
TK_03

praca indywidualna
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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
Praca własna studenta (przygotowanie do zajęć,
przygotowanie do egzaminu)
Egzamin

60

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

2
114

50
2

4

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
c) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2,0;
d) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 2,0.
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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8B. LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO – JĘZYK NIEMIECKI
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO – JĘZYK NIEMIECKI
2. Kod modułu kształcenia: 03-LEK-11BDM (I sem.), 03-LEK-12BDM (II sem.)
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA
5. Poziom studiów: II stopień
6. Rok studiów: I rok
7. Semestr: zimowy i letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 60 (30 + 30) godzin dydaktycznych,
9. Liczba punktów ECTS: 4 (2 + 2) pkt.
10. Imię, nazwisko, stopień naukowy, adres e-mail prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: język niemiecki
II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia
Celem zajęć jest rozwijanie czterech sprawności językowych – słuchanie, mówienie,
czytanie, pisanie, jak również pogłębianie znajomości zagadnień gramatycznych.
Wszystkie sprawności ćwiczone są w sposób zintegrowany, czego celem jest kształtowanie
komunikatywności. Student poznaje słownictwo tematycznie ukierunkowane. Zajęcia
dostarczają również materiał dla dodatkowej pracy nad językiem w ramach zadań
domowych i pracy własnej studenta. Celem zajęć jest także 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 potrafi:

Odniesienie do efektów
kształcenia dla
kierunku studiów

LEK_01

Student potrafi zrozumieć znaczenie przekazu
K_W15, K_W16
zawartego w złożonych tekstach zarówno ustnych jak i
pisemnych.

LEK_02

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

K_U02, K_U03,
K_U06

LEK_03

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

LEK_04

Rozumie teksty dotyczące życia codziennego lub
zawodowego.

K_K01, K_K02,
K_K04,
K_K06, K_K09,
K_K10
K_U02, K_U03,
K_U04, K_U13
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LEK_05

Student potrafi przedstawić na szerszym forum krótkie
lub dłuższe wystąpienia czy prezentacje.

K_K04, K_K10

LEK_06

Student zna reguły gramatyczne objęte programem i
potrafi je zastosować.

K_U02

LEK_07

Potrafi relacjonować wydarzenia z przeszłości i opisać
własne reakcje i wrażenia.

K_K04

LEK_08

Potrafi opisywać przeżycia, a także swoje marzenia,
nadzieje i plany dotyczące przyszłości.

K_U04, K_U13

LEK_09

Potrafi redagować teksty na znane lub związane z
K_U14
zainteresowaniami tematy i wyrażać w nich swoje sądy
i opinie.
Ma świadomość konieczności podnoszenia swoich
K_K01, K_K09,
umiejętności językowych i zna metody
K_K11
samokształcenia się w zakresie języka niemieckiego.

LEK_10

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.

LEK_02, LEK_04

TK_02

Rodzina – stosunki rodzinne, modele rodziny.

LEK_02, LEK_07

TK_03

Święta – rodzaje świąt, przygotowania do świąt,
obrzędy, tradycje.
Szkoła – system szkolnictwa, problemy szkolne, wybór
studiów.
Kuchnia i jedzenie, zakupy, przepisy.
Film – rodzaje i produkcja filmu, aktorzy.
Podróż, środki transportu, wakacje, zakwaterowanie
Muzyka – rodzaje muzyki, instrumentów.
Sport – dyscypliny, zainteresowania, relaks.
Moda – aktualne trendy i moda jako pojęcie ogólne.
Zagadnienia gramatyczne na poziomie B2 (I) (wg skali
biegłości Rady Europy

LEK_02, LEK_08

TK_04
TK_05
TK_06
TK_07
TK_08
TK_09
TK_10
TK_11

LEK_08
LEK_03
LEK_02, LEK_09
LEK_01
LEK_05
LEK_06, LEK_09
LEK_03, LEK_06
LEK_06, LEK_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.
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6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.
Biblioteka i czytelnia Studium Nauczania Języków Obcych UAM:
III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod
oceniania
Symbol efektu
kształcenia dla
modułu

LEK_01

LEK_02

Symbol treści
kształcenia
realizowanych w
trakcie zajęć

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

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów
kształcenia

ćwiczenia i praca własna,
dyskusja
ćwiczenia
przygotowawcze i praca
własna
ćwiczenia w grupach

LEK_03

LEK_04

LEK_05

LEK_06

LEK_07

TK_04, TK_08,
TK_09

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

ćwiczenia na tekście,
praca własna, dyskusje w
parach, panele
dyskusyjne;

przygotowywanie
argumentacji,
monitorowanie i ocena w
czasie zajęć

ćwiczenia na tekście

indywidualne konsultacje
oraz dyskusja na
znaleziony w zasobach
internetowych temat

ćwiczenia na tekście,
ćwiczenia słownikowe,

analiza wyników pracy i
opracowań; test

TK_06, TK_09

TK_01, TK_03,
TK_06

przygotowanie tabel
porównawczych; ocena i
analiza przygotowanego
materiału
analiza przygotowania
różnorodnych form
pisemnych,
ocena prac pisemnych
analiza i tłumaczenia
różnych tekstów
specjalistycznych

ćwiczenia i praca w
grupach, prezentacje
studenckie
TK_05, TK_06,
TK_07, TK_08,
TK_10

TK_04, TK_05,
TK_06, TK_07,

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego
efektu kształcenia
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LEK_08

TK_01, TK_03

LEK_09

TK_07, TK_09,

LEK_10

TK_07, TK_09

ćwiczenia na tekście,
przygotowanie
praca w parach i grupach, argumentacji i projektów
dyskusje,
w zespołach;
monitorowanie i ocena
podczas zajęć
ćwiczenia na tekście
testy gramatyczne

ćwiczenia i praca własna,
dyskusja

przygotowanie tabel
porównawczych; ocena i
analiza przygotowanego
materiału

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

60

Egzamin

2

SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

58

120
4

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: 2,0.

5.

Kryteria oceniania:
 egzamin końcowy;
 okresowe kolokwia po każdej partii materiału – ocena pozytywna po uzyskaniu 60%
pozytywnych odpowiedzi;
 zaliczenie na podstawie obecności, prac domowych oraz aktywnego uczestnictwa na
zajęciach;
 ustne zaliczenie lektury tekstu literackiego w języku niemieckim.

6. Skala ocen:
5,0 (A)
– powyżej 91%
4,5 (B)
– 86–90%
4,0 (C)
– 76–85%
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3,5 (D)
3,0 (E)
2,0 (F)

– 71–75%
– 60–70%
– 0–60%
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9. LITERATURA POWSZECHNA
I. Informacje ogólne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nazwa modułu kształcenia: Literatura powszechna
Kod modułu kształcenia: 03-LP-12BDM
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA
Poziom studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: letni
Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych
Liczba punktów ECTS: 3 pkt.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:
Język wykładowy: język polski

II. Informacje szczegółowe
1.

Cel (cele) modułu kształcenia
interpersonalne: zdolności krytyczne umiejętności interdyscyplinarne, umiejętność
porozumiewania się z ekspertami z dziedziny literaturoznawstwa powszechnego,
umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej;
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza ogólna, wiedza
zaawansowana z zakresu historii literatury powszechnej, umiejętność wypowiadania się
w mowie w języku ojczystym;
systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności
badawcze, orientacja w literaturze innych kultur i tradycji.

2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują): wiedza na poziomie podstawowym na temat historii literatury powszechnej.

3.

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

LP_01

LP_02

LP_03

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

Potrafi na poziomie zaawansowanym definiować
i opisywać podstawowe prądy, nurty i zjawiska
literatury powszechnej; potrafi je wyliczyć w przebiegu
chronologicznym i przedstawić w ujęciu
typologicznym
Potrafi w sposób pogłębiony te prądy powiązać,
wyjaśnić, i zakwalifikować, opisać i wyróżnić ich
podstawowe wyznaczniki, omówić i zinterpretować
twórczość ich najważniejszych przedstawicieli
Posiada umiejętność budowania syntezy
historycznoliterackiej, odnajdywania wyznaczników
prądów w konkretnych tekstach literackich,
ilustrowania rozważań ogólnych przykładami z

Odniesienie do efektów
kształcenia dla
kierunku studiów

K_W03, K_W07,
K_W20, K_W22

K_U7, K_U8,
K_U12
K_W20, K_U12,
K_U16
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twórczości poszczególnych autorów
LP_04

LP_05

LP_06

LP_07

4.

Potrafi kategoryzować, zaklasyfikować i zjawiska
literackie z poszczególnych epok literatury
powszechnej i powiązać je z analogicznymi zjawiskami
w kulturze światowej; orientuje się w przestrzeni
interdyscyplinarnej
Potrafi kompilować zdobytą na ćwiczeniach wiedzę,
budować ujęcia uogólniające, rozwijać, wyjaśniać i
rekonstruować przebieg procesów
historycznoliterackich w zakresie przemian
tematyczno-stylistycznych, gatunkowych etc.
w literaturze światowej
Zyskuje umiejętność porównywania zjawisk
literackich, formułowania wniosków, wyjaśniania
i interpretowania tych zjawisk w kontekście szerokich
formacji historycznoliterackich, historycznych,
politycznych
Zyskuje umiejętność porównywania zjawisk
literackich, formułowania wniosków, wyjaśniania
i interpretowania tych zjawisk w ujęciu
interdyscyplinarnym i intersemiotycznym, staje się
otwarty na heterogeniczną kulturę światową

K_W08, K_W22,
K_U07, K_U12,
K_U17
K_W22, K_U09

K_W08, K_W22,
K_U12,

K_W22, K_K02,
K_K04

Treści kształcenia

Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02

TK_03

TK_04
TK_05
TK_06
TK_07

Opis treści kształcenia

Przedstawienie kompetentnego poziomu orientacji
w kanonie literatury światowej różnych epok
historycznych
Prezentacja świadomości w zakresie istnienia bogatego
rezerwuaru konwencji oraz chwytów wygenerowanych
przez literaturę światową
Prezentacja diachroniczno-synchronicznego ujęcia
literatury powszechnej z naciskiem na rolę
intertekstualności jako wiodącej siły w literatury tej
rozwoju
Prezentacja na poziomie zaawansowanym
najwybitniejszych twórców literatury antycznej, roli ich
twórczości w kształtowaniu kultury starożytnego świata
Prezentacja na poziomie zaawansowanym początków
literatury nowożytnej – średniowiecze
Prezentacja na poziomie zaawansowanym kanonu
literatury renesansu z uwzględnieniem twórczości jej
najwybitniejszych przedstawicieli
Prezentacja na poziomie zaawansowanym europejskiego
baroku w literaturze z uwzględnieniem twórczości
najwybitniejszych pisarzy epoki

Odniesienie do
efektów kształcenia
modułu

LP_01, LP_02,
LP_03
LP_01, LP_02,
LP_03, LP_05
LP_01, LP_02,
LP_03, LP_05
LP_01, LP_02,
LP_03, LP_05
LP_01, LP_02,
LP_03, LP_05
LP_01, LP_02,
LP_03, LP_05
LP_01, LP_02,
LP_03, LP_05
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TK_08

TK_09

TK_10

Przedstawienie prymarnych tendencji w literaturze
europejskiego oświecenia na przykładzie twórczości
najważniejszych pisarzy epoki
Przedstawienie literatury romantyzmu światowego
z uwzględnieniem jej odmian lokalnych (np.
komparatystyczne ujęcie romantyzmu angielskiego oraz
francuskiego) na podstawie twórczości
najwybitniejszych reprezentantów epoki
Prezentacja światowej literatury modernistycznej
w trzech jej fazach: wczesnej, dojrzałej oraz późnej
(zwanej też postmodernistyczną i ogarniającej zjawiska
literatury współczesnej); przedstawienie wybranych
twórczości autorów modernistycznego kanonu; ukazanie
literatury powszechnej w ujęciu interdyscyplinarnym i
wielokulturowym

LP_01, LP_02,
LP_03, LP_04,
LP_05
LP_01, LP_02,
LP_03, LP_04,
LP_05

LP_01, LP_02,
LP_03, LP_04,
LP_05, LP_06,
LP_07

5.

