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Program studiów stacjonarnych II stopnia 
dla kierunku BAŁKANISTYKA 

 
 
 
 
Lp. 

 
 
 

Nazwa przedmiotu 

 

Kod 

 

 

Punkty  

ECTS 

Liczba godzin Rozkład godzin 

Ogółem Wykła-
dy 

Kon-
wer-

satoria 

I rok II rok 

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 

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

1. Bałkany we współczesnych 
dyskursach naukowych i 
publicznych  

03-BWD-
21BADM 

4 30  30      30   

2. Bałkańskie przestrzenie 
kultury  

03-BPK-
22BADM 

4 30  30        30 

3. Gospodarcze i polityczne 
przesłanki przemian 
społecznych na Bałkanach  

03-GPP-
21BADM 

4 30  30      30   

4. Lektorat języka 
konferencyjnego: ang./niem.  

03-LEK-
11BADM (I) 

03-LEK-
12BADM (II)  

4 60  60  30  30     

5. Lektorat niesłowiańskiego 
nowożytnego języka regionu  

03-LNS-
21BADM 

(III) 03-LNS-
22BADM-E 

(IV) 

10 60  60      30  30 

6. Lektorat słowiańskiego 
nowożytnego języka regionu  

03-LS-
11BADM (I) 

03-LS-
12BADM-E 
(II) 03-LS-
21BADM 

(III) 03-LS-
22BADM-E 

(IV) 

24 165  165  45  45  45  30 

7. Nacjonalizm – teoria a 
praktyka na Bałkanach 

03-N-
11BADM 

2 30  30  30       

8. Oblicza współczesnej 
literatury bałkańskiej  

03-OWLB-
12BADM-E 

4 30  30    30     

9. Praktyka 03-PKTT-
12DM 03-
PKTKK-
12SDM 

4  
4 tygodnie lub 100 godzin 

10. Rozwój myśli politycznej na 
Bałkanach 

03-RMP-
11BADM 

2 30  30  30       

11. Seminarium magisterskie 03-SM-
11BADM (I) 

03-SM-
12BADM (II) 

03-SM-
21BADM 

(III) 03-SM-
22BADM 

20 120  120  30  30  30  30 
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(IV) 

12. Teorie bałkanistyki  03-TB-
11BADM-E 

4 30 30  30        

13. Współczesne systemy 
polityczno-ustrojowe na 
Bałkanach  

03-WSP-
12BADM 

2 30  30    30     

14. Zajęcia fakultatywne   4 60  60  30  30     

Razem  92 705 30 675 30 195  195  165  120 
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1.  BAŁKANY WE WSPÓŁCZESNYCH DYSKURSACH NAUKOWYCH I PUBLICZNYCH  

 
 
I.    Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Bałkany we współczesnych dyskursach naukowych i 

publicznych 
2. Kod modułu kształcenia: 03-BWD-21BADM 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: II 
7. Semestr: zimowy 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 4 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 tematyką i problemami współczesnych Bałkanów, 
– kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk kulturowych, 
– umiejętność analizowania i interpretowania zjawisk kultury; 
– umiejętność wypowiadania się w mowie i w piśmie na temat zjawisk kulturowych (głos 

w dyskusji, praca pisemna), 
– umiejętność czytania i studiowania prac naukowych w zakresie studiów 

bałkanistycznych. 
 

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

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

modułu kształcenia i odniesienia do efektów kształcenia dla kierunku studiów 
 

Symbol 
efektów 

kształcenia dla 
modułu 

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla kierunku 

studiów 

BWD_01 zna i potrafi określić różne perspektywy definiowania 
terminu „Bałkany” 

K_W02, K_W12, 
K_W18, K_W20, 
K_W22, K_U07, 
K_U13, K_U19, 
K_K01, K_K03, 
K_K05 

BWD_02 zna i potrafi wyjaśnić związki tematów i problemów 
badawczych studiów bałkanistycznych z 
wydarzeniami historycznymi, procesami społecznymi 
i zmianami kulturowymi 

K_W18, K_W20, 
K_W22, K_U07, 
K_U13, K_U19, 
K_K01, K_K03, 
K_K05 

BWD_03 zna i potrafi scharakteryzować wybrane problemy 
badawcze współczesnych Bałkanów 

K_W05, K_W18, 
K_W20, K_W22, 
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K_U07, K_U13, 
K_U19, K_K01, 
K_K03, K_K05 

BWD_04 konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne  K_W02, K_W12, 
K_W20, K_W22, 
K_U07, K_U13, 
K_U19, K_K03, 
K_K07, K_K09, 
K_K10 

BWD_05 zna etyczny wymiar swoich wypowiedzi ustnych i 
pisemnych na temat Bałkanów 

K_W02, K_W12, 
K_W20, K_W22, 
K_U07, K_U13, 
K_U19, K_K03, 
K_K07, K_K09, 
K_K10 

 
4. Treści kształcenia 
 
Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu 

TK_01 Wizerunek Bałkanów w polskich dyskursach od 
czasów najdawniejszych do współczesności. 

BWD_01– BWD_04 

TK_02 Wizerunek Bałkanów w europejskich przekazach od 
czasów najdawniejszych. 

BWD_01– BWD_04 

TK_03 Współczesny wizerunek Bałkanów w Europie i poza 
nią. 

BWD_01– BWD_04 

TK_04 Przełomowe momenty dla kształtowania się 
wizerunku Bałkan 

BWD_02, BWD_04 

TK_05 Problemy polityczne współczesnych państw 
bałkańskich. Przyszłość regionu bałkańskiego – 
integracja, Unia Europejska, koncepcje federacyjne. 

BWD_02– BWD_05 

TK_06 Bałkany w polityce regionu i świata (Rosja, Turcja, 
Włochy, Niemcy, USA, organizacje i państwa 
islamskie, Polska). 

BWD_02– BWD_05 

TK_07 Bałkany w kinie. BWD_03, BWD_04 
TK_08 Polityka wobec przeszłości. Mierzenie się z 

problemami przeszłości  (komunizm, faszyzm, 
nacjonalizmy, zbrodnie wojenne, wojny, czystki). 

BWD_02– BWD_05 

TK_09 Mity w dziejach Półwyspu Bałkańskiego. Jak Bałkany 
widzą same siebie? Wzajemne stereotypy. Bałkańska 
karykatura. 

BWD_01– BWD_05 

TK_10 Próba tworzenia własnego wizerunku przez państwa 
bałkańskie. Promocja kultury i regionu. Strategie, 
pomysły, przedsięwzięcia. Analiza inicjatyw 
mających na celu przybliżenie obywatelom innych 
krajów regionu. 

BWD_01– BWD_05 

 
5.   Zalecana literatura 

Ash T. G., Historia na gorąco. Eseje i reportaże z Europy lat 90, Kraków 2000. 
Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością, Łódź 2013.  
Bednarczyk A., Dobij mnie Europo... Wspomnienia z Wojny Bałkańskiej, Kraków 1997. 
Benešić J., Osiem lat w Warszawie (kronika), Warszawa 1985. 
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Bielenin-Lenczowska K., Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność muzułmanów 
w Macedonii i we Włoszech, Warszawa 2015.  

Bilski R., Wielki post w osiemnastym batalionie. Bałkany na przełomie dwóch tysiącleci, 
Sejny 2001.  

Bobrownicka M., Pogranicza w centrum Europy. Slavica, Kraków 2003. 
Brzostek B., Paryże Innej Europy. Warszawa i Bukareszt XIX i XX wiek, Warszawa 2015. 
Chaszczewicz-Rydel, M., Obrazy Bałkanów: mity, stereotypy, nowa imagologia, 

Wrocław 2013. 
Civikov G., Proces Miloszewicia. Relacja obserwatora, Warszawa 2009 
Čolovič I., Bałkany – terror kultury. Wybór esejów, Wołowiec 2014. 
Čolovič I., Polityka symboli, Kraków 2001. 
Drljača D., Między Bośnią, Bukowiną, Serbią i Polską. Studia i szkice Etnologiczne, 

Wrocław 1997.  
Elidae M., Rumunia. Zarys historii, Bydgoszcz 1997.  
Herold E. J., Bułgaria. Roztrwoniony dar Boga, Kraków 2008. 
Gumplowicz L., Chorwaci i Serbowie. Studium socjologiczne, Warszawa 1902.  
Jagiełło-Szostak A., Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy. Od 

jugoslawizmu do jugonostalgii, Wrocław 2013. 
Jankowski Cz., Na gruzach Turcji. Zarysy historyczno-publicystyczne, Warszawa 1915.  
Jaworek R., Wybacz im Serbio, Warszawa 2000.  
Jezernik B., Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, Kraków 2007. 
Kaplan R., Bałkańskie upiory. Podróż przez historię, Wołowiec 2010. 
Klein Z., Polskie ślady w budowie nowożytnej Bułgarii 1877–1914, Łowicz 1999. 
Komunistyczni bohaterowie, t. I–II, Warszawa-Kraków 2012.  
Konflikty militarne i niemilitarne na Bałkanach w XX i XXI wieku w perspektywie 

polemologicznej, Szczecin–Warszawa 2013.  
Kuczewski M., Rumunia. Koniec złotej epoki. Warszawa 2008.  
Kuczyński M,. Bałkańska pożoga: wojny i konflikty na Bałkanach w latach 1981–1999, 

Warszawa 1999.  
Luft B., Rumun goni za happy endem, Wołowiec 2015. 
Łatuszyński G., Bałkańskie przekleństwo, Warszawa 1997.  
Łukasik S., Rumunia a Polska w XIX w., Kraków 1929.  
Majewski P., (Re)konstrukcje narodu. Odwieczna Macedonia powstaje w XXI wieku, 

Gdańsk 2013. 
Miecznik A., O Serbji i Serbach. Krótki zarys, Warszawa 1904. 
Międzycywilizacyjny dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI w., pod red. I. Stawowy-

Kawki, Kraków 2012.  
Narody i stereotypy, pod red. T. Walasa, Kraków 1995.  
Neumanowa A., Obrazy z życia na wschodzie 1879–1893, Warszawa 2010. 
Ostaszewski-Barański K. P., Z krainy stu wysp, Lwów 1902. 
Parnowska H., Goszczyńska A., Sofijskie ABC, Warszawa 1977. 
Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku, pod red. K. Stępnika 

i M. Gabryś, Lublin 2010. 
Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu kultura popularna, Kraków 2010. 
Poznać Bałkany: historia, polityka, kultura, języki. 4, pod red. K. Taczyńskiej i A. 

Twardowskiej, Toruń 2012. 
Raporty Tadeusza Mazowieckiego z byłej Jugosławii, Warszawa 1993.  
Rejmer M., Bukareszt: kurz i krew, Wołowiec 2013.  
Samitowski T., Moralna wojna: Jugosławia pod bombami, Kielce 1999.  
Sapieha A., Podróże w krajach słowiańskich odbywane, Wrocław 1983.  
Sarajlić I., Kocham bardzo, Sejny 2003.  
Stępnik K., Macedonia w prasie polskiej (1903–1914), Lublin 2014.  
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Stępnik K., Wojny bałkańskie lat 1912–1913: korespondencje wojenne i komentarze 
polityczne, Lublin 2011 

Tanty M., Dzieje krajów bałkańskich XIX i XX wieku w historiografii polskiej, „Przegląd 
Humanistyczny” 11/12, 1985.  