Zalecana literatura
Dzieje literatur europejskich (T. 1-3). Redakcja W. Floryan. Warszawa 1977.
M. Cytowska, H. Szelest, Historia literatury starożytnej.
C. S. Lewis, Odrzucony obraz: wprowadzenie do literatury średniowiecznej
i renesansowej. Przeł. W. Ostrowski. Warszawa 1986.
E. Auerbach, Mimesis: rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. T. 1–2. Przeł.
i wstępem opatrzył Z. Żabicki. Warszawa 1968.
G. Sampson, Historia literatury angielskiej w zarysie. Przeł. P. Graff. Warszawa 1966.
J. Heistein, Historia literatury francuskiej. Wrocław 1997.
M. Szyrocki, Historia literatury niemieckiej: zarys. Wrocław 1963 i n.
Historia literatury rosyjskiej: praca zbiorowa. T. 1-2. Pod red. M. Jakóbca. Warszawa
1976 (wyd. 2. zm.)
J. Heistein, Historia literatury włoskiej: zarys. Wrocław 1987 (wyd. 2 popr. i uzup.).
Wybrane dzieła z kanonu literatury światowej.

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 FWPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM.

III. Informacje dodatkowe
1.

Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia
i metod oceniania

Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

Symbol treści
kształcenia
realizowanych w
trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

LP_01

TK_01–TK_10

ćwiczenia na tekście,
dyskusja w grupie

LP_02

TK_01–TK_10

prezentacje indywidualne,

zajęć

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego
efektu kształcenia

ocena aktywności w
trakcie zajęć,
kolokwium
ocena prezentacji
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dyskusja w grupie

TK_–TK_10

ćwiczenia na tekście
dyskusja w grupie

TK_08– TK_10

ćwiczenia na tekście
dyskusja w grupie

TK_02– TK_10

ćwiczenia na tekście,
prezentacje indywidualne,
dyskusja w grupie

LP_06

TK_10

ćwiczenia na tekście,
dyskusja w grupie

LP_07

TK_10

LP_03
LP_04

LP_05

dyskusja w grupie

przygotowanej przez
studenta, ocena
aktywności w trakcie
zajęć, kolokwium
ocena aktywności w
trakcie zajęć,
kolokwium
ocena aktywności w
trakcie zajęć,
kolokwium
ocena prezentacji
przygotowanej przez
studenta, ocena
aktywności w trakcie
zajęć, kolokwium
ocena aktywności w
trakcie zajęć,
kolokwium
ocena aktywności w
trakcie zajęć,
kolokwium

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

2

Przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie do zaliczenia

15

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

2
79
3

4.

Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
e) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,0;
f) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 2,0.

5.

Kryteria oceniania:
 kolokwium (obowiązuje wiedza zdobyta podczas konwersatoriów oraz uzyskana na
podstawie lektury wskazanych tekstów);
 zaliczenie pracy pisemnej;
56

 dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność
na dwóch zajęciach).
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10. LITERATURY SŁOWIAŃSKIE W UJĘCIU PORÓWNAWCZYM
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Literatury słowiańskie w ujęciu porównawczym
Kod modułu kształcenia: 03-LSUP-21BDM-E
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA
Poziom studiów: II stopień
Rok studiów: II
Semestr: zimowy
Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych
Liczba punktów ECTS: 5 pkt.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia
 systematyzacja wiedzy na temat ewolucji konwencji literackich w różnych
środowiskach językowych
 poznanie tradycji kształtujących regionalne wspólnoty literackie
 poszerzenie znajomości materiału historycznoliterackiego z zakresu piśmiennictw
pokrewnych
2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują)
znajomość historii literatury kierunkowej, wiadomości z zakresu teorii procesu
historycznoliterackiego, kanon tekstów artystycznych poszczególnych literatur
narodowych od modernizmu

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

LSUP_01

LSUP _02
LSUP _03
LSUP _04

LSUP _05

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

Potrafi na poziomie zaawansowanym definiować i
opisywać podstawowe prądy i okresy rozwojowe
literatur południowosłowiańskich, przedstawiając je
w ujęciu typologicznym
Potrafi w sposób pogłębiony dokonać analizy
porównawczej południowosłowiańskich zjawisk
artystycznych na tle historycznym i kulturowym
Posiada umiejętność budowania syntezy
chronologicznej i przestrzennej, ilustrując ją
konkretnymi przykładami z twórczości artystycznej
Posiada umiejętność kompilowania wiedzy i
budowania ujęcia uogólnionego oraz
rekonstruowania równoległych faz rozwojowych w
literaturach południowosłowiańskich
Zyskuje umiejętność porównywania zjawisk

Odniesienie do efektów
kształcenia dla
kierunku studiów

K_W03, K_U06

K_W06, K_W19,
K_U13, K_05
K_W25, K_U12
K_W09, K_U12,
K_K06
K_W08, K_W21,
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literackich, formułowania wniosków, wyjaśniania i
interpretowania tych zjawisk w ujęciu
komparatystycznym i interdycyplinarnym

K_U14

4. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03

TK_04
TK_05
TK_06
TK_07

5.

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

Cel, zakres i metody badań komparatystycznych w
literaturoznawstwie
Opis kulturowych makroregionów Słowiańszczyzny
i ich tradycji lokalnych
Chronologizacja pokrewnych zjawisk w
dwudziestowiecznych literaturach słowiańskich w
ujęciu systemowym

LSUP_05, LSUP_03

Prezentacja prac komparatystycznych opisujących
regionalne współzależności piśmiennictw
bałkańskich oraz środkowoeuropejskich
Problem literatur słowiańskich jako systemu

LSUP_04

Praca z tekstami programowymi poszerzająca
znajomość poetyk sformułowanych z obszaru
piśmiennictw pokrewnych
Paralelna analiza utworów literackich w ramach
powiązanych modeli w różnych piśmiennictwach

LSUP _02, LSUP 03
LSUP_01, LSUP_04

LSUP _02, LSUP_03
LSUP _02, LSUP_05
LSUP _01, LSUP_05

Zalecana literatura
J. Kornhauser, Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu
porównawczym, Kraków 1994.
J. Kornhauser, Słowiańska neoawangarda a problemy komparatystyki, [w:] Wspólny język,
Katowice 1983.
J. Kornhauser, Świadomość regionalna i mit odrębności, Kraków 2001.
H. Janaszek-Ivaničková, O współczesnej komparatystyce literackiej, Warszawa 1989
(wybrane rozdziały).
Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. H. Janaszek – Ivaničková,
Warszawa 1997.
Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie, red. A. Nowicka-Jeżowa, Izabelin 1998.
Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury, red. M. Cieśla-Korytowska, Kraków
1996.
Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej, red. M.
Bobrownicka, Kraków 1996.
Modernizm w literaturach słowiańskich (zachodnich i południowych), red. M.
Bobrownicka, Kraków 1973.
Literatury słowiańskie w okresie awangardowego przełomu, red. Z. Niedziela, Kraków
1979.
Studia porównawcze z literatur słowiańskich, red. Z. Niedziela, Kraków 1992.
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Z. Kovač, Słowiańskie wspólnoty międzyliterackie – południowosłowiańskie konteksty
interliterackie, [w:] Narodowy i ponadnarodowy model kultury, red. B. Zieliński,
Poznań 2002.
E. Madany, Z problemów periodyzacji literatur Jugosławii po 1945 r. w aspekcie
porównawczym, [w:] Polska-Jugosławia. Paralele i związki literackie, red. H.
Janaszek-Ivaničkova, E. Madany, Wrocław 1987.
6.

Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
Podczas zajęć mogą być wykorzystane prezentacje multimedialne

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

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

LSUP _01

TK_03, TK_04, TK_06

prezentacja pracy studenta,
dyskusja

referat, egzamin

LSUP _02

TK_02, TK_04, TK_05

ćwiczenia w grupie,
dyskusja

aktywność w pracy
zespołowej,
egzamin

LSUP _03

TK_03, TK_06, TK_07

LSUP _04

TK_04, TK_06, TK_07

LSUP _05

TK_01, TK_04, TK_07

prezentacja pracy studenta,
dyskusja
prezentacja pracy studenta,
dyskusja
prezentacja pracy studenta,
dyskusja

referat, egzamin
referat, egzamin
referat, egzamin

2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych
efektów kształcenia.
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Nazwa modułu (przedmiotu): Literatury słowiańskie w ujęciu porównawczym
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Godziny konsultacji
Praca własna studenta – przygotowanie i prezentacja
wystąpienia na zajęciach
Czytanie wskazanej literatury

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
30
1
30
60
60

Przygotowanie do egzaminu

20

Egzamin ustny
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

1
142
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 konwersatorium oraz uzyskana na
podstawie lektury zalecanych tekstów);
– obecność na zajęciach.
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11. Praktyczna nauka języka bułgarskiego – I rok
I.
1.
2.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Praktyczna nauka języka bułgarskiego – I rok
Kod modułu kształcenia: 03-JB-11BDM (I sem.), 03-JB-12BDM-E (II sem.), 03-JB11BDM-E (III sem.), 03-JB-12BDM-E (IV sem.)
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: : FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA
5. Poziom studiów: II stopień
6. Rok studiów: I–II
7. Semestr: zimowy i letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 210 (60 + 60 + 60 + 30) godz.
dydaktycznych
9. Liczba punktów ECTS: 21 (4 + 5 + 6 + 6) pkt.
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: bułgarski
II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia:
Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka bułgarskiego. Student opanowuje
umiejętność pisania, czytania i mówienia w języku bułgarskim na poziomie podstawowym
(B2 / C1), poznaje system gramatyczny języka bułgarskiego i opanowuje słownictwo
właściwe dla tego poziomu oraz zapoznaje się z kontekstem kulturowym i
pragmatycznym.
2.

3.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują):
Osiągnięcie efektów kształcenia dla przedmiotu Praktyczna nauka języka bułgarskiego,
prowadzonego na pierwszym stopniu studiów stacjonarnych dla specjalności filologia
bułgarska.
Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów:
Symbol
efektów
kształcenia

JB_01

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

Rozumienie: Słuchanie
Student identyfikuje główne i poboczne tematy
wykładów, debat, dyskusji. Odnosi się do
przedstawionych treści, dokonuje analizy
usłyszanego tekstu.

JB_02

Rozumienie: Czytanie
Student potrafi określić cel i odbiorcę danej
publikacji. Wyszukuje przydatne mu informacje w
tekstach źródłowych, dotyczących jego dziedziny
studiów, odszukuje główną myśl całego tekstu i
poszczególnych akapitów. Czyta ze zrozumieniem i

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

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.
K_W02, K_W03, K_W05,
K_W06, K_W07, K_W10,
K_W16, K_W17, K_W18,
K_W19, K_W22, K_W23,
K_W24, K_U01, K_U05,
K_U06, K_U11, K_U12,
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krytycznie analizuje oraz interpretuje przedstawione K_U13, K_U16, K_U21.
fakty i opinie. Odczytuje znaczenie nieznanych mu
słów z kontekstu, potrafi korzystać z różnego
rodzaju słowników.
JB_03

JB_04

JB_05

JB_06

JB_07

JB_08

JB_09

4.

Mówienie: interakcja

K_W05, K_W06, K_W10,
K_W17, K_W18, K_W22,
Student zabiera głos w dyskusji lub debacie,
K_W23, K_W24, K_U01,
przedstawiając własne argumenty i opinie, zadając
K_U05, K_U13, K_U17,
pytania. Polemizuje z argumentami innych
K_U19, K_U21, K_K02,
rozmówców.
K_K04, K_K07.
Mówienie: budowa wypowiedzi
K_W05, K_W06, K_W10,
K_W17, K_W18, K_W22,
Student potrafi streścić ustnie informacje, opinie i
K_W23, K_W24, K_U01,
argumenty autora, zawarte w tekście. Potrafi
K_U05, K_U17, K_U19,
parafrazować tekst oryginalny. Bez większego trudu K_U20, K_U21, K_K02,
formułuje wnioski i opinie.
K_K07.
Pisanie:
K_W05, K_W06, K_W10,
K_W17, K_W18, K_W22,
Student potrafi streścić pisemnie informacje,
K_W23, K_W24, K_U01,
opinie i argumenty autora, zawarte w tekście.
K_U05, K_U06, K_U10,
Pisze streszczenie/abstrakt własnej prezentacji
K_U18, K_U19, K_U20,
lub artykułu. Parafrazuje wypowiedzi autora.
K_U21.
Fonetyka i fonologia:
K_W02, K_W10, K_W12,
Student pogłębia znajomość bardziej
K_W13, K_W14, K_W15,
zaawansowanych procesów fonetycznych i uczy K_U01, K_U04.
się je rozpoznawać w tekście.
Morfologia:
K_W02, K_W10, K_W12,
Student opanowuje zasady tworzenia i
K_W13, K_W14, K_W15,
praktycznego użycia wszystkich kategorii
K_U01, K_U04, K_U06,
morfologicznych.
K_U11, K_U21, K_K11.
Składnia:
K_W02, K_W10, K_W12,
Student pogłębia dotychczasową wiedzę z
K_W13, K_W14, K_U01,
zakresu składni oraz zostaje zapoznany ze
K_U04, K_U06, K_U17,
składnią parataktyczną oraz hipotaktyczną.
K_U18, K_U21.
K_W05, K_W06, K_W17,
Kompetencja socjokulturowa
K_W18, K_W19, K_W23,
Student uczy się sam zdobywać informacje o
K_W24, K_U05, K_U13,
realiach społecznych i kulturowych Bułgarii, zna
jej historię, mentalność i zwyczaje obywateli oraz K_U19, K_U21, K_K03,
K_K05.
zdobywa podstawową wiedzę na temat bieżącej
polityki wewnętrznej i zagranicznej.

Treści kształcenia

Symbol treści
kształcenia

TK_01

Opis treści kształcenia

Bułgarski folklor i tradycje ludowe
folklorystyczna mapa Bułgarii
bajki ludowe
piosenki tradycyjne

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

JB_01, JB_02, JB_03,
JB_04, JB_09
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święta i tradycje ludowe
TK_02

TK_03

TK_04

TK_05

TK_06

TK_07

TK_08

ТК_09

TK_10
TK_11

Bułgarska sztuka średniowieczna
zabytki Średniowiecza
teksty o Średniowieczu
filmy dokumentalne
Bułgaria jako destynacja turystyczna:
silne i słabe strony turystyki w Bułgarii, strategie
reklamowe
kluczowe przyrodnicze i historyczne oraz
kulturowe zabytki
Uprzedzenia i stereotypy:
rola historii w kształtowaniu i obalaniu
stereotypów i uprzedzeń
stereotypy jako narzędzie dyskryminacji,
wykluczenia
tolerancja
Bułgaria i Bułgarów w oczach obcokrajowców
Uczucia i cechy charakteru:
wzorce społeczne i kulturowe a wyrażanie uczuć
rola uczuć w życiu współczesnego człowieka
opis wyglądu i charakteru
charakterystyka bohaterów literackich i znanych
osobistości
Kultura i życie codzienne
wydarzenia dnia
kuchnia, przypisy kulinarne, napoje tradycyjne
sport
kultura młodzieżowa w Polsce i Bułgarii,
subkultury.
Film i teatr:
najważniejsze festiwale filmowe i teatralne w
Bułgarii.
współczesna bułgarska kinematografia i teatr.
oglądanie filmu fabularnego lub dokumentalnego
albo nagrania spektaklu teatralnego.
Muzyka:
współczesna bułgarska muzyka popularna –
osiągnięcia, krytyka, problemy
teksty piosenek
Literatura:
nowa i najnowsza literatura: autorzy i tendencje
“nowe technologie” w literaturze i sztuce
sposoby funkcjonowania literatury w świecie
współczesnym - literatura w rożnych mediach.
Interpretacja i analiza przeczytanych przez studentów
wybranych utworów literackich.
Historia języka. Język w czasach współczesnych:
język na przestrzeni dziejów (kontekst
historyczny, socjologiczny, kulturowy i

JB_01, JB_02, JB_03,
JB_04, JB_06, JB_07,
JB_09
JB_01, JB_02, JB_03,
JB_04, JB_05, JB_07,
JB_09
JB_01, JB_02, JB_03,
JB_04, JB_06, JB_08,
JB_09

JB_01, JB_02, JB_03,
JB_04, JB_06, JB_08,
JB_09

JB_01, JB_02, JB_03,
JB_04, JB_05, JB_09

JB_01, JB_02, JB_03,
JB_04, JB_06, JB_09

JB_01, JB_02, JB_03,
JB_04, JB_05, JB_09
JB_01, JB_02, JB_03,
JB_04, JB_05, JB_09

JB_01, JB_02, JB_03,
JB_04, JB_05, JB_06,
JB_07, JB_08, JB_09
JB_01, JB_02, JB_03,
JB_04, JB_06, JB_07,
JB_09
64

TK_12

TK_13

5.

lingwistyczny)
przegląd najważniejszych bułgarskich
słowników, podręczników ortograficznych,
czasopism o języku
język współcześnie w wymiarze lokalnym i
globalnym. Slang. Internacjonalizmy,
współczesna technologia.
Leksyka języka bułgarskiego:
schematy słowne i frazeologizmy
idiomy
przysłowia i skrzydlate słowa
Prezentacja na wybrany temat samodzielnie
przygotowana przez studenta

JB_01, JB_02, JB_03,
JB_04, JB_07, JB_09

JB_01, JB_02, JB_03,
JB_04, JB_05, JB_06,
JB_07, JB_08, JB_09

Zalecana literatura:
М. Жерева, Т. Тодорова. Български език за българи и чужденци. Изд. Тилия, София,
1998.
П. Пашов. Българска граматика. Изд. къща “Хермес”, Пловдив, 2005.
В. Бонджолова, М. Илиева, Св. Влайков. Български език за чужденци, трета част
С. Изд. Фабер, Велико Търново, 2006.
Ел. Хаджиева, А. Ефтимова, М. Каменова. Български език като чужд за студенти
хуманитаристи. Изд. Д-р Иван Богоров, София, 2008.
W. Małdżyjewa, J. Wójtowiczowa. Polskie i Bułgarskie zwązki frazeologiczne.
Wydawnictwa uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1994.
К. Цанков. Учебно помагало за практически занятия по български език.
Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2007
И. Инев. Правописни и пунктузционни норми. Изд. Скорпио, София, 2005.
Ц. Карастанева, В. Маровска. Практическа граматика на съвременния български
книжовен език. Изд. Алекс, София, 2002.
М. Проданова. Български празници и традиции. Бард, София.
Календарни празници и обичаи на българите. Енциклопедия. Българска Академия на
Науките, Академично издателство “Проф. Марин дринов”, София, 2006.
http://liternet.bg/, http://slovo.bg/.

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
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JB_01

TK_01 do TK_13

JB_02

TK_01 do TK_13

JB_03

TK_01 do TK_13

JB_04

TK_01 do TK_13

JB_05

TK_03, TK_06,
TK_08, TK_09,
TK_10, TK_13

JB_06

TK_02, TK_04,
TK_05, TK_07,
TK_10, TK_11,
TK_13

JB_07

JB_08

JB_09

TK_02, TK_03,
TK_10, TK_11,
TK_12, TK_13

TK_04, TK_05,
TK_10, TK_13

TK_01 do TK_13

elementy wykładu
konwersatoryjnego i opisu,
ćwiczenia praktyczne,
dyskusje, konwersacje,
aranżowane sytuacje
komunikacyjne
konwersacje, dyskusja w
grupie, ćwiczenia
praktyczne
konwersacje, dyskusja w
grupie, ćwiczenia
praktyczne
elementy wykładu
konwersatoryjnego i opisu,
ćwiczenia pisemne

ćwiczenia fonetyczne, praca
indywidualna poza
godzinami kontaktowymi i
wystąpienie w trakcie zajęć
ćwiczenia praktyczne,
elementy wykładu
konwersatoryjnego i opisu,
konwersacje

ćwiczenia praktyczne,
elementy wykładu
konwersatoryjnego i opisu,
konwersacje

elementy wykładu
konwersatoryjnego i opisu,
lektura indywidualna, praca
w grupie
elementy wykładu
konwersatoryjnego i opisu,
lektura indywidualna, praca
w grupie

pisemny egzamin
ustny; ocena
aktywności w trakcie
zajęć; ocena
prowadzonych przez
studentów
konwersacji
ocena aktywności w
trakcie zajęć; egzamin
ustny
ocena aktywności w
trakcie zajęć; egzamin
ustny
ocena zadań
pisemnych,
wykonywanych w
trakcie zajęć; ocena
pisemnych zadań
pozalekcyjnych;
końcowy egzamin
pisemny
ocena aktywności
studentów w trakcie
zajęć; końcowy
egzamin ustny
cząstkowe testy
zaliczeniowe w
procesie kształcenia;
ocena realizacji zadań
pozalekcyjnych –
prace pisemne;
końcowy egzamin
pisemny
cząstkowe testy
zaliczeniowe w
procesie kształcenia;
ocena realizacji zadań
pozalekcyjnych –
prace pisemne;
końcowy egzamin
pisemny
ocena pracy w grupie;
końcowy egzamin
ustny
ocena pracy w grupie;
końcowy egzamin
ustny
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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

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Godziny konsultacji
Przygotowanie prac pisemnych i zadań domowych na
zajęcia
Przygotowanie i zaprezentowanie wystąpienie na zajęciach
(wybór tematu, przygotowanie prezentacji)
Przygotowanie do egzaminu
Egzamin ustny i pisemny
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

210
4
330
10
60
6
620
21

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: 14,0.

5.

Kryteria oceniania:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych
(minimum 60%) i wypracowań pisemnych oraz czynny udział w zajęciach (możliwe dwie
nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).

6.