Tismaneanu V., Wizje zbawienia. Demokracja, nacjonalizm i mit w postkomunistycznej 
Europie, Warszawa 2000. 

Tochman W., Jakbyś kamień jadła, Wołowiec 2008.  
Todorowa M., Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2014. 
Tomašević N. B., Życie i śmierć na Bałkanach. Kronika rodziny z Czarnogóry, 

Warszawa 2001. 
Ugrešić D., Kultura kłamstwa (eseje antypolityczne), Wołowiec 2006.  
Waldenberg M. Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro międzynarodowej polityki, 

Warszawa 2005. 
Wawrzeńczak A., Franjo Tudjman i początki chorwackiej niepodległości, „Studia z 

Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” XLIV, s. 213–235  
Wędkiewicz S., Rumunja po wojnie, Warszawa 1923. 
Wittlin J., Italia–Francja– Jugosławia, Warszawa 2012.  
Zdanowski H., Belgradzkie ABC, Warszawa 1966. 
Zeh J., Cisza jest dźwiękiem: podróż po Bośni, Kraków 2004. 
Zieliński B., Stereotypizacja Słowiańszczyzny południowej w polskim dyskursie 

publicznym III Rzeczypospolitej (po 1989 r.), „Południowosłowiańskie zeszyty 
naukowe. Język  – Literatura – Kultura” 6, 2009. 

 
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 

BWD_01 TK_01 do 
TK_10 

wykład informacyjny, 
prezentacja multimedialna, 
lektura indywidualna, 
dyskusja 

ocena aktywności na 
zajęciach, egzamin ustny 

BWD_02 TK_01 do 
TK_10 

wykład problemowy, 
dyskusja, lektura 
indywidualna 

ocena aktywności na 
zajęciach, ocena pracy 
pisemnej, egzamin ustny 
 

BWD_03 TK_01 do 
TK_10 

wykład informacyjny, 
dyskusja, lektura 
indywidualna 

ocena aktywności na 
zajęciach, 
ocena pracy pisemnej, 
egzamin ustny 

BWD_04 TK_01 do 
TK_10 

wykład problemowy, 
dyskusja, lektura 
indywidualna 

ocena aktywności na 
zajęciach, 
ocena pracy pisemnej, 
egzamin ustny 

BWD_05 TK_05, TK_06, 
TK_08–TK_10  

dyskusja, lektura 
indywidualna 

ocena pracy pisemnej, 
egzamin ustny 

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

Proszę scharakteryzować przemiany dyskursu politycznego w krajach byłej Jugosławii. 
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Proszę wyjaśnić termin „Bałkany” i omówić go na wybranym przykładzie z kultury 
bałkańskiej. 
 

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 pisemnej pracy zaliczeniowej – eseju 30 
Czytanie wskazanej literatury 50 
Suma godzin 111 
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 4 
 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

– liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,4 pkt. 

– liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe:  

 
5. Kryteria oceniania: 

– zakres wiedzy sprawdzany na egzaminie ustnym, 
– aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji), 
– poziom merytoryczny pisemnej pracy zaliczeniowej, 
– dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność 

na dwóch zajęciach). 
 
6. Skala ocen: 

5,0 (A) – bardzo dobra znajomość tematów i problemów badawczych współczesnych 
studiów bałkanistycznych, bardzo dobra umiejętność analizy wybranych problemów 
badawczych, powiązania ich z teoriami analitycznymi oraz z wydarzeniami historycznymi, 
procesami społecznymi i zmianami kulturowymi; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami; 
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza znajomość tematów i problemów 
badawczych współczesnych studiów bałkanistycznych, słabsza umiejętność analizy 
wybranych problemów badawczych, powiązania ich z teoriami analitycznymi oraz z 
wydarzeniami historycznymi, procesami społecznymi i zmianami kulturowymi;  
3,5 (D) – zadowalająca znajomość tematów i problemów badawczych współczesnych 
studiów bałkanistycznych, zadowalająca umiejętność analizy wybranych problemów 
badawczych, powiązania ich z teoriami analitycznymi oraz z wydarzeniami historycznymi, 
procesami społecznymi i zmianami kulturowymi; 
3,0 (E) – zadowalająca znajomość tematów i problemów badawczych współczesnych 
studiów bałkanistycznych, słabsza umiejętność analizy wybranych problemów 
badawczych, powiązania ich z teoriami analitycznymi oraz z wydarzeniami historycznymi, 
procesami społecznymi i zmianami kulturowymi; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość tematów i problemów badawczych współczesnych 
studiów bałkanistycznych, niezadowalająca umiejętność analizy wybranych problemów 
badawczych, powiązania ich z teoriami analitycznymi oraz z wydarzeniami historycznymi, 
procesami społecznymi i zmianami kulturowymi. 
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2. BAŁKAŃSKIE PRZESTRZENIE KULTURY 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Bałkańskie przestrzenie kultury 
2. Kod modułu kształcenia: 03-BPK-22BADM 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: II rok 
7. Semestr: letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS : 4 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: 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: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

BPK_01  potrafi  na poziomie zaawansowanym definiować i 
opisywać podstawowe zjawiska, tradycje i konteksty 
kultury bałkańskiej; potrafi je zaprezentować i 
przedstawić w ujęciu typologicznym 

K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W09, 
K_W20, K_U01, 
K_U08, K_U09, 
K_U14, K_U16 
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BPK_02 potrafi  w sposób zaawansowany te zjawiska, tradycje i 
konteksty powiązać, wyjaśnić, i zakwalifikować, opisać i 
wyróżnić ich podstawowe  wyznaczniki, omówić i 
zinterpretować  

K_W09, K_W12, 
K_U06, K_U07, 
K_U09 

BPK_03 posiada umiejętność budowania syntezy kulturowej i 
historycznoliterackiej, odnajdywania zjawisk i odniesień 
w tekstach kultury, ilustrowania rozważań ogólnych 
przykładami z literatury i kultury 

K_W06, K_W12, 
K_W20, K_U12, 
K_U04, K_U09 

BPK_04 potrafi kategoryzować, kontekstualizować, 
zaklasyfikować  określone zjawiska kultury bałkańskiej i 
powiązać je z analogicznymi zjawiskami w innych 
kulturach europejskich 

K_W05, K_W08, 
K_U05, K_U09, 
K_K03, K_K05 

BPK_05 potrafi kompilować zdobytą na ćwiczeniach wiedzę, 
budować ujęcia uogólniające, rozwijać, wyjaśniać i 
rekonstruować zjawiska kultury w odniesieniu do innych 
kręgów cywilizacyjnych  

K_W09, K_W18, 
K_W22, K_U09 

BPK_06 zyskuje umiejętność porównywania zjawisk kulturowych, 
formułowania wniosków, wyjaśniania i interpretowania 
tych zjawisk w kontekście szerokich formacji 
historycznoliterackich, historycznych, politycznych, 
kulturowych, ideologicznych 

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

BPK_07 potrafi analizować, interpretować i samodzielnie oceniać 
teksty kultury, literackie i naukowe  

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

 
4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
Prezentacja na poziomie zaawansowanym kultury 
bałkańskiej  w ujęciu chronologicznym i typologicznym; 
ukazanie najważniejszych zjawisk i kierunków rozwoju 

BPK_01, BPK_02, 
BPK_03, BPK_05 

TK_02  
Prezentacja na poziomie zawansowanym poszczególnych 
tradycji budujących kulturę bałkańską; ukazanie 
najważniejszych elementów tych tradycji 

BPK_01, BPK_02, 
BPK_03, BPK_05  

TK_03 

Prezentacja na poziomie zaawansowanym lokacji kultury 
bałkańskiej i jej odniesień wobec wschodniego i 
zachodniego kręgu cywilizacyjnego 
 

BPK_01, BPK_02, 
BPK_03, BPK_05 

TK_04 
Ukazanie związków kultury bałkańskiej z różnych okresów 
jej rozwoju z analogicznymi okresami kultury europejskiej, 
wyeksponowanie płaszczyzn identyfikacji i zróżnicowania  

BPK_04, BPK_05 
BPK_06 

TK_05 

Przedstawienie omawianych tradycji i kontekstów 
kulturowych na tle wydarzeń historycznych, politycznych 
i społecznych na Bałkanach z uwzględnieniem kontekstu 
europejskiego 

BPK_05, BPK_06 
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TK_06 
Prezentacja omawianych zjawisk i kontekstów kultury 
bałkańskiej w interdyscyplinarnych powiązaniach z 
innymi obszarami kultury i sztuki  

BPK_05, BPK_06, 
BPK_07 

 
5. Zalecana literatura  

B. Zieliński, Transformacje współczesnych serbskich autodefinicji kultury, [w:] 
Literatury słowiańskie po roku 1989. T I Transformacja, red. H. Janaszek-Ivaničkova, 
Warszawa 2005, s. 196–213. 
M. Dąbrowska-Partyka, Literatura pogranicza. Pogranicza literatury, Kraków 2004, s. 
240–248. 
Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich, tom 3: 
Słowiańszczyzna Południowa, Poznań 2005, s. 25–35. 
Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej, red. B. Zieliński, L. 
Miodyński, Poznań 2009, s. 33–42. 
M. Dyras, Zależność od historii jako czynnik świadomości zbiorowej, [w:] Kultury 
słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem, pod red. M. Dąbrowskiej-
Partyki, Kraków 2009, s. 63–74. 
D. Gil, Serbska kultura początku XXI wieku w karnawałowym zwierciadle „świata na 
opak”, [w:] Kultury słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem, pod red. 
M. Dąbrowskiej-Partyki, Kraków 2009, s. 99–118. 
Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do postkomunizmu i 
postkolonializmu, red. B. Zieliński, Poznań 2008, s. 83–92. 