Skala ocena końcowego egzaminu ustnego i pisemnego:
5,0 (A)
4,5 (B)
4,0 (C)
3,5 (D)
3,0 (E)
2,0 (F)

– powyżej 91%
– 86–90%
– 76–85%
– 71–75%
– 60–70%
– 0–60%
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12A. PRAKTYKA
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: Praktyka – Specjalizacja translatorska
2. Kod modułu kształcenia: 03-PKTT-12DM
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: Filologia, FILOLOGIA, Specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA
5. Poziom studiów: II stopień
6. Rok studiów: I–II
7. Semestr: zimowy i letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: praktyka zawodowa, 80 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 translatorskiej,
– praktyczne poznanie przez studentów rodzaju i zakresu działalności instytucji i
przedsiębiorstw wykorzystujących kompetencje translatorskie,
– kształtowanie świadomości interkulturowej,
– doskonalenie doświadczeń przekładowych (pisemnych i ustnych).
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:
znajomość wiedza wybranego języka kierunkowego na poziomie minimum B1,
orientacja w specyfice zagadnień i teorii przekładoznawczych.
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

PKTT_01
PKTT_02
PKTT_03
PKTT_04

PKTT_05

PKTT_06

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów
kształcenia student:

Zna zasady funkcjonowania instytucji zajmujących się
przekładem.
Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną
w naukach humanistycznych (w języku polskim i
języku kraju specjalności).
Ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę na temat
współczesnego języka kraju specjalności.
Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz
konieczność zarządzania zasobami własności
intelektualnej.
Potrafi syntetycznie i analitycznie zinterpretować
wzorcowe zachowania (językowe i kulturowe)
charakterystyczne dla wspólnoty
narodowej/kulturowej/językowej kraju specjalności.
Potrafi samodzielnie przedstawić ustną wypowiedź w
języku kraju specjalności, dotyczącą zagadnień

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W01,
K_W02
K_W10
K_W26

K_U05

K_U09, K_U07
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PKTT_07

PKTT_08

PKTT_09
PKTT_10
PKTT_11

PKTT_12
PKTT_13
PKTT_14
PKTT_15

szczegółowych z wykorzystaniem różnorodnych
źródeł i dokonując wyboru metody badawczej.
Potrafi samodzielnie sporządzić pisemną wypowiedź
w języku kraju specjalności, dotyczącą zagadnień
szczegółowych z wykorzystaniem różnorodnych
źródeł naukowych oraz dokonując wyboru metody
badawczej.
Potrafi dokonywać ustnych oraz pisemnych tłumaczeń
tekstów o wysokim poziomie trudności z języka kraju
specjalności na język polski i z języka polskiego na
język kraju specjalności.
Wykorzystuje ustalenia nauk humanistycznych w
procesie komunikacji, począwszy od poziomu
interpersonalnego po międzykulturowy.
Jest otwarty na wymianę informacji i doświadczeń z
przedstawicielami różnych kultur.
Posiada zaawansowane interdyscyplinarne
kompetencje (międzykulturowe i komunikacyjne),
pozwalające na wykorzystywanie zdobytej wiedzy o
języku w różnorodnych dziedzinach nauki i życia
społecznego.
Rozumie znaczenie pracy zespołowej i potrafi dzięki
niej zrealizować powierzone mu zadania.
Ma pogłębioną świadomość zachowania się w sposób
profesjonalny.
Jest w pełni przygotowany do podejmowania
samodzielnych działań profesjonalnych.
Jest świadomy etycznego wymiaru badań naukowych
i kieruje się zasadami etycznymi w praktyce
badawczej i zawodowej tłumacza.

K_U10, K_U08

K_U17, K_U18,
K_W22
K_K02
K_K04
K_K06

K_K07, K_K09
K_K10
K_K11
K_K12

4. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

Opis treści kształcenia

TK_01

Tłumaczenia pisemne obustronne (dokumentów o
charakterze handlowym, prawnym, publicystycznym,
tekstów literackich, korespondencji).

TK_02

Tłumaczenia ustne obustronne (dokumentów o
charakterze handlowym, prawnym, publicystycznym,
tekstów literackich, korespondencji).

TK_03

Programy informatyczne w pracy tłumacza,
korzystanie z internetowych źródeł
leksykograficznych.

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

PKTT_01, PKTT_02,
PKTT_03, PKTT_04,
PKTT_05, PKTT_06,
PKTT_07, PKTT_08,
PKTT_09, PKTT_10,
PKTT_11, PKTT_12,
PKTT_13, PKTT_14
PKTT_1, PKTT_2,
PKTT_3, PKTT_4,
PKTT_5, PKTT_6,
PKTT_7, PKTT_8,
PKTT_9, PKTT_10,
PKTT_11, PKTT_12,
PKTT_13, PKTT_14
PKTT_1, PKTT_2,
PKTT_3, PKTT_4,
PKTT_5, PKTT_6,
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TK_04
TK_05

Zasady BHP w pracy tłumacza.
Translatorska obsługa spotkań branżowych.

PKTT_7, PKTT_8,
PKTT_9, PKTT_10
PKTT_11, PKTT_12,
PKTT_13
PKTT_01
PKTT_01, PKTT_02,
PKTT_03, PKTT_04,
PKTT_05, PKTT_06,
PKTT_07, PKTT_08,
PKTT_09, PKTT_10,
PKTT_11, PKTT_12,
PKTT_13, PKTT_14,
PKTT_15

III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod
oceniania
Symbol efektu
kształcenia dla
modułu

PKTT_01–
PKTT_15

Symbol treści
kształcenia
realizowanych
w trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

TK_01– TK_05 Praktyka zawodowa
wynikająca ze specyfiki
specjalizacji translatorskiej.

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego efektu
kształcenia

dziennik praktyki zawodowej
prowadzony przez studenta;
zaświadczenie odbycia
praktyki, zawierające:
a) wykaz czynności
realizowanych przez studenta
podczas praktyki,
b) opinię opiekuna praktyki
w instytucji wraz z
propozycją oceny;
sprawozdanie z praktyk;
rozmowa ze studentem po
odbyciu praktyk.

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Forma aktywności

Godziny praktyk
Godziny konsultacji
Przygotowanie dokumentacji praktyk
Suma godzin
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

80 / 4 tygodnie
10
20
110
4

3. 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.
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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.
4. 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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12B. PRAKTYKA
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: Praktyka – Specjalizacja kultury południowo- i
zachodniosłowiańskie
2. Kod modułu kształcenia: 03-PKTKK-12SDM
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, Specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA
5. Poziom studiów: II stopień
6. Rok studiów: I–II
7. Semestr: zimowy i letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: praktyki zawodowe, 80 godzin
9. Liczba punktów ECTS: 4 pkt.
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail koordynatora praktyk:
11. Język wykładowy: język bułgarski i język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu kształcenia:
– kształcenie kompetencji zawodowych studentów w zakresie specjalizacji kulturowej,
– praktyczne poznanie przez studentów rodzaju i zakresu działalności instytucji kultury,
– kształtowanie świadomości interkulturowej,
– doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:
orientacja w specyfice instytucji kultury.
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

PKTKK_01
PKTKK_02

PKTKK_03

PKTKK_04
PKTKK_05
PKTKK_06

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów
kształcenia student:

Zna zasady funkcjonowania instytucji związanych z
kulturą.
Potrafi formułować i wyrażać własne pogłębione,
uargumentowane i uzasadnione opinie na temat
związanych z krajem specjalności ważnych wydarzeń
kulturalnych i społeczno-politycznych.
Posiada umiejętność samodzielnego wzmacniania
argumentacji własnego stanowiska poprzez
przywoływanie poglądów osób będących autorytetami
w zakresie danego problemu.
Aktywnie popularyzuje i propaguje tradycję i
dziedzictwo kulturowe Słowiańszczyzny.
Jest otwarty na wymianę informacji i doświadczeń z
przedstawicielami różnych kultur.
Posiada zaawansowane interdyscyplinarne
kompetencje (międzykulturowe i komunikacyjne),
pozwalające na wykorzystywanie zdobytej wiedzy w
różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego.

Odniesienie do efektów
kształcenia dla
kierunku studiów

K_W05, K_W06,
K_W07, K_W18
K_U07, K_U08,
K_U09. K_U19,
K_U10
K_U20, K_U13

K_K03, K_K11
K_K04
K_K06
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PKTKK_07
PKTKK_08

Rozumie znaczenie pracy zespołowej i potrafi dzięki
niej zrealizować powierzone mu zadania.
Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym
społeczności lokalnej i z zaangażowaniem
popularyzuje wiedzę o krajach i językach
słowiańskich.

K_K07, K_K10
K_K09

4. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03

TK_04
TK_05

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

Opis treści kształcenia

Znajomość kalendarza imprez kulturowych i
organizacja imprez przewidzianych kalendarzem.
Zasady obsługi klientów w placówkach kultury (takich
jak, centrum kultury, muzeum, teatr, media).
Redakcja dokumentów (np. umowy dotyczącej
indywidualnych lub zbiorowych wyjazdów
turystycznych, programu wycieczek turystycznokulturowych, opisu wydarzeń o charakterze
kulturowym).
Zasady BHP i instytucjach kultury.
Zasada pracy zespołowej i samodzielnej realizacji
działań określonych charakterem placówki będącej
miejscem praktyk; zasady funkcjonowania instytucji
kultury.

PKTKT_01–
PKTKT_07
PKTKT_01,
PKTKT_04–
PKTKT_06
PKTKT_01,
PKTKT_04,
PKTKT_06
PKTKT_01
PKTKT_04–
PKTKT_06,
PKTKT_08

5. Zalecana literatura
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; 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

PKTKT_01– TK_01–TK_05 Praktyka zawodowa
PKTKT_08
wynikająca ze specyfiki
danej instytucji kultury.

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego efektu
kształcenia

dziennik praktyki
zawodowej prowadzony
przez studenta;
zaświadczenie odbycia
praktyki, zawierające:
a) wykaz czynności
realizowanych przez
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studenta podczas praktyki,
b) opinię opiekuna praktyki
w instytucji wraz z
propozycją oceny;
sprawozdanie z praktyk;
rozmowa ze studentem po
odbyciu praktyk.
2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Forma aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Godziny konsultacji
Przygotowanie dokumentacji praktyk
Suma godzin
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

80 / 4 tygodnie
4
6
110
4

3. 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.
4. 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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13a. Seminarium magisterskie (literaturoznawcze)
I.
1.
2.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Seminarium magisterskie (literaturoznawcze)
Kod modułu kształcenia: 03-SM-11BDM (I sem.), 03-SM-12BDM (II sem.) 03-SM21BDM (III sem.), 03-SM-22BDM (IV sem.)
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA
5. Poziom studiów: II stopień
6. Rok studiów (jeśli obowiązuje): I–II
7. Semestr: zimowy i letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: seminarium, 120 (30 + 30 + 30 + 30) godz. dydaktycznych
9. Liczba punktów ECTS: 20 (5 + 5 + 5 + 5 + 5) 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
 praktyczne opanowanie umiejętności analizy i interpretacji rozmaitych typów tekstów
artystycznych (dostosowanie instrumentów badawczych do struktury rodzajowej i
gatunkowej, operowanie kontekstem społeczno-historycznym, filozoficznym,
kulturoznawczym)
 poszerzenie zakresu wykorzystywanych prac teoretycznych o teksty w językach
kierunkowych
 sprawdzenie nabytej wiedzy w rozprawie magisterskiej; weryfikacja umiejętności
budowania dyskursu naukowego
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują)
Wiedza z zakresu teorii literatury i historii literatury kierunkowej oraz umiejętności
stosowania funkcjonalnej odmiany stylu naukowego
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

SM_01

Potrafi aktywnie wykorzystać wiedzę z zakresu
teorii literatury i historii literatury kierunkowej w
konstruowaniu argumentacji naukowej

K_W07, K_W11,
K_K08

SM_02

Potrafi rozwiązywać typowe problemy
literaturoznawcy w pracy nad tekstami o różnej
strukturze oraz odnosić te teksty do kontekstów
społeczno-historycznych i kulturowych

K_W19, K_U12
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SM_03

Posiada umiejętność funkcjonalnego stosowania
terminologii specjalistycznej oraz funkcjonalnej
odmiany stylu naukowego

K_W03, K_U04

SM_04

Posiada umiejętność interpretacji wypowiedzi
artystycznych z zastosowaniem adekwatnych
instrumentów badawczych

K_W21, K_U06,
K_U13

SM _05

Zyskuje umiejętność całościowego opracowania
tekstu naukowego z uwzględnieniem
kompetencyjnych i etycznych uwarunkowań tego
procesu

K_W26, K_U08,
K_U14, K_K01,
K_K12

4. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03
TK_04
TK_05
TK_06

Opis treści kształcenia

Wybór tematu pracy– zakres materiału,
sformułowanie tytułu .
Zasady prowadzenia kwerendy bibliotecznej i
doboru tekstów źródłowych.
Zastosowanie konkretnej metodologii
literaturoznawczej.
Technika pisania – zasady kompozycji, redakcji i
korekty.
Nauki pomocnicze historii literatury, rodzaje
tekstów i dyskursów, typy wydań.
Omówienie opracowań teoretycznych przydatnych
w przypadku konkretnych prac.