 
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 

BPK_01 
TK_01, TK_02, 
TK_03, 

praca zespołowa w trakcie 
zajęć, prezentacje 
indywidualne studentów, 
dyskusje 

aktywność  w trakcie 
zajęć, ocena pracy 
pisemnej, ocena 
prezentacji 

BPK_02 
TK_01, TK_02, 
TK_03,  

praca zespołowa w trakcie 
zajęć, prezentacja 
multimedialna, prezentacje 
indywidualne studentów 

aktywność  w trakcie 
zajęć, ocena pracy 
pisemnej, ocena 
prezentacji 

BPK_03 
TK_01, TK_02, 
TK_03,  

prezentacje multimedialne, 
dyskusje na temat 
przeczytanych materiałów 

aktywność  w trakcie 
zajęć, ocena pracy 
pisemnej, ocena 
prezentacji 

BPK_04 TK_04 prezentacje indywidualne aktywność  w trakcie 
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studentów, praca grupowa, 
dyskusje na temat 
przeczytanych materiałów 

zajęć, ocena pracy 
pisemnej, ocena 
prezentacji 

BPK_05 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_05, 
TK_06,  

prezentacje indywidualne 
studentów, praca grupowa, 
dyskusje 

aktywność  w trakcie 
zajęć, ocena pracy 
pisemnej, ocena 
prezentacji 

BPK_06 
TK_04, TK_05, 
TK_06 

prezentacje indywidualne 
studentów, praca grupowa, 
dyskusje 

aktywność  w trakcie 
zajęć, ocena pracy 
pisemnej, ocena 
prezentacji 

BPK_07 TK_06 
prezentacje indywidualne 
studentów, praca grupowa, 
dyskusje 

aktywność  w trakcie 
zajęć, ocena pracy 
pisemnej, ocena 
prezentacji 

 
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 

 Czytanie wskazanej literatury 40 

Przygotowanie prezentacji  
 20 

Przygotowanie pisemnej pracy na zaliczenie 
20 
 

SUMA GODZIN 112 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

4 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

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

 
5. Kryteria oceniania: 

 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusjach, prezentacje indywidualne); 
 ocena pisemnej pracy semestralnej; 
 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, sztukach wizualnych, teatrze, muzyce) przestrzeni bałkańskiej, znakomita 
umiejętność analizy tekstów, samodzielność myślenia i oceniania faktów 
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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, 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  
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3. GOSPODARCZE I POLITYCZNE PRZESŁANKI PRZEMIAN 
SPOŁECZNYCH NA BAŁKANACH 
  
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu zajęć/przedmiotu: Gospodarcze i polityczne przesłanki przemian 

społecznych na Bałkanach 
2. Kod modułu zajęć/przedmiotu: 03-GPP-21BADM 
3. Rodzaj modułu zajęć/przedmiotu: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA 
5. Poziom studiów: II stopień  
6. Rok studiów: II 
7. Semestr: zimowy  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 4 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu zajęć/przedmiotu: 

interpersonalne: kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk i procesów 
gospodarczych i politycznych, formowanie umiejętności prowadzenia dyskusji w 
grupie/zespole oraz porozumiewania się z ekspertami z dziedziny bałkanistyki, 
umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej; 
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza podstawowa z 
zakresu rozwoju gospodarczego i politycznego Bałkanów, 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) 
 

3. Efekty kształcenia (EK) dla modułu 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 

GPP_01 wykazuje zaawansowaną wiedzę na temat  
współczesnych przemian politycznych i społecznych na 
Bałkanach 

S2A_W01 

GPP_02 posiada poszerzoną wiedzę na temat współczesnej 
sytuacji geopolitycznej krajów Półwyspu Bałkańskiego 

H2A_W04, 
H2A_W05, 
S2A_W01 

GPP_03 ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą specyfiki 
współczesnej sytuacji ekonomicznej na Bałkanach 

S2A_W02 
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GPP_04 podczas prezentacji swych poglądów i ustaleń 
badawczych dotyczących zagadnień bałkanistycznych 
wykazuje umiejętność posługiwania się różnymi 
mediami i kanałami informacji 

H2A_U07 

GPP_05 docenia znaczenie bałkanistyki i jej rolę w kształtowaniu 
kulturowego obrazu Europy 

H2A_K05 

 

4. Treści kształcenia z odniesieniem do efektów kształcenia modułu zajęć/przedmiotu 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  Czasy second hand? - współczesne Bałkany 
 

GPP_05 

TK_02  Uwarunkowania zewnętrzne sytuacji na Bałkanach.  
 

GPP_02 

TK_03 Turcja- stare i nowe ambicje. GPP_01, GPP_03 

TK_04 Grecja – kryzys państwa? GPP_01, GPP_03 

TK_05 Między Azją a UE. Inwestorzy na Bałkanach.  GPP_01–GPP_03 

TK_06 Znane firmy bałkańskie – case study. GPP_03, GPP_04 

TK_07 Bałkańscy krezusi. Oligarchowie czy przedsiębiorcy? 
GPP_01, GPP_03, 
GPP_04 

TK_08 Bogaci i biedni. Problem rozwarstwienia społecznego. GPP_01 

TK_09 Bałkańscy maruderzy: Bułgaria i zaniechanie przemian. GPP_01 

TK_10 Dlaczego Rumunia jest inna? GPP_01 

TK_11 Kobiety na Bałkanach. Rola liderek i przywódczyń. GPP_04 

TK_12 Polskie kontakty handlowe z państwami bałkańskimi. GPP_03, GPP_04 

TK_13  Perspektywy rozwoju regionu bałkańskiego. GPP_01, GPP_05 

 

5. Zalecana literatura 
Bałkany w XXI wieku, problemy konsolidacji i integracji, red. Marko Babić, Uniw. 
Warszawski, Wa-wa 2014.  
I.T.Berend, Od bloku sowieckiego do Unii Europejskiej. Transformacja ekonomiczna i 
społeczna Europy Środkowo-Wschodniej od 1973 roku, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011 
(rozdz. 4-6). 
Lucjan Boia, Dlaczego Rumunia jest inna? Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 
2016. (rozdz. ostatni) 
Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. 20 lat doświadczeń, red. A.Koseski i n., 
Pułtusk 2011.  
Stosunki gospodarcze Polski z państwami Europy Środkowej i Wschodniej po 
rozszerzeniu UE, red. J. Kaliński, SGH, Warszawa 2011. 
Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich. T.1 Bałkany: Przeszłość–
teraźniejszość–przyszłość, red. R. Podolak, Lublin 2013 (rozdz. Od przekształceń 
komunistycznych w regionie do uczestnictwa we współpracy europejskiej). 
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6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

laboratorium, itp.mejl zbiorowy grupy 
 

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 

GPP_01 
TK_01, TK_02, 
TK_03, 

praca zespołowa w trakcie 
zajęć, prezentacje 
indywidualne studentów, 
dyskusje 

aktywność  w trakcie 
zajęć, ocena pracy 
pisemnej, ocena 
prezentacji 

GPP_02 
TK_01, TK_02, 
TK_03,  

praca zespołowa w trakcie 
zajęć, prezentacja 
multimedialna, prezentacje 
indywidualne studentów 

aktywność  w trakcie 
zajęć, ocena pracy 
pisemnej, ocena 
prezentacji 

GPP_03 
TK_01, TK_02, 
TK_03,  

prezentacje multimedialne, 
dyskusje na temat 
przeczytanych materiałów 

aktywność  w trakcie 
zajęć, ocena pracy 
pisemnej, ocena 
prezentacji 

GPP_04 TK_04 

prezentacje indywidualne 
studentów, praca grupowa, 
dyskusje na temat 
przeczytanych materiałów 

aktywność  w trakcie 
zajęć, ocena pracy 
pisemnej, ocena 
prezentacji 

GPP_05 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_05, 
TK_06,  

prezentacje indywidualne 
studentów, praca grupowa, 
dyskusje 

aktywność  w trakcie 
zajęć, ocena pracy 
pisemnej, ocena 
prezentacji 

 
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 

 Czytanie wskazanej literatury 40 

Przygotowanie prezentacji  
 20 

Przygotowanie pisemnej pracy na zaliczenie 
20 
 

SUMA GODZIN 112 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

4 
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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: 3,0. 
 

6. Kryteria oceniania: 
 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusjach, prezentacje indywidualne); 
 ocena pisemnej pracy semestralnej; 
 obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na  dwóch 

zajęciach w semestrze). 
 

6,    Skala ocen: 
5,0 (A) – bardzo dobra znajomość omawianych zjawisk, samodzielność myślenia i 
oceniania faktów; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami; 
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza (bardziej odtwórcza) 
umiejętność formułowania sądów na temat omawianych zjawisk; 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość najważniejszych omawianych zjawisk bałkańskich, 
zadowalająca umiejętność formułowania sądów na ich temat; 
3,0 (E) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość  treści omawianych podczas zajęć, niedostateczny 
poziom wiedzy w zakresie znajomość najważniejszych omawianych zjawisk bałkańskich.  
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4A. LEKTORAT JĘZYKA KONFERENCYJNEGO  – JĘZYK ANGIELSKI 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Lektorat języka konferencyjnego – język angielski 
2. Kod modułu kształcenia: 03-LEK-11BADM (I sem.) 03-LEK-12BADM (II sem.)   
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA 
5. Poziom studiów:  II stopień  
6. Rok studiów: I  
7. Semestr: zimowy i letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 60 (30 + 30) godz. dydaktycznych, 
9. Liczba punktów ECTS: 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: 

– 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 

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

Odniesienie do celów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

LEK_01  Potrafi prowadzić swobodne i spontaniczne rozmowy 
oraz uczestniczyć aktywnie w dyskusji na tematy 
ogólne oraz związane z problematyką studiów 

C1, C2, C5, C6 

LEK_02 Potrafi napisać różne rodzaje tekstów, w tym teksty 
użytkowe 

C1, C4 

LEK_03 Potrafi przetłumaczyć na język polski i streścić 
w języku angielskim krótki tekst specjalistyczny. 

C2, C3 
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LEK_04 Potrafi przygotować i wygłosić prezentację na temat 
ogólny jak i dotyczący zagadnień studiowanej 
specjalności. 

C2, C3, C4,C5, C7, 
C8, C9 

LEK_05 Jest otwarty i wrażliwy na różnice kulturowe. C2, C4, C6, C7 
LEK_06 Potrafi samodzielnie wyszukać informacje 

w zasobach internetowych oraz  wykorzystać je 
w nauce języka obcego 

C2, C3, C4,C8, C9 

LEK_07 Potrafi podejmować działania w języku obcym 
w środowisku akademickim i zawodowym 

C5, C6, C7,C8 

LEK_08 Potrafi pracować w zespole C1, C5, C6, C7 
LEK_09 Zna zakres materiału, formę i sposób zdawania 

egzaminu TOEIC. 
C8 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do celów 
kształcenia modułu 

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

LEK_01– LEK_09 

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

LEK_01– LEK_09 

TK_03 
Język pisany – doskonalenie pisania tekstów 
użytkowych 

LEK_01– LEK_09 

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

LEK_01– LEK_09 

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

LEK_01– LEK_09 

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

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 

przygotowanie tabel 
porównawczych; ocena i 
analiza przygotowanego 
materiału 

LEK_02 TK_03 ćwiczenia przygotowawcze 
i praca własna 

analiza przygotowania 
różnorodnych form pisemnych, 
ocena prac pisemnych 

LEK_03 TK_01 ćwiczenia w grupach analiza i tłumaczenia różnych 
tekstów specjalistycznych 

LEK_04 TK_04, TK_05, 
TK_06 

ćwiczenia i praca w 
grupach, prezentacje 
studenckie 

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 indywidualne konsultacje oraz 
dyskusja na znaleziony w 
zasobach internetowych temat 

 
LEK_07 

TK_04, TK_06 ćwiczenia na tekście, 
ćwiczenia słownikowe, 

analiza wyników pracy i 
opracowań; test 

LEK_08 TK_05, TK_06 ćwiczenia na tekście, praca 
w parach i grupach, 
dyskusje, 

przygotowanie argumentacji i 
projektów w zespołach; 
monitorowanie i ocena podczas 
zajęć 

LEK_09 TK_01, TK_02, 
TK_03 

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

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 

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

50 

Egzamin 2 

Konsultacje 2 

SUMA GODZIN 114 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 
DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 4 

 
 
4.    Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

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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4B. LEKTORAT JĘZYKA KONFERENCYJNEGO – JĘZYK NIEMIECKI 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Lektorat języka konferencyjnego – język niemiecki 
2. Kod modułu kształcenia: 03-LEK-11BADM (I sem.) 03-LEK-12BADM (II sem.)   
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA 
5. Poziom studiów:  II stopień  
6. Rok studiów: I  
7. Semestr: zimowy i letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 60 (30 + 30) godzin dydaktycznych, 
9. Liczba punktów ECTS: 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 
zawartego w złożonych tekstach zarówno ustnych jak i 
pisemnych. 