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

SM_02
SM_01, SM_05
SM_02, SM_04
SM_03, SM_05
SM_01, SM_02
SM_01, SM_04

5. Zalecana literatura
 zestaw podstawowych lektur z dziedziny metodologii badań literackich
 szczegółowe studia polonistyczne i teoretycznoliterackie ( z zakresu genologii, struktury
dzieła epickiego, lirycznego itp.)
 monografie i syntezy historycznoliterackie; reprezentatywne próbki analiz i interpretacji
literackich, dobrane przez wykładowcę i studentów pod kątem tematów powstających
prac
 opracowania z zakresu innych nauk humanistycznych
 prace magisterskie z lat ubiegłych
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; materiały dostarczone przez
prowadzącego zajęcia
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III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia
i metod oceniania
Symbol efektu
kształcenia dla
modułu

Symbol treści kształcenia
realizowanych w trakcie
zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

SM_01

TK_01, TK_03

praca z tekstem, dyskusja,
praca z materiałem

SM_02

TK_02, TK_05

praca z tekstem, dyskusja,
praca z materiałem

SM_03

TK_02, TK_04

praca z tekstem, dyskusja,
praca z materiałem

SM_04

TK_01–TK_03

praca z tekstem, dyskusja,
praca z materiałem

SM_05

TK_01–TK_05

praca z tekstem, dyskusja,
praca z materiałem

zajęć

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia

przedstawienie
konspektu pracy
magisterskiej
przedstawienie
fragmentu pracy
magisterskiej
przedstawienie
fragmentu pracy
magisterskiej
przedstawienie
fragmentu pracy
magisterskiej
przedstawienie
fragmentu pracy
magisterskiej

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

Godziny konsultacji
Zbieranie i lektura materiałów potrzebnych do napisania
pracy magisterskiej
Przygotowanie szczegółowego konspektu pracy
magisterskiej
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

20
400
50
590
20

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: 16,0.
5. Kryteria oceniania:
 zaliczenie (obowiązuje wiedza zdobyta podczas nauki przedmiotów kierunkowych,
teoretyczny kontekst pracy magisterskiej oraz przedstawienie pracy magisterskiej),
 obecność na zajęciach.
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13b. Seminarium magisterskie (językoznawcze)
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: Seminarium magisterskie (językoznawcze)
2.

Kod modułu kształcenia: 03-SM-11BDM (I sem.), 03-SM-12BDM (II sem.) 03-SM21BDM (III sem.), 03-SM-22BDM (IV sem.)
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA
5. Poziom studiów: II stopień
6. Rok studiów (jeśli obowiązuje): I–II
7. Semestr – zimowy lub letni: zimowy i letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: seminarium, 120 (30 + 30 + 30 + 30) godz. dydaktycznych
9. Liczba punktów ECTS: 20 (5 + 5 + 5 + 5 + 5) 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, umiejętności interdyscyplinarne,
umiejętność porozumiewania się z ekspertami z dziedziny
językoznawstwa
południowosłowiańskiego, umiejętność docenienia różnorodności kulturowej
i wielokulturowej;
 instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania wiedzy językoznawczej w
palnie synchronii i diachronii, planowanie i organizacja, wiedza ogólna, umiejętność
wypowiadania się w mowie i piśmie w języku ojczystym i bułgarskim/
serbskim/chorwackim na tematy związane z projektowaniem pracy magisterskiej,
umiejętność zarządzania informacją (zdobywanie i interpretacja danych z różnych
źródeł), umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność podejmowania decyzji;
 systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności
badawcze, umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu językoznawstwa w praktyce,
kreatywność, rozumienie innych kultur i zwyczajów, dbałość o jakość, pragnienie
sukcesu i dążenie do niego.
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

SM_01

SM_02

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

definiuje podstawowe pojęcia z zakresu gramatyki
języków południowosłowiańskich, potrafi wyliczyć i
omówić językoznawcze metodologie badawcze oraz
prawidłowo posługuje się terminologią językoznawczą
potrafi wyjaśnić założenia poszczególnych metod
językoznawczych, zakwalifikować je, rozpoznać i
pokazać w wypowiedziach badawczych

Odniesienie do efektów
kształcenia dla
kierunku studiów

K_W02, K_W03,
K_W08, K_W12,
K_W22,
K_W02, K_W03,
K_W08, K_W12,
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K_W22
SM_03

potrafi wdrożyć zyskaną wiedzę teoretyczną
językoznawczą i metodologiczną we własnej praktyce
badawczej; potrafi interpretować zjawiska i zmiany
językowe, stosując założenia poszczególnych metod
językoznawczych

K_U04, K_U06,
K_U12, K_U13,
K_K01, K_K02

SM_04

ocenia przydatność poszczególnych metod
językoznawczych dla własnej pracy badawczej, zdobywa
umiejętność poprawnej argumentacji, przekonywania i
obrony własnego zdania oraz formułowania wniosków
naukowych

K_U06, K_U07,
K_U09, K_U12,
K_U13, KU_014,
K_U22, K_K01,
K_K02

SM_05

potrafi zanalizować teksty pisane w poszczególnych
językach/ dialektach, kategoryzować je i klasyfikować,
porównać teksty spisywane w różnych epokach i
wyławiać w nich innowacje, przedyskutować swe
przemyślenia w mowie i piśmie

K_U07, K_U08,
K_U09, K_U10,
K_U12, K_U13,
K_U17

SM_06

potrafi uzasadnić wybór tematu pracy magisterskiej i
zastosowanej w jego realizacji metody badawczej

K_U06, K_U07,
K_U09, K_U12,
K_U13, KU_014

SM_07

umie kompilować i integrować wiedzę zyskaną dzięki
lekturze tekstów naukowych

K_U06, K_U12,
K_U13, K_U14.
K_U22

SM_08

umie uogólnić wnioski płynące z analizy językowej
tekstów autorów minionych epok, poprawnie
interpretować przemiany współczesne w obrębie
poszczególnych jezyków

K_U12, K_U13,
K_U14, K_U17,

SM_09

umie zaplanować i skomponować literaturoznawczą
rozprawę naukową

K_U08, K_U10

SM_10

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
oraz konieczność zarządzania zasobami własności
intelektualnej

K_W24, K_K10,
K_K12

4. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

TK_01

zaprezentowanie podstawowych metod i teorii
językoznawczych (strukturalizmu, gramatyki
transformacyjno-generatywnej, kognitywizmu)

SM_01, SM_02,
SM_04, SM_07

TK_02

Przedstawienie podstawowych teorii i metod

SM_01, SM_02,
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komparatystycznych w dziedzinie językoznawstwa
TK_03
TK_04
TK_05
TK_06
TK_07
TK_08

Ukazanie ważnych dla badań językowych kategorii
socjologicznych, psychologicznych i pojęć
filozoficznych
Ugruntowanie zasad badania tekstu (analizy i
interpretacji)
Przeprowadzenie wzorcowych analiz języka wybranych
tekstów pod względem fonetyki, leksyki, morfologii i
składni
Przypomnienie zasad operowania elementami warsztatu
bibliograficznego
Zaprezentowanie zasad kompozycji opracowania
naukowego
Prezentacja podstawowych pojęć i reguł z zakresu
ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej

SM_04, SM_07
SM_01, SM_02,
SM_04, SM_07
SM_03, SM_05,
SM_08
SM_03, SM_05,
SM_07, SM_08
SM_09
SM_06, SM_09
SM_10

5. Zalecana literatura
J. Anusiewicz: Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995.
M. Bugajski: Język w komunikowaniu, Warszawa 2006.
J. Bartmiński: Językowy obraz świata, Lublin 1999.
J. Boć: Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1995.
U. Eco: Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
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
Podczas seminarium istnieje możliwość wykorzystania prezentacji multimedialnej
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
i metod oceniania
Symbol efektu
kształcenia dla
modułu

Symbol treści kształcenia
realizowanych w trakcie
zajęć

SM_01

TK_01, TK_02, TK_03

SM_02

TK_01, TK_02, TK_03

SM_03

TK_04, TK_05

SM_04

TK_01, TK_02, TK_03

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

praca z tekstem, dyskusja,
praca z materiałem
praca z tekstem, dyskusja,
praca z materiałem
praca z tekstem, dyskusja,
praca z materiałem
praca z tekstem, dyskusja,
praca z materiałem

zajęć

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia

konspekt pracy
magisterskiej
konspekt pracy
magisterskiej
fragment pracy
magisterskiej
fragment pracy
magisterskiej
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SM_05

TK_04, TK_05

SM_06

TK_07

SM_07

TK_01, TK_02,
TK_03, TK_05

SM_08

TK_04, TK_05

SM_09

TK_06, TK_07

SM_10

TK_08

praca z tekstem, dyskusja,
praca z materiałem
praca z tekstem, dyskusja,
praca z materiałem
praca z tekstem, dyskusja,
praca z materiałem
praca z tekstem, dyskusja,
praca z materiałem
praca z tekstem, dyskusja,
praca z materiałem
praca z tekstem, dyskusja,
praca z materiałem

fragment pracy
magisterskiej
fragment pracy
magisterskiej
fragment pracy
magisterskiej
fragment pracy
magisterskiej
fragment pracy
magisterskiej
fragment pracy
magisterskiej

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

Godziny konsultacji
Zbieranie i lektura materiałów potrzebnych do napisania pracy
magisterskiej
Przygotowanie szczegółowego konspektu pracy magisterskiej
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

20
400
50
590
20

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
c) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 4,0;
d) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 16,0.
5. Kryteria oceniania:
 Zaliczenie (obowiązuje wiedza zdobyta podczas nauki przedmiotów kierunkowych,
teoretyczny kontekst pracy magisterskiej oraz przedstawienie pracy magisterskiej),
 Obecność na zajęciach.
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14. Tendencje rozwojowe współczesnych języków słowiańskich

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Tendencje rozwojowe współczesnych języków słowiańskich
Kod modułu kształcenia: 03-TRWJ-21BDM
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA
Poziom studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: letni
Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych
Liczba punktów ECTS: 3 pkt.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia:
 zaznajomienie studentów z głównymi tendencjami rozwoju j. słowiańskich
 poznanie i wykorzystanie wiedzy o różnych dyscyplin, żeby zrozumieć wewnętrzne i
zewnętrzne przyczyny zmian
 uporządkowanie wiedzy dotyczącej odmian socjalnych i geograficznych języków
słowiańskich
 doskonalenie umiejętności historycznej analizy zmian językowych
 kształtowanie świadomości dotyczącej polityki językowej
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:
Znajomość gramatyki opisowej i historyczna języków słowiańskich
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

TRWJ_01

zreferować główne koncepcje językoznawstwa
komparatystycznego

K_W03, K_W10,
K_W13, K_W14,
K_W16, K_U03, K_U04,
K_U16

TRWJ_02

wymienić główne przyczyny zmian językowych

K_W13, K_W14,
K_W15, K_W16,
K_U04, K_U15,

TRWJ_03

czytać ze zrozumieniem i samodzielnie komentować K_W01, K_W02,
prace teoretyczne z zakresu slawistyki
K_W03, K_W21,
językoznawczej
K_U15, K_U16

TRWJ_04

wyjaśnić procesy historyczne dotyczące zmian

K_W13, K_U14, K_U15,
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językowych

K_U16, K_U11, K_U13

TRWJ_05

Wyjaśnić relacje pomiędzy językami słowiańskimi

K_W13. K_W14,
K_W15, K_W16,
K_W21, K_U06, K_U11,
K_U13, K_U20, K_U21

TRWJ_06

analizować zjawiska gramatyczne i leksykalne we
współczesnych językach słowiańskich

K_W13. K_W14,
K_W15, K_W16,
K_W21, K_U06, K_U11,
K_U13, K_U20, K_U21

TRWJ _07

przygotować gramatyczną analizę porównawczą

K_U08, K_K01, K_K07

4. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

Opis treści kształcenia

TK_01

Komparatystyka jako dział językoznawstwa

TRWJ_01

TK_02

Systemy gramatyczne języków słowiańskich

TRWJ_03

TK_03

Historia zewnętrzna i wewnętrzna języków

TRWJ _3, TRWJ _4

TK_04

Odmiany środowiskowe języków słowiańskich

TRWJ_04, TRWJ_05

TK_05

Kształtowanie się standardów językowych i polityka TRWJ_04, TRWJ_05,
TRWJ_06
językowa

5. Zalecana literatura
H. Dalewska-Greń, Języki słowiańskie, Warszawa 1997.
W. Pianka, E. Tokarz, Gramatyka konfrontatywna języków słowiańskich, Katowice 2000.
Fałowski, B. Sendero, Biesiada słowiańska, Kraków 1992.
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
i metod oceniania
Symbol efektu
kształcenia dla
modułu

KSJP_01

Symbol treści
kształcenia
realizowanych w
trakcie zajęć

TK1 do TK5

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

lektura indywidualna,
dyskusja w grupie

zajęć

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego
efektu kształcenia

ocena prezentacji
przygotowanej przez
studenta, aktywność w
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KSJP_02

TK1 do TK5

wykład, lektura
indywidualna, dyskusja w
grupie

KSJP_03

TK1 do TK5

lektura i prezentacja
indywidualna, dyskusja w
grupie

KSJP_04

TK1 do TK5

KSJP_05

TK1 do TK5

praca indywidualna i
zespołowa (w trakcie zajęć)
praca indywidualna poza
godzinami kontaktowymi i
wystąpienie w trakcie zajęć

trakcie zajęć, zaliczenie
ustny
ocena prezentacji
przygotowanej przez
studenta, aktywność w
trakcie zajęć, zaliczenie
ustny
ocena prezentacji
przygotowanej przez
studenta, aktywność w
trakcie zajęć, zaliczenie
ustny
ocena pracy pisemnej
ocena prezentacji
przygotowanej przez
studenta

2. Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne:
 Metody badań w językoznawstwie komparatywnym.
 Różnice w systemach gramatycznych języków słowiańskich.
 Przyczyny zmian w systemach gramatycznych i leksykalnych języków słowiańskich.
2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Godziny konsultacji
Przygotowanie i zaprezentowanie wystąpienia na zajęciach
(wyszukiwanie i selekcja informacji, opracowanie tematu,
napisanie referatu lub przygotowanie prezentacji)
Czytanie wskazanej literatury
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU
(PRZEDMIOTU)

30
2
25

30
87
3

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
1. liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,0;
2. liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 2,0.
4. Kryteria oceniania:
 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji);
 wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;
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 umiejętność zaprezentowania na zaliczeniu wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz
poziom tej wiedzy.
5. Skala ocen:
5,0 (A) – bardzo dobra znajomość głównych pojęć dotyczących komparatystyki
językoznawczej oraz analizy gramatycznej
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie teorii
dotyczącej komparatystyki oraz systemów gramatycznych języków słowiańskich
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze orientacja w teorii dotyczącej
komparatystyki językoznawczej, gorsza znajomość systemów gramatycznych
3,5 (D) – zadowalająca znajomość głównych teorii dotyczących komparatystyki
językoznawczej, ale brak wystarczających praktycznych umiejętności analizy zjawisk
gramatycznych i leksykalnych
3,0 (E) – zadowalająca znajomość teorii, przy braku wiedzy z zakresu zjawisk językowych
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość głównych zasad komparatystyki i nieumiejętność
analizy systemów języków słowiańskich
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15. TEORIA I METODOLOGIA BADAŃ JĘZYKOZNAWCZYCH
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: Teoria i metodologia badań językoznawczych
2. Kod modułu kształcenia: 03-TMBJ-11BDM-E
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA
5. Poziom studiów: II stopień
6. Rok studiów: I
7. Semestr: zimowy
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godzin 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 z metodami badawczymi językoznawstwa,
 uporządkowanie wiedzy teoretycznojęzykoznawczej,
 kształtowanie świadomości językowej.
2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:
potwierdzone osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie językoznawczych modułów
kształcenia studiów I stopnia.

3.

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

TMBJ_01

TMBJ_02

TMBJ_03
TMBJ_04

TMBJ_05

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

omówić podstawowe metody wnioskowania
stosowane w nauce i wśród nich wskazać
(z uzasadnieniem) te, które są stosowane
w lingwistyce
wyjaśnić pojęcie paradygmatu nauki;
scharakteryzować różne rodzaje paradygmatów
naukowych; wskazać, które typy postępowań
badawczych w lingwistyce przynależą do
poszczególnych typów paradygmatów badawczych
zreferować i porównać opisujące i wyjaśniające
metody badawcze językoznawstwa
wyjaśnić związki poszczególnych lingwistycznych
propozycji metodologicznych z głównymi nurtami
teoretycznymi nauk humanistycznych
i przyrodniczych
omówić dzieje lingwistycznych metod badawczych
z perspektywy różnych koncepcji rozwoju nauki

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W01, K_W02,
K_W12, K_W13,
K_W01, K_W02,
K_W03, K_W21,
K_U07 K_U08, K_K10
K_W01, K_W02,
K_W03, K_W21,
K_U06, K_U07, K_U08
K_W01, K_W02,
K_W03, K_W21
K_W01, K_W02,
K_W03, K_U7, K_U8
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4.

Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

Opis treści kształcenia

podstawowe wiadomości z ogólnej metodologii
nauk; miejsce językoznawstwa w ogólnej
klasyfikacji nauk; pojęcie i typy paradygmatu
badawczego; teorie ewolucji nauki
metody badawcze językoznawstwa historycznoporównawczego
strukturalizm językoznawczy – podstawowe
wiadomości teoretyczne (de Saussure); metody
badawcze językoznawstwa strukturalistycznego
gramatyka generatywno-transformacyjna jako zwrot
metodologiczny w językoznawstwie
pragmalingwistyka – podstawy teoretyczne i metody
badawcze

TMBJ_01–TMBJ_02,
TMBJ_05

TK_06

metoda statystyczna w badaniach językoznawczych

TMBJ_02–TMBJ_05

TK_07

lingwistyka kognitywna – podstawy teoretyczne i
metody badawcze

TMBJ_02– TMBJ_05

TK_01
TK_02
TK_03
TK_04
TK_05

TMBJ_02– TMBJ_05
TMBJ_02– TMBJ_05
TMBJ_02–TMBJ_05
TMBJ_02–TMBJ_05

5.

Zalecana literatura
I. Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa, Kraków 1998.
Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1999 (hasła: prawo
językowe, bezwyjątkowość praw głosowych, młodogramatycy, strukturalizm, teoria
falowa, teoria drzewa genealogicznego, statystyka w językoznawstwie).
A. Heinz, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa 1983.
J. Fisiak, Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych, Warszawa 1975.
G. Helbig, Dzieje językoznawstwa nowożytnego, Wrocław 1982.
Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2007.
M.-A. Paveau, G.-É. Sarfati, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa
historyczno-porównawczego do pragmatyki, Kraków 2009.
J. Perlin, Metodologia językoznawstwa diachronicznego, Warszawa 2004.
L. Langacker, Wykłady z gramatyki kognitywnej, Lublin 1995.
R. Kalisz, Językoznawstwo kognitywne w świetle językoznawstwa funkcjonalnego, Gdańsk
2001.

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
i metod oceniania

zajęć
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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

TMBJ_01

TK_01

wykład informacyjny

zaliczenie ustne

TMBJ_02

TK_01– TK_06

wykład informacyjny

zaliczenie ustne

TMBJ_03

TK_02– TK_06

wykład informacyjny

zaliczenie ustne

TMBJ_04

TK_02–TK_06

wykład informacyjny

zaliczenie ustne

TMBJ_05

TK_01–TK_06

wykład informacyjny

zaliczenie ustne

2.

Przykładowe zagadnienia na kolokwium zaliczeniowe:
 Scharakteryzuj wnioskowanie dedukcyjne/redukcyjne.
 Omów strukturalistyczne metody analizy językoznawczej.
 Który z paradygmatów językoznawczych pod względem metodologicznym spełnia
postulaty falsyfikacjonizmu?
 Spróbuj udowodnić tezę, że rozwój lingwistycznych programów badawczych przebiega
antykumulatywistycznie.

3.

Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Forma aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Godziny konsultacji
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie do egzaminu
Egzamin
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)
4.

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

30
2
30
20
2
84
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.