K_W15, K_W16 

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.                          

K_K01, K_K02, 
K_K04,  
K_K06, K_K09, 
K_K10 

LEK_04 
 

Rozumie teksty dotyczące życia codziennego lub 
zawodowego. 

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 
zainteresowaniami tematy i wyrażać w nich swoje sądy 
i opinie. 

K_U14 

LEK_10 Ma świadomość konieczności podnoszenia swoich 
umiejętności językowych i zna metody 
samokształcenia się w zakresie języka niemieckiego. 

K_K01, K_K09, 
K_K11 

 

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. 

LEK_02, LEK_08 

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

LEK_08 

TK_05 Kuchnia i jedzenie, zakupy, przepisy. LEK_03 

TK_06 Film – rodzaje i produkcja filmu, aktorzy. LEK_02, LEK_09 

TK_07 Podróż, środki transportu, wakacje, zakwaterowanie LEK_01 

TK_08 Muzyka – rodzaje muzyki, instrumentów. LEK_05 

TK_09 Sport – dyscypliny, zainteresowania, relaks. LEK_06, LEK_09 

TK_10 Moda – aktualne trendy i moda jako pojęcie ogólne. LEK_03, LEK_06 

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

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 

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_03, TK_04, 
TK_05, TK_06 

ćwiczenia i praca 
własna, dyskusja 

przygotowanie tabel 
porównawczych; ocena i 
analiza przygotowanego 
materiału 

LEK_02 
 

TK_02, TK_03, 
TK_07 

ćwiczenia 
przygotowawcze i praca 
własna 

analiza przygotowania 
różnorodnych form 
pisemnych, 
ocena prac pisemnych 

LEK_03 
 

TK_04, TK_08, 
TK_09 

ćwiczenia w grupach analiza i tłumaczenia różnych 
tekstów specjalistycznych 

LEK_04 
TK_05, TK_06, 
TK_07, TK_08, 
TK_10 

ćwiczenia i praca w 
grupach, prezentacje 
studenckie 

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

LEK_05 
TK_04, TK_05, 
TK_06, TK_07,  

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

przygotowywanie 
argumentacji,  
monitorowanie i ocena w 
czasie zajęć 

LEK_06 TK_06, TK_09 

ćwiczenia na tekście indywidualne konsultacje 
oraz dyskusja na znaleziony 
w zasobach internetowych 
temat 

LEK_07 
TK_01, TK_03, 
TK_06 

ćwiczenia na tekście, 
ćwiczenia słownikowe, 

analiza wyników pracy i 
opracowań; test 

LEK_08 TK_01, TK_03 

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

przygotowanie argumentacji i 
projektów w zespołach; 
monitorowanie i ocena 
podczas zajęć 

LEK_09 TK_07, TK_09,  ćwiczenia na tekście testy gramatyczne 
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LEK_10 
 

TK_07, TK_09 
 

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 60 

Praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, 
przygotowanie do egzaminu)  58 

Egzamin 2 

SUMA GODZIN 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

4 

 
4.    Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 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%   
3,5 (D) – 71–75%   
3,0 (E) – 60–70%   
2,0 (F) – 0–60%   
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5. LEKTORAT NIESŁOWIAŃSKIEGO NOWOŻYTNEGO JĘZYKA REGIONU – JĘZYK 

ALBAŃSKI 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa przedmiotu:  Lektorat niesłowiańskiego nowożytnego języka regionu – język 

albański 
2. Kod modułu kształcenia: 03-LNS-21BADM (III sem.), 03-LNS-22BADM-E (IV sem.) 
3. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA 
5. Poziom studiów: I, II stopień 
6. Rok studiów: II 
7. Semestr:  zimowy i letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 60 (30 + 30) godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 10 (6 + 4) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

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

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) dotyczące wiedzy i umiejętności:  

praktyczna nauka niesłowiańskiego języka regionu (język albański) z elementami wiedzy 
o kulturze albańskiej. Zintegrowane doskonalenie umiejętności w zakresie czterech 
sprawności językowych: mówienia, pisania, słuchania i czytania oraz stosowania struktur 
leksykalno-gramatycznych i słownictwa na poziomie B1-B2. Ukształtowanie wśród 
słuchaczy umiejętności konwersacji w języku albańskim, znajomość zasad wymowy i 
gramatyki, umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych. 

 
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 

LNS_01 
 

zdobywa merytoryczną wiedzę w zakresie praktycznej 
nauki języka albańskiego; przyswaja zasady 
poprawnego posługiwania się tym językiem; 

K_W15, K_W16 

LNS_02 
 

opanowuje materiał leksykalno-gramatyczny, 
poprawnie dobiera formy gramatyczne, stosuje 
właściwą leksykę;  

K_U02, K_U03, 
K_U06 

LNS_03 
 

poprawnie formułuje wypowiedzi w języku albańskim, 
właściwie interpretuje wypowiedzi innych w tym 
języku, posiada bogaty zasób słownictwa, dobiera 
właściwe formy gramatyczne; 

K_K01, K_K02, 
K_K04,  
K_K06, K_K09, 
K_K10 
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LNS_04 
 

potrafi zabrać głos w dyskusji, przekonuje do własnego 
stanowiska, potrafi wypowiedzieć się na tematy objęte 
programem nauczania; 

K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U13 

LNS_05 
 

zachowuje ostrożność i krytycyzm w stosunku do 
poprawności własnych wypowiedzi, pracuje w 
zespole, troszczy się o poprawność językową i 
merytoryczną własnych wypowiedzi; 

K_K04, K_K10 

LNS_06 
 

potrafi oceniać poprawność wypowiedzi w języku 
albańskim, dyskutuje na interesujące go tematy. 

K_U02 

 

4.  Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
 
 

A1-A2 – Alfabet, ćwiczenia fonetyczne, pozdrowienia, 
zapoznanie się z terminologią rodziny, opis domu, 
autoprezentacja, umiejętność opisu przedmiotów oraz 
postaci, interesujących miejsc turystycznych, opis 
fizyczny człowieka, zapoznanie się z zwrotami i leksyką 
związaną z wizytą u lekarza; umiejętność opisu dnia, 
weekendu; umiejętność opisu zawodów oraz ćwiczenia 
praktyczne dotyczące przygotowania ogłoszenia o 
pracę; zainteresowania i hobby, sposoby spędzania 
wolnego czasu (z uwzględnieniem różnic kulturowych), 
opis miejsca pracy oraz konstruowanie wypowiedzi na 
temat zawodów, formy radzenia sobie ze stresem.  

LNS_01, LNS_02, 
LNS_04 
 

TK_02  
 

A1-A2 – Zagadnienia gramatyczne: zaimki osobowe, 
odmiana podstawowych czasowników (strona bierna i 
czynna) w czasie teraźniejszym (koha e tashme), 
liczebniki, konstrukcje przeczące, charakterystyka 
rzeczowników i przymiotników w języku albańskim, 
zaimki osobowe, zaimki dzierżawcze, zaimki pytające, 
zaimki wskazujące, odmiana rzeczowników przez 
przypadki, stopniowanie przymiotników. Czasy: koha e 
tashme, koha e kryer, koha e pakryer, koha e ardhme, 
czasowniki modalne, tryb łączący, strona bierna. 

LNS_01–LNS_06 
 

TK_03 B1-B2 – Zapoznanie się z terminologią naukową 
związaną z dziedziną studiów, szkolnictwo i edukacja, 
słynne szkoły wyższe i studiowanie w Albanii, życie 
studenckie, szkolne wspomnienia, mieszkanie 
studenckie, studencka praca i praktyki. Opis emocji w 
sytuacjach ekstremalnych, popularne sporty (piłka 
nożna, koszykówka itd.), sporty ekstremalne, spędzanie 
czasu z rodziną, zajmowanie się domem i ogrodem, 
wakacje (zarówno typowe, organizowane przez biuro 
podróży, jak i te bardziej oryginalne). Części 
garderoby, rodzaje tkanin, wzory, podążanie za modą, 
ubrania, moda i subkultury, osobowość i 
zainteresowania, poznawanie nowych osób, 
randkowanie, rodzina, członkowie rodziny, 

LNS_02–LNS_06 
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uroczystości rodzinne, relacje międzyludzkie i 
konflikty międzypokoleniowe. Opis instytucji kultury 
oraz wydarzeń artystycznych, dzieł artystyczno-
literacki wraz z zapoznaniem się z wyborem 
oryginalnych dzieł albańskich 

TK_04 B1-B2 – Zagadnienia gramatyczne: tworzenie liczby 
mnogiej rzeczowników (shumësi i emrave: forma e 
shquar dhe të pashquar), odmiana czasowników 
nieregularnych w różnych czasach, tworzenie liczny 
mnogiej przymiotników, odmiana rzeczowników, 
przymiotników i zaimków osobowych i dzierżawczych 
przez przypadki wraz z ich praktycznym 
zastosowaniem, tryb rozkazujący (mënyra urdhërore), 
tryb życzeniowy (mënyra dëshirore), tryb zadziwienia 
(mënyra habitore), skrócone formy zaimkowe (trajtat e 
shkurtra), konstrukcja për të + pjesore. Czasy: koha e 
kryer e thjeshtë, koha e pakryer, koha e kryer, koha e 
kryer e tejshkuar, koha më se e kryer, koha e ardhme e 
përparme. 

LNS_02–LNS_06 

 
5.  Zalecana literatura  

Çeliku M., Karapinjalli M., Stringa R., 1998, Gramatika praktike e gjuhës shqipe, Tiranë. 
Çepani A., Deda A., Shegani K., Rushiti R., Jubani A., Kore M., Çerpja A., Gjokutaj M., 
2016, Shqip.AL (Të mësojmë gjuhën shqipe) A1, libri i mësimeve, libri i ushtrimeve, 
Tiranë. 
Çepani A., Deda A., Shegani K., Rushiti R., Jubani A., Kore M., Çerpja A., Gjokutaj M., 
2016, Shqip.AL (Të mësojmë gjuhën shqipe) A2, libri i mësimeve, libri i ushtrimeve, 
Tiranë. 
Çepani A., Deda A., Shegani K., Rushiti R., Jubani A., Kore M., Çerpja A., Gjokutaj M., 
2016, Shqip.AL (Të mësojmë gjuhën shqipe) B1, libri i mësimeve, libri i ushtrimeve, 
Tiranë. 
Çepani A., Deda A., Shegani K., Rushiti R., Jubani A., Kore M., Çerpja A., Gjokutaj M., 
2016, Shqip.AL (Të mësojmë gjuhën shqipe) B2, libri i mësimeve, libri i ushtrimeve, 
Tiranë. 
Demiraj Sh., 2002, Gramatika e gjuhës shqipe, t. 1-2, Akademia e Shkencave, Tiranë. 
Kostallari A., Domi M., Çabej E., Lafe E., 1973, Drejtshkrimi i gjuhës shqipe, Akademia 
e Shkenvave, Tiranë. 
Mëniku L., 2012, Colloquial Albanian: The Complete Course for Beginners, Routledge. 
Mindak-Zawdzka J., Sawiska J., 1993, Zarys gramatyki języka albańskiego, Warszawa. 
Qesku P., 2004, Fjalor shqip-anglisht-shqip, Tiranë. 
Syla Xh., 1998, Zgjedhimi i foljeve në gjuhën standarte shqipe, Prishtinë. 
Thomai J., 2006, Fjalori i gjuhës shqipe, Akademia e Shkencave, Tiranë. 

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

laboratorium, itp. 
 Biblioteka i czytelnia Studium Nauczania Języków Obcych UAM: 

 
 

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

metod oceniania  
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Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych w 
trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia 
zajęć umożliwiające 

osiągnięcie założonych 
efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

LNS_01 
 

TK_01– TK_06 

ćwiczenia i praca 
własna, dyskusja 

przygotowanie tabel 
porównawczych; ocena i 
analiza przygotowanego 
materiału 

LNS_02 TK_01–TK_06 
ćwiczenia 
przygotowawcze i praca 
własna 

analiza przygotowania 
różnorodnych form 
pisemnych 

LNS_03 
 

TK_01–TK_06 
ćwiczenia w grupach adekwatność tłumaczenia 

różnych tekstów 
specjalistycznych 

LNS_04 TK_05, TK_06,  
ćwiczenia i praca w 
grupach 

aktywność w trakcie zajęć 

LNS_05 TK_04– TK_06  

ćwiczenia na tekście, 
praca własna, dyskusje 
w grupach 

zasadność argumentacji,  
aktywność w czasie zajęć 

LNS_06 TK_04, TK_06 ćwiczenia na tekście aktywność w czasie zajęć 

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

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

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 
Godziny konsultacji 1 
Przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej – eseju 30 
Czytanie wskazanej literatury 50 
Przygotowanie się do zajęć 150 
Suma godzin 291 
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 10 
 
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: 8,0. 

 
5.    Kryteria oceniania: 

 poziom merytoryczny egzaminu końcowego; 
 ocena pozytywna okresowego kolokwia po każdej partii materiału; 
 zaliczenie na podstawie obecności, prac domowych oraz aktywnego uczestnictwa na 

zajęciach; 
 poziom przygotowanych wypracowań, projektów, prezentacji;  

 stopień zaangażowania w pracę zespołową. 
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6.  Skala ocen: 

5,0 (A)  – powyżej 91%  
4,5 (B) – 86–90%   
4,0 (C) – 76–85%   
3,5 (D) – 71–75%   
3,0 (E) – 60–70%   
2,0 (F) – 0–60%   
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6. LEKTORAT SŁOWIAŃSKIEGO NOWOŻYTNEGO JĘZYKA REGIONU  – JĘZYK 

MACEDOŃSKI 
 
 

I.    Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu (przedmiotu): Lektorat słowiańskiego nowożytnego języka regionu  – 

język macedoński 
2. Kod modułu (przedmiotu): 03-LS-11BADM (I sem.), 03-LS-12BADM-E (II sem.), 03-

LS-21BADM (III sem.), 03-LS-22BADM-E (IV sem.) 
3. Rodzaj modułu (przedmiotu): obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: I i II 
7. Semestr: zimowy i letni – I rok, zimowy i letni – II rok  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatoria, 165 (45 + 45 + 45 + 30) godz. 

dydaktycznych,   
9. Liczba punktów ECTS: 24 (7 + 7 + 6 + 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 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

LS_01  rozróżnić i zrozumieć znane mu słowa, dotyczące 
jego samego oraz jego rodziny i najbliższego 
otoczenia, gdy rozmówca mówi wolno i wyraźnie; 
zrozumieć powszechnie używane słowa (np. 
informacje o rodzinie, miejscu zamieszkania, 
zakupach, zatrudnieniu, stanie zdrowia); 
zrozumieć treść podstawowych krótkich 
komunikatów i prostych informacji 

K_U10; K_U11 

LS_02 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 

K_U01, K_U12, 
K_U13, K_U14 
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codziennego (np. w ogłoszeniach, rozkładach jazdy, 
broszurach informacyjnych i reklamowych, listach) 

LS_03 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    

K_U01, K_U08, 
K_U10, K_U11 

LS_04 wypełniać formularze i/lub kwestionariusze osobowe, 
wymagające podstawowych informacji odnośnie 
imienia i nazwiska, wieku, narodowości, zawodu, 
miejsca zamieszkania itd.; napisać samodzielnie 
krótkie komunikaty (np. wiadomość, list prywatny 
itp.); sporządzić notatkę ze zwięzłego i 
dostosowanego do poziomu B2 tekstu; opanować i 
stosować podstawowe reguły macedońskiej ortografii 

K_U08, K_U09, 
K_U12, K_U13, 
K_U14 

LS_05 opanować i stosować podstawową wiedzę z zakresu 
fonetyki i fonologii języka macedońskiego; 
akcentować poprawnie; używać stosownej intonacji i 
siły głosu do odpowiednich intencji komunikacyjnych 

K_W18, K_U12, 
K_U13, K_U14 

LS_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 

LS_07 opanować i stosować w praktyce podstawową wiedzę 
z zakresu składni; rozpoznać komunikacyjną funkcję 
zdań oraz budować zdania proste i złożone 

K_W18, K_U12, 
K_U13, K_U14 

LS_08 student przyswaja podstawowe informacje o kraju, 
kulturze i literaturze macedońskiej  

K_W15, K_W19, 
K_U05, K_K05, 
K_K06 

 

4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do 

efektów kształcenia 
modułu 

TK_01  

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. 

LS_1, LS_03, LJS 
_5, LS_6, LS_08, 
LS_09 

TK_02  
ludzie i ich zawody – nazwy państw i narodowości, 
zawody oraz związane z nimi reguły słowotwórcze, 

LS_1, LS_2, LS_3, 
LS_5, LS_6, LS_8 
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wprowadzenie kategorii rodzaju gramatycznego oraz 
rodzajnika 

TK_03 

żywność i napoje, zakupy w sklepie i na targach, 
składanie zamówienia w restauracji i kawiarni, 
dyskusja o podstawowych nawykach żywieniowych, 
czas teraźniejszy, liczebniki 

LS_1, LS_2, LS_3, 
LS_5, LS_6, LJS 
_7, LS_8, LS_9 

TK_04 

cechy przedmiotów i ludzi, kolory, cechy psychiczne 
i fizyczne, części ciała, kongruencja między 
rzeczownikami i przymiotnikami, wyrażenie relacji 
przynależności, stopniowanie przymiotników 

LS_1, LS_2, LS_3, 
LS_04, LS_6, 
LS_7, LS_8 

TK_05 

rodzina, przyjaciele, ludzie bliscy, zwierzęta domowe, 
relacje rodzinne, nazwy członków rodziny, zaimki 
osobowe, tryb rozkazujący czasownika, rodzajnik 
określony i nieokreślony – użycia regularne 
i nieregularne 

LS_1, LS_2, LS_3, 
LS_04, LS_6, 
LS_7, LS_8 

TK_06 
rodzaje odzieży i obuwia, zakup ubrań i butów, 
dyskusja na temat zwyczajów ubioru, zaimki 
dzierżawcze, wskazujące i pytające, liczebniki 

LS_1, LS_2, LS_3, 
LS_6, LS_7, LS_8, 
LS_9 

TK_07 
gdzie mieszkam – opis otoczenia, opis mieszkania, 
ogłoszenie kupna/sprzedaży, domowe porządki,  
czasowniki bezosobowe i zwrotne 

LS_1, LS_2, LS_3, 
LS_6, LS_7, LS_8 

TK_08 

życie codzienne, opisywanie czynności codziennych 
oraz przyzwyczajeń, która godzina, sposoby wyrażenia 
czasu, nazwy miesięcy, dni tygodnia i pory roku, 
zaimki względne i nieokreślone 

LS_1, LS_2, LS_3, 
LS_4, LS_6, LS_7, 
LS_8 

TK_09 
orientacja w przestrzeni – kierunki świata, dworzec, 
lotnisko, rozkład jazdy, kantor, wymiana walut, 
liczebniki główne i porządkowe 

LS_1, LS_2, LS_3, 
LS_4, LS_6, LS_7, 
LS_8, LS_9 

TK_10 
podróże, relacja z miejsc, które odwiedziliśmy i plany 
wakacyjne, kierunki ruchu, czas przyszły 

LS_1, LS_2, LS_6, 
LS_7, LS_8 

TK_11 
liczyć pieniądze, godziny, miesiące, lata; liczby i 
podstawowe działania arytmetyczne, aoryst, 
nieregularna liczba mnoga 

LS_1, LS_3, LS_6, 
LS_7, LS_8, LS_9 

 
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 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia 

LS_01 
TK_1 do 
TK_12 

elementy wykładu 
konwersatoryjnego i opisu, 
ćwiczenia praktyczne, 
dyskusje, konwersacje, 
aranżowane sytuacje 
komunikacyjne 

ocena aktywności 
w trakcie zajęć; ocena 
prowadzonych przez 
studentów konwersacji; 
zaliczenie końcowe 

LS_02 
TK_1 do 
TK_12 

konwersacje, dyskusja w 
grupie, ćwiczenia praktyczne 

ocena aktywności 
w trakcie zajęć 

LS_03 
TK_1 do 
TK_12 

konwersacje, dyskusja w 
grupie, ćwiczenia praktyczne 

ocena aktywności 
w trakcie zajęć 

LS_04 

TK3 do 
TK12 

elementy wykładu 
konwersatoryjnego i opisu, 
ćwiczenia pisemne 

ocena zadań pisemnych, 
wykonywanych w 
trakcie zajęć; ocena 
pisemnych zadań 
pozalekcyjnych; 
zaliczenie końcowe 

LS_05 

TK1 do 
TK12 

ćwiczenia fonetyczne, praca 
indywidualna poza godzinami 
kontaktowymi  i wystąpienie 
w trakcie zajęć 

ocena aktywności 
studentów w trakcie 
zajęć; zaliczenie 
końcowe 

LS_06 

TK1, TK2, 
TK5 

ćwiczenia praktyczne, 
elementy wykładu 
konwersatoryjnego i opisu, 
konwersacje 

cząstkowe testy 
zaliczeniowe w procesie 
kształcenia; ocena 
realizacji zadań 
pozalekcyjnych – prace 
pisemne; zaliczenie 
końcowe 

LS_07 

TK1 doTK12 ćwiczenia praktyczne, 
elementy wykładu 
konwersatoryjnego i opisu, 
konwersacje 

cząstkowe testy 
zaliczeniowe w procesie 
kształcenia; ocena 
realizacji zadań 
pozalekcyjnych – prace 
pisemne; zaliczenie 
końcowe 

LS_08 

TK1 do 
TK12 

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

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

 
2. Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne 

Stopniowanie przymiotników. 
Fleksja czasownika – czas teraźniejszy, aoryst. 
 