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 głównych koncepcji i metod badawczych
językoznawstwa; bardzo dobra umiejętność krytycznego porównania poszczególnych
propozycji metodologicznych; wysoka świadomość ogólnoteoretyczna omawianych
zagadnień;
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4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami, zwłaszcza w zakresie
ogólnoteoretycznej świadomości omawianych zagadnień;
4,0 (C) – dobra znajomość głównych koncepcji i metod badawczych językoznawstwa;
dobra umiejętność krytycznego porównania poszczególnych propozycji metodologicznych;
znaczna świadomość ogólnoteoretyczna omawianych zagadnień;
3,5 (D) – dobra znajomość głównych koncepcji i metod badawczych językoznawstwa;
dobra umiejętność krytycznego porównania poszczególnych propozycji metodologicznych;
niska świadomość ogólnoteoretyczna omawianych zagadnień;
3,0 (E) – zadowalająca znajomość głównych koncepcji i metod badawczych
językoznawstwa; zadowalająca umiejętność krytycznego porównania poszczególnych
propozycji metodologicznych; niska świadomość ogólnoteoretyczna omawianych
zagadnień;
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość głównych koncepcji i metod badawczych
językoznawstwa; niezadowalająca umiejętność krytycznego porównania poszczególnych
propozycji metodologicznych; brak ogólnoteoretycznej świadomości omawianych
zagadnień.
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16. TEORIA LITERATURY Z ELEMENTAMI BADAŃ LITERACKICH
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Teoria literatury z elementami badań literackich
Kod modułu kształcenia: 03-TLBL-11BDM-E
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA
Poziom studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: zimowy
Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godzin dydaktycznych
Liczba punktów ECTS: 3 pkt.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:
Język wykładowy: język polski

II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu kształcenia
interpersonalne: zdolności krytyczne, umiejętności interdyscyplinarne, umiejętność
profesjonalnego porozumiewania się z ekspertami z dziedziny literaturoznawstwa,
umiejętność artykułowania i negocjowania poglądów na tematy teoretycznoliterackie;
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza ogólna, rozwój wiedzy
zaawansowanej z zakresu problemów metodologicznych, umiejętność wypowiadania się
na tematy filologiczne przy użyciu profesjonalnej aparatury pojęciowej;
systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności
badawcze, zdobywanie rozległych kompetencji filologicznych.
2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują): wiedza z zakresu teorii dzieła literackiego, obejmująca ogólną znajomość
wersyfikacji, stylistyki, kompozycji oraz genologii, znajomość specjalistycznych terminów
literaturoznawczych przyswojonych na mocy praktyk analitycznych oraz interpretacyjnych
utworów 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

TLBL_01

TLBL_02

TLBL_03

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

Prezentuje usystematyzowaną wiedzę na temat
historycznie uporządkowanych szkół
teoretycznoliterackich i metodologicznych
Potrafi w szerszym zakresie powiązać poszczególne
projekty teoretycznoliterackie z inspirującymi je
dyskursami filozoficznymi oraz wywiedzionymi z
innych obszarów kultury
Dysponuje umiejętnością wykorzystywania narzędzi
wypracowanych przez szkoły teoretycznoliterackie,
praktykuje je przy analizie i interpretacji zjawisk
literackich i kulturowych

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W01, K_W02,
K_W03, K_W12
K_W04, K_W22

K_U03, K_U04,
K_K02, K_K06
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TLBL_04

TLBL_05

TLBL_06

TLBL_07

4.

Potrafi kojarzyć oraz konfrontować ze sobą różne
zjawiska artystyczne, czemu sprzyja umiejętność
wyboru problemów badawczych oraz selekcji
dogodnych siatek terminologicznych
Potrafi waloryzować znaczenie poszczególnych szkół
teoretycznoliterackich w odniesieniu do ich wkładu w
procesy komunikacji począwszy od poziomu
interpersonalnego po międzykulturowy
Zyskuje umiejętność samodzielnego postrzegania
etycznego horyzontu myśli teoretycznoliterackiej

K_U21, K_U22

Dysponuje zdolnością otwierania się na nowe
doświadczenia intelektualne, związane z zasadą
ustawicznego dokształcania się i wychodzenia
naprzeciw nowym obszarom wiedzy

K_K01, K_K04

K_K02

K_K10, K_K11,
K_K12, K_K13

Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01

TK_02

TK_03
TK_04
TK_05

TK_06

TK_07

TK_08
TK_09

Opis treści kształcenia

Przedstawienie uporządkowanej wiedzy z zakresu
teoretycznoliterackich szkół badawczych,
wypracowanych przez nie metodologii, ich głównych
przedstawicieli wraz z dorobkiem
Prezentacja znajomości źródeł dwudziestowiecznych
teorii literatury w oparciu o przełomowe wydarzenia
w rozwoju nauk humanistycznych – nurty
antypozytywistyczne (psychoanaliza, fenomenologia)
Prezentacja podstawowej wiedzy na temat metod,
narzędzi i przedstawicieli szkół formalnych
(formalizm rosyjski, formalizm amerykański)
Prezentacja uporządkowanej wiedzy na temat
Bachtinowskiej filozofii literatury
Prezentacja ogólnej znajomości nurtów
hermeneutycznych, ich przedstawicieli oraz
szczególnego miejsca w wiedzy o literaturze
Prezentacja podstawowej wiedzy na temat orientacji
strukturalistycznych, ich reprezentantów,
wypracowanych przez nich metod naukowej analizy
wielu różnych odmian języka
Prezentacja znajomości tradycji semiotycznych oraz
ich dwudziestowiecznych modyfikacji
semiologicznych połączona z wiedzą na temat
dorobku ich czołowych przedstawicieli
Przedstawienie poszerzonej refleksji pod adresem
poststrukturalizmu i dekonstrukcji z naciskiem na ich
przełomowe znaczenie wobec wcześniejszych
projektów teoretycznoliterackich
Prezentacja uporządkowanej wiedzy na temat historii

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

TLBL_01, TLBL_02

TLBL_02, TLBL_03

TLBL_02– TLBL_04
TLBL_02– TLBL_06
TLBL_02– TLBL_04

TLBL_02– TLBL_04

TLBL_02– TLBL_04

TLBL_02– TLBL_06
TLBL_02–TLBL_04,
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TK_10

i rozwoju orientacji feministycznych ze szczególnym TLBL_06
uwzględnieniem feminizmu akademickiego
Prezentacja ogólnej znajomości najnowszych
kierunków determinujących wiedzę o języku,
TLBL_03– TLBL_07
literaturze i kulturze, czyli pragmatyzmu, historyzmu,
badań kulturowych, postkolonializmu

5.

Zalecana literatura
A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków 2007.
A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia. Kraków 2007.
A. Burzyńska, Dekonstrukcja i interpretacja. Kraków 2001.
M. P. Markowski, Nietzsche. Filozofia interpretacji. Kraków 1999.
A. Łebkowska, Między teoriami a fikcją literacką. Kraków 2001.
S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka. Przeł. A. Szahaj. Kraków 2002.
S. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane. Redakcja i wstęp K. KujawińskaCourtney. Kraków 2006.
D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii
literatury w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraków 2007.
A. Burzyńska, Anty-teoria literatury. Kraków 2006.
Z. Mitosek, Teorie badań literackich. Warszawa 2005.

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 FWPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM.
III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia
i metod oceniania
Symbol efektu
kształcenia dla
modułu

TLBL_01

TLBL_02

TLBL_03

TLBL_04

Symbol treści
kształcenia
realizowanych
w trakcie zajęć

TK_01
TK_01, TK_02,
TK_03, TK_04,
TK_05, TK_06,
TK_07, TK_08,
TK_09
TK_02, TK_03,
TK_04, TK_05,
TK_06, TK_07,
TK_08,TK_09,
TK_10
TK_04, TK_05,
TK_06, TK_07,
TK_08
TK_09, TK_10

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

wykład informacyjny

zajęć

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego
efektu kształcenia

kolokwium

wykład informacyjny
kolokwium
wykład informacyjny
kolokwium
wykład informacyjny
kolokwium
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TLBL_05
TLBL_06
TLBL_07

TK_04, TK_08,
TK_10
TK_04, TK_08,
TK_09, TK_10
TK_10

wykład informacyjny
wykład informacyjny
wykład informacyjny

kolokwium
kolokwium
kolokwium

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

Przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie do zaliczenia

20

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

1
82

4.

5.

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.
Kryteria oceniania:
 egzamin (obowiązuje wiedza zdobyta podczas konwersatoriów oraz uzyskana na
podstawie lektury wskazanych tekstów);
 zaliczenie pracy pisemnej;
 dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność
na dwóch zajęciach).

93

17. WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA KONFRONTATYWNEGO
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Wstęp do językoznawstwa konfrontatywnego
Kod modułu kształcenia: 03-WJK-11BDM-E
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA
Poziom studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: zimowy
Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych
Liczba punktów ECTS: 4 pkt.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski i język bułgarski
II. Informacje szczegółowe
8. Cel (cele) modułu kształcenia
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotnymi zagadnieniami dotyczącymi
rozwoju systemu fonetycznego i morfologicznego w językach słowiańskich.
9.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują)
Znajomość gramatyki opisowej języka polskiego w zakresie; znajomość gramatyki opisowej
języka bułgarskiego (lub innego); umiejętność objaśnienia podstawowych terminów z
zakresu językoznawstwa historycznego

10. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów
interpersonalne: zdolności krytyczne i samokrytyczne, praca w grupie, umiejętności
interdyscyplinarne, praca w zespole interdyscyplinarnym, umiejętność porozumiewania się
z ekspertami z dziedziny…1, umiejętność docenienia różnorodności kulturowej
i wielokulturowej, praca w zespole międzynarodowym, zaangażowanie etyczne;
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, planowanie i organizacja,
wiedza ogólna, wiedza podstawowa z zakresu zawodu…2, umiejętność wypowiadania się
w mowie i piśmie w języku ojczystym, znajomość języka…3, podstawowe umiejętności z
zakresu technologii informatycznej, umiejętność zarządzania informacją (zdobywanie
i interpretacja danych z różnych źródeł), umiejętność rozwiązywania problemów,
umiejętność podejmowania decyzji;
systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności
badawcze, umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu…4 w praktyce, umiejętność
adaptowania się do nowych warunków, kreatywność, umiejętności przywódcze,
rozumienie innych kultur i zwyczajów, tworzenie projektów i zarządzanie nimi, inicjatywa
i przedsiębiorczość, dbałość o jakość, pragnienie sukcesu i dążenie do niego.

1

Np.: polonistyki, filologii klasycznej, slawistyki itp.
Np.: nauczyciela, tłumacza, dziennikarza itp.
3
Np.: bułgarskiego, rosyjskiego, greckiego itp.
4
Np.: metodyki nauczania, sztuki przekładu, składu i łamania tekstu itp.
2
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Symbol
efektów
kształcenia

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

WJK_01

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną,
obejmującą terminologię, teorie i metodologię z
zakresu rozwoju systemu fonologicznego
i morfologicznego w językach słowiańskich

WJK_02

ma wiedzę szczegółową o współczesnych
dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych
z zakresu gramatyki języków słowiańskich
potrafi wyszukać, ocenić, selekcjonować i
integrować informacje z różnych źródeł oraz
formułować na tej podstawie krytyczny sąd i
uzasadnić swój wywód
potrafi samodzielnie opracować pisemną
wypowiedź w języku polskim, dotyczącą
zagadnień językoznawstwa porównawczego
(zjawisko językowe w kontekście
synchronicznym) z wykorzystaniem
różnorodnych źródeł
porównuje zjawiska językowe w poszczególnych
językach słowiańskich
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy
związane ze stanem poszczególnych języków
słowiańskich

WJK_03

WJK_04

WJK_05
WJK_06

Odniesienie do efektów
kształcenia dla
kierunku studiów

K_W03, K_W05,
K_W06, K_W07;
K_W09; K_W10
K_W11, K_W15,
K_W16; K_W17;
K_W18, K_W23
K_W03, K_W08,
K_W12, K_W13
K_U04, K_U06,
K_U11; K_U23
K_U04; K_U08;
K_U11; K_U13;
K_U16

K_K03, K_K09
K_K01; K_K09;
K_K10

11. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03
TK_04

Opis treści kształcenia

Podstawy teoretyczne i metody gramatyki
porównawczej. Pochodzenie języków
słowiańskich.
System wokaliczny języka prasłowiańskiego, jego
źródła indoeuropejskie.
Refleksy prasłowiańskie we współczesnych
językach słowiańskich.
Refleksy prasłowiańskiego ě (jať) w językach
słowiańskich.

TK_05

Refleksy prasłowiańskich nosówek.

TK_06

Refleksy innych samogłosek prasłowiańskich.

TK_07

System spółgłoskowy języka prasłowiańskiego.