35 
 

3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 165 

Godziny konsultacji 2 

Przygotowanie prac pisemnych i zadań domowych na 
zajęcia 

350 

Przygotowanie i zaprezentowanie wystąpienie na zajęciach 
(wybór tematu, przygotowanie prezentacji) 

80 

Przygotowanie do zaliczenia i egzaminu 120 

Egzamin ustny i pisemny 2 

SUMA GODZIN 719 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW  ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 24 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe 

a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich – 6,0; 

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe – 18,0. 

 
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)  – powyżej 91%  
4,5 (B) – 86–90%   
4,0 (C) – 76–85%   
3,5 (D) – 71–75%   
3,0 (E) – 60–70%   
2,0 (F) – 0–60%   
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7. NACJONALIZM – TEORIE I PRAKTYKA NA BAŁKANACH  
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Nacjonalizm – teorie i praktyka na Bałkanach  
2. Kod modułu kształcenia: 03-N-11BADM 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA  
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: zimowy 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatoriu,, 30 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 2 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 

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

– przekazanie ogólnej wiedzy na temat kluczowych pojęć i koncepcji narodu i 
nacjonalizmu we współczesnej  antropologii; 

– zapoznanie studentów z badaniami nacjonalizmu w antropologii i specyfiką 
antropologicznego spojrzenia na kwestie narodowościowe; 

– przekazanie ogólnej wiedzy odnośnie koncepcji kształtowania się narodów i 
tożsamości etnicznej, ugruntowanych w naukach społecznych, a jednocześnie 
obecnych we współczesnym dyskursie antropologicznym; 

– wykształcenie umiejętności rozumienia nacjonalizmu w odniesieniu do długofalowych 
procesów historycznych oraz bieżących czynników politycznych i ekonomicznych; 

– zapoznanie studentów z relacjami pomiędzy nacjonalizmem, etnicznością i  religią; 
– wykształcenie umiejętności krytycznej analizy ideologii, praktyk i postaw 

nacjonalistycznych przy wykorzystaniu antropologicznego aparatu pojęciowego i 
specjalistycznej wiedzy zdobytej w toku zajęć. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 
(jeśli obowiązują) 
– podstawowa umiejętność krytycznej analizy tekstów naukowych i innych tekstów 

kultury; 
– zainteresowanie tematyką zajęć; 
– bierna znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie zadanych tekstów. 

 
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 

NAC_01  Posiada wiedzę odnośnie głównych ujęć 
teoretycznych dotyczących  nacjonalizmu w 
antropologii 

E_W01, E_W02, 
E_W03, E_W05, 
E_W07, E_U04 

NAC_02 Posiada wiedzę na temat kształtowania się 
poczucia narodowości jak również ideologii i 

 E_W04, E_W05, 
E_W09 
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praktyk nacjonalistycznych 

NAC_03 Potrafi scharakteryzować formy nacjonalizmu we 
współczesnym świecie w oparciu o przykłady 
płynące z badań antropologicznych 

E_W04, E_W06, 
E_W09, E_K10 

NAC_04 Posiada wiedzę na temat szerszych społeczno-
kulturowych, politycznych i ekonomicznych 
uwarunkowań nacjonalizmu 

E_W03, E_W04, 
E_W06, E_U04, E_K07 

NAC_05 Potrafi scharakteryzować i wytłumaczyć różne 
formy relacji pomiędzy nacjonalizmem, 
etnicznością i religią  

E_W04, E_W06, 
E_W09, E_K07, E_U06, 
E_U07 

NAC_06 Zyskuje umiejętność krytycznego odniesienia się 
do ideologii nacjonalistycznych we współczesnym 
świecie i w przeszłości 

E_U01, E_U04, 
E_U05, E_U06, 
EK_08, E_K01, E_K10 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 Etniczność, naród  i nacjonalizm – wprowadzenie. NAC_01,  NAC_02 

TK_02 Nacjonalizm a nowoczesność I –  industrializacja. NAC_01–NAC_04, 
NAC_06  

TK_03 Nacjonalizm a nowoczesność II – druk. NAC_01–NAC_04, 
NAC_06 

TK_04 Tworzenie tradycji narodowej. NAC_01–NAC_04, 
NAC_06 

TK_05 Etnosymbolizm – naród i etniczność. NAC_01–NAC_06 

TK_06 Nacjonalizm bez narodu, etniczność bez ethnie. 
 

NAC_01– NAC_06 

TK_07 Banalny nacjonalizm. NAC_01– NAC_04, 
NAC_06 

TK_08 Nacjonalizm i religia. Estetyka nacjonalizmu. NAC_01– NAC_06 

TK_09 „Odrodzenie” etniczne i narodowe. NAC_01–NAC_06 

TK_10 Stereotypy i czystki etniczne. 
NAC_01– NAC_06 

TK_11 Rytuały nacjonalizmu. 
NAC_01–NAC_06 

TK_12 Poetyka społeczna a nacjonalizm. 
NAC_01– NAC_06 

TK_13 Etno-biznes. Neoliberalizm, etniczność, 
nacjonalizm. NAC_01– NAC_06 

 
5.   Literatura ogólna (zalecana) 
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Billig, M. 2008. Banalny nacjonalizm. Kraków: Wydawnictwo Znak. 
Brubaker, R. 1998. Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w 
nowej Europie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
Calhoun, C. 2007. Nacjonalizm. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.. 
Edensor, T. 2004. Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Eriksen, T.H. 2013. Etniczność i nacjonalizm. Ujęcie antropologiczne. Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Gellner E. 2009. Narody i nacjonalizm,. Wydawnictwo Difin 
Hroch, M. 2003. Małe narody Europy. Wrocław: Ossolineum. 
Szczegółowy wykaz obowiązkowych lektur zostanie podany na zajęciach. 

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu 

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

laboratorium, itp. 
Biblioteka IEiAK, Biblioteka Uniwersytecka UAM; materiały dostarczane przez 
prowadzącego zajęcia. 

 
 

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

i metod oceniania  
 

 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych w 
trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia 
zajęć umożliwiające 

osiągnięcie założonych 
efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

NAC_01 

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

wykład informacyjny, 
dyskusja, prezentacja 
prac studentów 

aktywne uczestnictwo w 
zajęciach (dyskusjach i 
ćwiczeniach), zreferowanie 
jednego z zadanych tekstów 
na zajęciach, poziom eseju 

NAC_02 
TK_02, TK_03, 
TK_04, TK_05, 
TK_06 

 
wykład informacyjny, 
dyskusja, prezentacja 
prac studentów  

aktywne uczestnictwo w 
zajęciach (dyskusjach i 
ćwiczeniach)  
zreferowanie jednego z 
zadanych tekstów na 
zajęciach, poziom eseju 

NAC_03 

TK_01, TK_08, 
TK_09, TK_10, 
TK_11, TK_12, 
TK_13 

wykład informacyjny, 
dyskusja, prezentacja 
prac studentów 

aktywne uczestnictwo w 
zajęciach (dyskusjach i 
ćwiczeniach), zreferowanie 
jednego z zadanych tekstów 
na zajęciach, poziom eseju 

NAC_04 

TK_02, TK_03 
TK_04, TK_05, 
TK_06, TK_07, 
TK_8, TK_10, 
TK_11, TK_12, 
TK_13 

wykład informacyjny, 
dyskusja, prezentacja 
prac studentów 

aktywne uczestnictwo w 
zajęciach (dyskusjach i 
ćwiczeniach), zreferowanie 
jednego z zadanych tekstów 
na zajęciach, poziom eseju 

NAC_05 TK_05, TK_06, wykład informacyjny, aktywne uczestnictwo w 
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TK_07, TK_8, 
TK_10, TK_11, 
TK_12, TK_13 

dyskusja, prezentacja 
prac studentów 

zajęciach (dyskusjach i 
ćwiczeniach), zreferowanie 
jednego z zadanych tekstów 
na zajęciach, poziom eseju 

NAC_06 

TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, 
TK_07, TK_8, 
TK_10, TK_11, 
TK_12, TK_13 

wykład informacyjny, 
dyskusja, prezentacja 
prac studentów 

aktywne uczestnictwo w 
zajęciach (dyskusjach i 
ćwiczeniach), zreferowanie 
jednego z zadanych tekstów 
na zajęciach, poziom eseju 

 
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 

Praca samodzielna – czytanie wskazanej literatury 19 

Praca samodzielna – przygotowanie tekstu do zreferowania 10 

Konsultacje 1 

SUMA GODZIN 60 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

2 

 

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

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

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

5. Kryteria oceniania: ocenie podlegają następujące elementy:  
 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w konwersacjach);  
 czytanie zadanych tekstów na każde zajęcia oraz udział w dyskusji na ich; 
 wartość merytoryczna wykonanych zadań pozalekcyjnych; 
 poziom zreferowanego przez studenta (indywidualnie bądź w parach, stosownie do 

liczby uczestników) tekst  wybrany z listy sprawność posługiwania się językiem 
macedońskim na poziomie B2; 

 poziom napisanego eseju; 
 zaliczenie wszystkich testów kontrolnych. 

 
6.   Skala ocen: 

5,0 (A) –  znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne; 
4,5 (B) –  bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne; 
4,0 (C) –  dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne; 
3,5 (D) – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze 
znacznymi niedociągnięciami ; 
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3,0 (E) –  zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z 
licznymi błędami; 
2,0 (F) – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne. 
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8. OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY BAŁKAŃSKIEJ 
 
 
I.    Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu (przedmiotu): Oblicza współczesnej literatury bałkańskiej 
2. Kod modułu (przedmiotu): 03-OWLB-12BADM-E 
3. Rodzaj modułu (przedmiotu): obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatoria, 30 godz. dydaktycznych,   
9. Liczba punktów ECTS: 4 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mailowy wykładowcy: 
11. Język wykładowy: język polski 
 

II.   Informacje szczegółowe 
1.   Cele modułu zajęć/przedmiotu: 

interpersonalne: kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk literackich, 
formowanie umiejętności prowadzenia dyskusji w grupie, umiejętność docenienia 
różnorodności kulturowej i wielokulturowej literatur bałkańskich; 
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania o zjawiskach literackich, 
wiedza podstawowa z zakresu literatur na Bałkanach, umiejętność wypowiadania się 
w mowie i piśmie w języku ojczystym oraz czytania i dyskutowania; 
systemowe: umiejętność czytania/studiowania literatury na poziomie podstawowym i 
średnio zaawansowanym, zdobywanie wiedzy na temat literatury narodowej kraju 
specjalności. 

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

(jeśli obowiązują) 
 

3.   Efekty kształcenia (EK) dla modułu 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 

OWLB_01 wykazuje zaawansowaną wiedzę na temat  
współczesnych literatur na Bałkanach 

 

OWLB_02 posiada poszerzoną wiedzę na temat współczesnej 
sytuacji geopolitycznej krajów Półwyspu 
Bałkańskiego 

 

OWLB_03 ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą literatur 
narodowych na Bałkanach 

 

OWLB_04 podczas prezentacji swych poglądów i ustaleń 
badawczych dotyczących zagadnień bałkanistycznych 
wykazuje umiejętność posługiwania się różnymi 
mediami i kanałami informacji 

 

OWLB_05 docenia znaczenie bałkanistyki i jej rolę w 
kształtowaniu kulturowego obrazu Europy 
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4.  Treści kształcenia z odniesieniem do efektów kształcenia modułu zajęć/przedmiotu 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
Cel, zakres i metody literaturoznawczych i 
kulturoznawczych badań bałkanologicznych.  

OWLB_01 

TK_02  

Opis kulturowych makroregionów Bałkanów i ich 
tradycji lokalnych: klasyfikacja języków, bałkańska 
liga językowa, etnosy i języki bałkańskie. Fazy 
budowania kanonu dziedzictwa:  rola i struktura 
inteligencji; rozwój slawistyki / folklorystyki/ 
bałkanistyki. 

OWLB_01–OWLB_04 

TK_03 

Problem bałkańskich literatur słowiańskich jako 
systemu w ujęciu autorów XIX-wiecznych i 
współczesnych. Odrodzenie narodowe na Bałkanach 
(w Imperium Habsburskim oraz Otomańskim) jako 
szczególny okres emancypacji: jego wpływ na 
programy kulturalne oraz polityczne, związki z Rosją, 
stosunek do kultury greckiej, niemiecko-austriackiej. 

OWLB_01, OWLB_03, 
OWLB_04 

TK_04 

Prezentacja literaturoznawczych prac 
komparatystycznych, opisujących regionalne 
konteksty i współzależności piśmiennictw bałkańskich 
oraz środkowoeuropejskich. 

OWLB_01– OWLB_03 

TK_05 Konwersatorium z literatury albańskiej – twórczość 
Ismaila Kadare. 

OWLB_01–OWLB_03 

TK_06 
Bałkany historyczne i kulturowo-mentalne. Rola 
pogranicza kulturowego (terytoria zadunajskie i 
środkowoeuropejskie). 

OWLB_03, OWLB_04 

TK_07 

Chronologizacja pokrewnych zjawisk w 
dwudziestowiecznych literaturach 
południowosłowiańskich i niesłowiańskich 
bałkańskich w ujęciu systemowym. 

OWLB_02–OWLB_04 

TK_08 

Literatura małych ojczyzn jako fenomen literacki w 
bałkańskich literaturach niesłowiańskich i innych 
(kontekst porównawczy literatury polskiej, serbskiej, 
chorwackiej i innych). 

OWLB_02–OWLB_04 

TK_09 Konwersatorium z literatury rumuńskiej – Emil 
Cioran.  

OWLB_01–OWLB_03 

TK_10 
Literatura kręgu Slavia Judaica jako szczególny typ 
wspólnoty międzyliterackiej na Bałkanach i w Europie 
Środkowej. 

OWLB_04–OWLB_05 

TK_11 

Aktualizacje i transformacje tradycji w budowaniu 
kanonu słowiańskich i niesłowiańskich  kultur 
narodowych po 1989 roku na Bałkanach – problemy 
szczegółowe, różnice i podobieństwa. 

OWLB_02–OWLB_05 
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TK_12 
Bałkanologia i komparatystyka współczesna: 
podręczniki, kompendia, kongresy 

OWLB_03, OWLB_05 

 
5.   Zalecana literatura 

podstawowa 
I. Sawicka, J. Sujecka, Wprowadzenie do bałkanologii. Warszawa 2015.  
J. Kornhauser, Literatury zachodnio- i południowosłowiańskie XX wieku w ujęciu 

porównawczym, Kraków 1994; tenże, Słowiańska neoawangarda a problemy 
komparatystyki, /w:/ Wspólny język, Katowice 1983; tenże, Świadomość regionalna i 
mit odrębności, Kraków 2001. 

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. 
Studia porównawcze z literatur słowiańskich, red. Z. Niedziela, Kraków 1992. 
Literatura polska a literatury słowiańskie: studia, red. J. Magnuszewski, Warszawa 

1986. 
Z. Kovač, Słowiańskie wspólnoty międzyliterackie – południowosłowiańskie konteksty 

interliterackie, /w:/ Narodowy i ponadnarodowy model kultury, red. B. Zieliński, 
Poznań 2002. 

G. Gazda, Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 2000. 
antologie dwudziestowiecznych programów i manifestów literackich (ze szczególnym   

uwzględnieniem materiału południowosłowiańskiego). 
uzupełniająca 

Hrvatska književnost prema evropskim književnostima, Zagreb 1970. 
Hrvatska književnost u evropskom kontekstu, Zagreb 1978. 
Komparativna povijest hrvatske književnosti, ur. D. Duda, M. Tomanović, V. Glunčić-

Bužančić et al., t. I (XIX st.) – 1999; t. II (Moderna) – 2000; t. IV (1914-30) – 2002; 
t. V (Krugovi i hrvatska  književnost pedesetih godina XX st.) – 2003; t. VI (Hrvatska 
književnost tridesetih godina XX st.) – 2005, Split. 

Z. Konstantinović, Uporedna istraživanja, Beograd 1976. 
D. Živković, Evropski okviri srpske književnosti, t.I-VI, Beograd 1994-1998. 
O. Kovačev, Literatura i identičnost: preobraženija na drugosta, Sofija 2003. 
Prevodna recepcija na evropejskite literaturi v Bâlgarija, t.I, red. I. Pavlov, V. Gančeva, 

A. Nikolova et. al., Sofija 1993. 
M. G’ určinov, Proniknuvanja: prilog na jugoslovenskoto kniževno zaedništvo, Skopje 

1986. 
L. Starova, Kontinuiteti: makedonskata literatura vo evropskiot kontekst, Skopje 1988. 
I. Dorovsky, Balkán a Mediteran: literarné, historické a teoretické studie, Brno 1997. 

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

laboratorium, itp.mejl zbiorowy grupy 
 
 

III.  Informacje dodatkowe  

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

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych w 
trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia 

OWLB_01 
TK_01– TK_05–
TK_07, TK_08 

praca zespołowa w trakcie 
zajęć, prezentacje 
indywidualne studentów, 
dyskusje 

aktywność  w trakcie 
zajęć, ocena pracy 
pisemnej, ocena 
prezentacji 

OWLB_02 
TK_02, TK_04, 
TK_05, TK_07–
TK_09, TK_11  

praca zespołowa w trakcie 
zajęć, prezentacja 
multimedialna, prezentacje 
indywidualne studentów 

aktywność  w trakcie 
zajęć, ocena pracy 
pisemnej, ocena 
prezentacji 

OWLB_03 TK_01– TK_12  
prezentacje multimedialne, 
dyskusje na temat 
przeczytanych materiałów 

aktywność  w trakcie 
zajęć, ocena pracy 
pisemnej, ocena 
prezentacji 

OWLB_04 
TK_02, TK_03, 
TK_06–TK_08, 
TK_1o, TK_11 

prezentacje indywidualne 
studentów, praca grupowa, 
dyskusje na temat 
przeczytanych materiałów 

aktywność  w trakcie 
zajęć, ocena pracy 
pisemnej, ocena 
prezentacji 

OWLB_05 TK_10– TK_12  
prezentacje indywidualne 
studentów, praca grupowa, 
dyskusje 

aktywność  w trakcie 
zajęć, ocena pracy 
pisemnej, ocena 
prezentacji 

 
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 

Czytanie wskazanej literatury 40 

Przygotowanie prezentacji  20 

Przygotowanie pisemnej pracy na zaliczenie 20 

SUMA GODZIN 112 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

4 

 
4.   Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

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

 
5.    Kryteria oceniania: 

 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusjach, prezentacje indywidualne); 
 test obejmujący materiał wykładów; 
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 egzamin ustny/pisemny na podstawie znajomości materiału wykładów, lektur 
obowiązkowych (obowiązuje znajomość czterech pozycji) i lektur uzupełniających 
(obowiązuje znajomość jednej wybranej pozycji); 

 obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na  dwóch 
zajęciach w semestrze). 
 

6.    Skala ocen: 
5,0 (A) – bardzo dobra znajomość omawianych zjawisk, samodzielność myślenia i 
oceniania faktów; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami; 
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza (bardziej odtwórcza) 
umiejętność formułowania sądów na temat omawianych zjawisk; 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość najważniejszych omawianych zjawisk bałkańskich, 
zadowalająca umiejętność formułowania sądów na ich temat; 
3,0 (E) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość  treści omawianych podczas zajęć, niedostateczny 
poziom wiedzy w zakresie znajomość najważniejszych omawianych zjawisk bałkańskich.  
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9a. 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: BAŁKANISTYKA 
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: 3 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 umiejętności interpersonalnych. 

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

– znajomość wybranego języka kierunkowego na poziomie minimum B1, 
– elementarna 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 

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla kierunku 

studiów 

PKTT_01 Zna zasady funkcjonowania instytucji zajmujących 
się przekładem. 

K_W21 

PKTT_02 Potrafi samodzielnie sporządzić pisemną i ustną 
wypowiedź w języku polskim dotyczącą zagadnień 
szczegółowych z wykorzystaniem różnorodnych 
źródeł oraz dokonując wyboru płaszczyzny 
stylistycznej odpowiedniej dla sytuacji 
komunikacyjnej. 

K_U11, K_W02, 
K_U12, K_W18 

PKTT_03 Potrafi samodzielnie sporządzić pisemną i ustną 
wypowiedź w jednym ze słowiańskich i jednym z 
niesłowiańskich języków bałkańskich, dotyczącą 
zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem 
różnorodnych źródeł oraz dokonując wyboru 
płaszczyzny stylistycznej odpowiedniej dla sytuacji 
komunikacyjnej. 

K_U13, K_U14, 
K_W18 

PKTT_04 Potrafi za pomocą różnych kanałów K_U16, K_U12, 
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komunikacyjnych i mediów przekazywać i 
popularyzować wiedzę o kulturze bałkańskiej. 