TK_08
TK_09

Losy systemu spółgłoskowego we współczesnych
językach słowiańskich.
Palatalizacje. Procesy jotacji fonetycznej. Rozwój

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

WJK_01, WJK_02
WJK_01, WJK_04,
WJK_05, WJK_06
WJK_01, WJK_03,
WJK_05
WJK_01, WJK_03,
WJK_05
WJK_01, WJK_03,
WJK_05
WJK_01, WJK_03,
WHJR_05
WJK_01, WJK_04,
WJK_05, WJK_06
WJK_01, WJK_04,
WJK_05, WJK_06
WJK_01, WJK_03,
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TK_10

grup spółgłoskowych.

WJK_05

Ogólna charakterystyka stanu i rozwoju systemu
morfologicznego.

WJK_01, WJK_04,
WJK_05, WJK_06

12. Zalecana literatura
Włodzimierz Pianka, Emil Tokarz, Gramatyka konfrontatywna języków słowiańskich. T. 1.
Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2000.
Michajło Pietrowicz Koczerhan, Podstawy językoznawstwa konfrontatywnego, przekł.
Przemysław Jóźwikiewicz, Czesław Lachur, Albert Nowacki. Wydawnictwo Nowik,
Kępa–Opole 2008.
Witold Stefański, Wprowadzenie do językoznawstwa historyczno-porównawczego,
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2001.
Zdzisław Stieber, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Radoslav Večerka, Charakteristiky současných slovanských jazyků v historickém kontextu.
Euroslavica, Praha 2009.
13. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
14. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.
Biblioteka Główna UAM, Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej (czytelnia)
– materiały pozostawione przez prowadzącego.
III. Informacje dodatkowe
2. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia
i metod oceniania
Symbol treści
Symbol efektu
kształcenia
kształcenia dla
realizowanych w
modułu
trakcie zajęć
WJK_01
TK_01–TK_10

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów
kształcenia
wykład informacyjny,
dyskusja

WJK_02

TK_01

WJK_03

TK_03–TK_06,
TK_09
TK_02, TK_07,
TK_08, TK_10
TK_02– TK_10

prezentacja multimedialna
studencka, dyskusja
praca w grupach, dyskusja

WJK_04
WJK_05
WJK_06

TK_02, TK_07,
TK_08, TK_10

prezentacja pracy studenta,
dyskusja
dyskusja
dyskusja

zajęć

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia
jakość ustnej i
pisemnej formy
wypowiedzi
ustna forma
odpowiedzi
ustna forma
odpowiedzi
pisemna forma
odpowiedzi
ustna forma
odpowiedzi
ustna forma
odpowiedzi
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2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych
efektów kształcenia.
Scharakteryzować system samogłoskowy w językach słowiańskich
Scharakteryzować system spółgłoskowy w językach słowiańskich
Omówić prasłowiańskie refleksy we współczesnych językach słowiańskich
Omówić rozwój grup spółgłoskowych w językach słowiańskich
Omówić przyczyny przegłosu w językach słowiańskich
Omówić rozwój głosek palatalnych w językach słowiańskich
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 ćwiczeń

30

Przygotowanie pracy semestralnej

20

Przygotowanie do zaliczenia

30

Kolokwium zaliczeniowe
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

1
112
4

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: 3,0.
4. Kryteria oceniania:
 merytoryczna strona pracy pisemnej (objętość zależna od tematu, min. 3 strony).
 udział w wykładach i zajęciach – dopuszczalna jest nieobecność na dwóch wykładach i
ćwiczeniach.
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18. WSTĘP DO KOMPARATYSTYKI LITERACKIEJ

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Wstęp do komparatystyki literackiej
Kod modułu kształcenia: 03-WKL-11BDM-E
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA BUŁGARSKA
Poziom studiów: II stopień
Rok studiów: I
Semestr: zimowy
Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godzin dydaktycznych
Liczba punktów ECTS: 4 pkt.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:
Język wykładowy: język polski

II Informacje szczegółowe
1. Cele modułu kształcenia
interpersonalne: umiejętności interdyscyplinarne; zapoznanie studentów z różnymi
teoriami komparatystycznymi; umiejętność docenienia różnorodności kulturowej,
kształtowanie świadomości transkulturowej;
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania; umiejętność
zarządzania
informacją (zdobywanie i interpretacja danych z różnych źródeł), umiejętność
rozwiązywania problemów;
systemowe: umiejętność uczenia się; umiejętności badawcze, umiejętność zastosowania
wiedzy z zakresu komparatystyki w praktyce; kreatywność; rozumienie innych kultur
i zwyczajów.
2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:
wiedza na temat kultury (literatury) rodzimej i obcej; zainteresowanie badaniami
porównawczymi, związkami interkulturowymi, korespondencją sztuk i innych dziedzin
nauki.

3.

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

WKL_01

WKL_02

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

Potrafi zreferować i porównać najważniejsze
koncepcje dotyczące komparatystyki literackiej
(kulturowej) wypracowane na gruncie różnych teorii
w naukach humanistycznych i w odniesieniu do
historii dziedziny
Potrafi wyjaśnić rolę komparatystyki w całokształcie
wiedzy o kulturze i komunikacji międzyludzkiej

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W01, K_W03,
K_W04, K_W08,
K_W21
K_W01, K_W03,
K_W04, K_W08,
K_W21, K_K02,
K_K06
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WKL_03

WKL_04
WKL_05

WKL_06
WKL_07
4.

K_W03, K_W04,
K_W08, K_W21
K_U12, K_U13
K_W08, K_W21,
K_K02, K_K06
K_W08, K_W19,
K_21 K_U07, K_U09
K_U07
K_K07

Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03
TK_04
TK_05
TK_06
TK_07
TK_08
TK_09
5.

Potrafi zdefiniować pojęcia i terminy z zakresu
komparatystyki literackiej, a także uzasadnić wybór
teorii komparatystycznej w odniesieniu do badań
literaturoznawczych (kulturoznawczych)
Zyskuje umiejętność porównywania kultur i literatur
różnych kręgów kulturowych w oparciu o uzyskaną
wiedzę
Potrafi kompilować zdobytą podczas zajęć wiedzę,
powiązać teorię z praktyką, przedyskutować i
rozwiązywać problemy związane z przedmiotem
badań
Potrafi przygotować i przedstawić prezentację
związaną tematycznie z teorią i praktyką
komparatystyczną
Posiada umiejętność czynnego uczestnictwa w pracy
zespołu podejmującego problem badawczy

Opis treści kształcenia

Omówienie zakresu, miejsca i znaczenie
komparatystyki literackiej (kulturowej) w naukach
humanistycznych
Prezentacja najważniejszych koncepcji teoretycznych
z zakresu komparatystyki literackiej (kulturowej) w
ujęciu diachronicznym i synchronicznym
Przedstawienie podstawowych pojęć, terminów
i zagadnień z zakresu komparatystyki literackiej
(kulturowej)
Prezentacja specjalizacji komparatystycznych, a także
założeń, celów, funkcji wynikających z charakteru
specjalizacji
Ukazanie interdyscyplinarnego aspektu badań
komparatystycznych

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

WKL_01, WKL_02,
WKL_03, WKL_05
WKL_01, WKL_02,
WKL_03, WKL_05
WKL_01, WKL_02,
WKL_03, WKL_05
WKL_01, WKL_02,
WKL_03, WKL_05

WKL_01, WKL_02,
WKL_03, WKL_05
WKL_01, WKL_02,
Prezentacja związków komparatystyki z translatologią
WKL_03, WKL_05
Przedstawienie komparatystyki w perspektywie
WKL_01, WKL_02,
studiów kulturowych (m.in. poskolonialnych)
WKL_03, WKL_05
Omówienie międzytekstowych, intersemiotycznych,
WKL_01, WKL_02,
intermedialnych, komunikacyjnych i dialogowych
WKL_03
zastosowań oraz aspektów komparatystyki.
Prezentacja praktycznych aspektów komparatystyki
WKL_04, WKL_05,
(analiza tekstów)
WKL_06, WKL_07

Zalecana literatura
Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej. Pod red. Haliny Janaszek-Ivaničkovej.
Warszawa 1997.
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Bakuła Bogusław, W stronę komparatystyki integralnej. "Porównania. Czasopismo
poświęcone
zagadnieniom
komparatystyki
literackiej
oraz
studiom
interdyscyplinarnym " 1/2004.
Bilczewski Tomasz, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze
wobec translatologii. Kraków 2010.
Janaszek-Ivaničkova Halina, O współczesnej komparatystyce literackiej. Warszawa 1989.
Komparatystyka dzisiaj. Tom I i II. Pod red. Ewy Szczęsnej i Edwarda Kasperskiego.
Kraków 2010.
6.

Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: podczas zajęć
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
i metod oceniania
Symbol efektu
kształcenia dla
modułu

Symbol treści
kształcenia
realizowanych w
trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów
kształcenia

WKL_01

TK_01– TK_08

WKL_02

TK_01–TK_08

prezentacja
multimedialna, dyskusja

WKL_03

TK_01–TK_08

prezentacja
multimedialna, dyskusja

WKL_04

TK_09

prezentacja
multimedialna, dyskusja

WKL_05

TK_01–TK_07,
TK_09

prezentacja
multimedialna, dyskusja

WKL_06

TK_09

prezentacja
multimedialna, dyskusja

WKL_07

TK_09

prezentacja
multimedialna, dyskusja

zajęć

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego efektu
kształcenia

aktywność w trakcie zajęć;
praca semestralna; egzamin
ocena prezentacji
przygotowanej przez studenta,
aktywność w trakcie zajęć;
praca semestralna; egzamin
ocena prezentacji
przygotowanej przez studenta,
aktywność w trakcie zajęć;
praca semestralna; egzamin
ocena prezentacji
przygotowanej przez studenta,
aktywność w trakcie zajęć;
praca semestralna; egzamin
ocena prezentacji
przygotowanej przez studenta,
aktywność w trakcie zajęć;
praca semestralna; egzamin
ocena prezentacji
przygotowanej przez studenta,
aktywność w trakcie zajęć;
praca semestralna; egzamin
ocena prezentacji
przygotowanej przez studenta,
aktywność w trakcie zajęć;
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praca semestralna; egzamin
6.

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

7.

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

Czytanie wskazanej lektury

20

Egzamin ustny
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

1
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8.

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: 3,0.

9.

Kryteria oceniania:
 egzamin ustny (obowiązuje wiedza zdobyta podczas zajęć oraz uzyskana na podstawie
lektury podręczników);
 dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność
na dwóch zajęciach), aktywność na zajęciach (udział w dyskusji i praca zespołowa).

10. Skala ocen:
5,0 (A) – bardzo dobra znajomość głównych kierunków w badaniach komparatystycznych,
bardzo dobra umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji
komparatystycznych,
wysoka
świadomość
kulturotwórczej
funkcji
badań
komparatystycznych, bardzo dobra umiejętność analizy porównawczej tekstów;
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie praktycznych
umiejętności komparatystycznych;
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności porównawcze,
niższa zdolność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji komparatystycznych;
3,5 (D) – zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach komparatystycznych,
zadowalająca umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji
komparatystycznych (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę
egzaminującą), wysoka świadomość kulturotwórczej funkcji komparatystyki, słaba
umiejętność analizy porównawczej;
3,0 (E) – zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich
komparatystycznych, zadowalająca umiejętność krytycznego porównania poszczególnych
koncepcji komparatystycznych (wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez
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osobę egzaminującą), wysoka świadomość kulturotwórczej funkcji komparatystyki, brak
umiejętności analizy porównawczej tekstów;
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach
komparatystycznych oraz wynikające z niej dalsze braki w zakresie efektów kształcenia
zdefiniowanych dla przedmiotu.
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