K_U13, K_U11, 
K_U14 

PKTT_05 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac 
pisemnych z zakresu bałkanoznawstwa i pokrewnych 
dyscyplin naukowych w języku polskim i językach 
kierunkowych. 

K_U17, K_U13, 
K_U11 

PKTT_06 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, 
przyjmując w niej różne role. 

K_K02 

PKTT_07 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji określonego przez siebie lub innych 
zadania.  

K_K03 

PKTT_08 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy 
etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje 
optymalnych ich rozwiązań, postępuje zgodnie z 
zasadami etyki zawodowej tłumacza. 

K_U15 

PKTT_09 Posiada umiejętności korzystania ze słowników i 
innych fachowych materiałów pomocniczych, 

H2A_W09, H2A_W04 

PKTT_10 Posiada umiejętność samodzielnego zastosowania 
zdobywanej wiedzy o języku w pracy zawodowej 
(przede wszystkim w ośrodkach kultury, ośrodkach 
informacji turystycznej, szkołach językowych, 
wydawnictwach, placówkach dyplomatycznych i w 
mediach). 

K_U01, K_U02, 
K_U04 

PKTT_11 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywaniem zawodu tłumacza.  

K_U04 

 
4. Treści kształcenia 
 
Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu 

TK_01 Tłumaczenia pisemne obustronne (dokumentów o 
charakterze handlowym, prawnym, publicystycznym, 
tekstów literackich, korespondencji). 

PKTT_02–PKTT_11 

TK_02 Tłumaczenia ustne obustronne (dokumentów o 
charakterze handlowym, prawnym, publicystycznym, 
tekstów literackich, korespondencji). 

PKTT_02–PKTT_11 

TK_03 Programu informatyczne w pracy tłumacza, 
korzystanie z internetowych źródeł 
leksykograficznych. 

PKTT_02– PKTT_11 

TK_04 Zasady BHP w pracy tłumacza. PKTT_01 
TK_05 Translatorska obsługa spotkań branżowych.  PKTT_02–PKTT_11 
 
5. Zalecana lista lektur 
 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu. 
 
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 

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

i metod oceniania 
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

PKTT_01–
PKTT_11 

TK_01–TK_05 Praktyka zawodowa 
wynikająca ze specyfiki 
specjalizacji translatorskiej. 

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. 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 praktyk 80 / 4 tygodnie 
Godziny konsultacji 6 
Przygotowanie dokumentacji praktyk 4 
Suma godzin 90 
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 3 
 
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: 0,0. 

 
5. Kryteria oceniania: 

Na podstawie Zaświadczenie odbycia praktyki – karta oceny praktyki wystawiona przez 
opiekuna praktyki z ramienia instytucji, Dziennika praktyki zawodowej oraz rozmowy z 
akademickim opiekunem praktyki w celu potwierdzenia założonych dla praktyki efektów 
kształcenia. 
Ocenie podlega: 
– stopień opanowania wiedzy o funkcjonowaniu, zadaniach i celach działania instytucji / 

firmy, w której odbywał praktykę; 
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– umiejętność wykorzystania i zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce; 
– odpowiedzialne przygotowanie się do swojej pracy, projektowanie i wykonywanie 

działań w sposób sumienny i rzetelny; 
– umiejętność wyszukiwania i gromadzenia informacji z wykorzystaniem różnych 

źródeł (drukowanych i elektronicznych), analizowanie, ocenianie i selekcjonowanie 
zdobytego materiału; 

– stopień aktywności w samodzielnym podejmowaniu typowych działań 
profesjonalnych; 

– umiejętność przyjmowania i wyznaczania zadań; 
– umiejętność pracy i współdziałania w grupie, przyjmowania w niej różnych ról. 

 
 
6. Skala ocen: 

5,0 (A) – spełnienie wszystkich kryteriów w stopniu bardzo dobrym; 
4,5 (B) – spełnienie nie wszystkich kryteriów w stopniu bardzo dobrym; 
4,0 (C) – spełnienie wszystkich kryteriów w stopniu dobrym; 
3,5 (D) – spełnienie nie wszystkich kryteriów w stopniu dobrym; 
3,0 (E) – spełnienie wszystkich kryteriów w stopniu dostatecznym; 
2,0 (F) – spełnienie wszystkich kryteriów w stopniu niedostatecznym. 

 



50 
 

9B. 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: BAŁKANISTYKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: I–II 
7. Semestr: zimowy i letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: praktyki zawodowe, 80 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 3 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 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 

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla kierunku 

studiów 

PKTKK_01 
Zna zasady funkcjonowania instytucji związanych z 
kulturą. 

K_W09, K_W11, 
K_W12, K_W14, 
K_W15 

PKTKK_02 Potrafi wynajdywać, analizować, ewaluować, 
selekcjonować i użytkować informacje dotyczące 
kultury, życia społecznego i politycznego Półwyspu 
Bałkańskiego z wykorzystaniem źródeł teoretycznych i 
materiałowych. 

K_U01, K_U02, 
K_U03,  
 
 

PKTKK_03 Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury 
właściwych dla Bałkanów w zakresie nauk 
humanistycznych i społecznych oraz przeprowadzić ich 
krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem 
typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, 
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie 
historyczno-kulturowym.  

K_U05 

PKTKK_04 Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w 
pracy zawodowej (przede wszystkim w ośrodkach 
kultury, w szkołach językowych, wydawnictwach, 

K_U07, KU_08, 
K_U09, K_U15 
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placówkach dyplomatycznych i w mediach). 
PKTKK_05 Potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w 

nim różne role. 
K-K02 

PKTJT_06 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane 
z wykonywaniem zawodu. 

K_K04 

PKTKK_07 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 
profesjonalny oraz jest zdolny do refleksji na tematy 
etyczne. 

K_K08 

 
 
4. Treści kształcenia 
 
Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu 

TK_01 Znajomość kalendarza imprez kulturowych i 
organizacja imprez przewidzianych kalendarzem. 

PKTKK_01–PKTKK_05, 
PKTKK_07 

TK_02 Zasady obsługi klientów w instytucjach kultury 
(takich jak centrum informacji turystycznej, 
muzeum, teatr, media).  

PKTKK_01–PKTKK_07 

TK_03 Redakcja dokumentów (np. umowy dotyczącej 
indywidualnych lub zbiorowych wyjazdów 
turystycznych, programu wycieczek turystyczno-
kulturowych, opisu wydarzeń o charakterze 
kulturowym). 

PKTKK_01, PKTKK_04, 
PKTKK_05 
 

TK_04 Zasady BHP w placówkach kultury. PKTKK_01 
TK_05 Zasada pracy zespołowej i samodzielnej realizacji 

działań określonych charakterem placówki będącej 
miejscem praktyk; zasady funkcjonowania placówek 
turystyczno-kulturowych. 

PKTKK_05, PKTKK_08 

 
 
 
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 

PKTKK_01 
PKTKK_02 
PKTKK_03 
PKTKK_04 
PKTKK_05 
PKTKK_06 
PKTKK_07 

TK_01 
TK_02 
TK_03 
TK_04 
TK_05 

Praktyka zawodowa 
wynikająca ze specyfiki 
danej instytucji kultury. 

• dziennik praktyki 
zawodowej prowadzony 
przez studenta;  

• zaświadczenie odbycia 
praktyki, zawierające: 

- wykaz czynności 
realizowanych przez 
studenta podczas praktyki, 

- opinię opiekuna praktyki 
w instytucji wraz z 
propozycją oceny, 

• sprawozdanie z praktyk  
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• rozmowa ze 
studentem po odbyciu 
praktyk w celu 
potwierdzenia 
założonych dla 
praktyki efektów 
kształcenia.  

 
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 praktyk 80 / 4 tygodnie 
Godziny konsultacji 6 
Przygotowanie dokumentacji praktyk 4 
Suma godzin 90 
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 3 
 
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: 0,0. 

 
5. Kryteria oceniania: 

Na podstawie Zaświadczenie odbycia praktyki – karta oceny praktyki wystawiona 
przez opiekuna praktyki z ramienia instytucji, Dziennika praktyki zawodowej oraz 
rozmowy z akademickim opiekunem praktyki w celu potwierdzenia założonych dla 
praktyki efektów kształcenia. 
Ocenie podlega: 

– stopień opanowania wiedzy o funkcjonowaniu, zadaniach i celach działania instytucji / 
firmy, w której odbywał praktykę; 

– umiejętność wykorzystania i zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce; 
– odpowiedzialne przygotowanie się do swojej pracy, projektowanie i wykonywanie 

działań w sposób sumienny i rzetelny; 
– umiejętność wyszukiwania i gromadzenia informacji z wykorzystaniem różnych 

źródeł (drukowanych i elektronicznych), analizowanie, ocenianie i selekcjonowanie 
zdobytego materiału; 

– stopień aktywności w samodzielnym podejmowaniu typowych działań 
profesjonalnych; 

– umiejętność przyjmowania i wyznaczania zadań; 
– umiejętność pracy i współdziałania w grupie, przyjmowania w niej różnych ról. 

 
 
6. Skala ocen: 
 

5,0 (A) – spełnienie wszystkich kryteriów w stopniu bardzo dobrym; 
4,5 (B) – spełnienie nie wszystkich kryteriów w stopniu bardzo dobrym; 
4,0 (C) – spełnienie wszystkich kryteriów w stopniu dobrym; 
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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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10. ROZWÓJ MYŚLI POLITYCZNEJ NA BAŁKANACH 
 
 
I.    Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu (przedmiotu): Rozwój myśli politycznej na Bałkanach 
2. Kod modułu (przedmiotu): 03-RMP-11BADM 
3. Rodzaj modułu (przedmiotu): obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: I  
7. Semestr: zimowy  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatoria, 30 godz. dydaktycznych,   
9. Liczba punktów ECTS: 2 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mailowy wykładowcy: 
11. Język wykładowy: język polski 
 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

– zaznajomienie studentów z tematyką i problemami współczesnych Bałkanów, 
– kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk kulturowych, 
– umiejętność analizowania i interpretowania zjawisk kultury; 
– umiejętność wypowiadania się w mowie i w piśmie na temat zjawisk kulturowych (głos 

w dyskusji, praca pisemna), 
– umiejętność czytania i studiowania prac naukowych w zakresie studiów 

bałkanistycznych. 
 

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

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

modułu kształcenia i odniesienia do efektów kształcenia dla kierunku studiów 
 

Symbol 
efektów 

kształcenia dla 
modułu 

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla kierunku 

studiów 

RMP_01 zna i potrafi określić różne perspektywy definiowania 
podstawowe terminy z zakresu Bałkanistyki 

K_W02, K_W12, 
K_W18, K_W20, 
K_W22, K_U07, 
K_U13, K_U19, 
K_K01, K_K03, 
K_K05 

RMP_02 zna i potrafi wyjaśnić związki między koncepcjami 
federalistycznymi bałkanistycznymi w odniesieniu do  
wydarzeń historycznych i procesów społecznych 

K_W18, K_W20, 
K_W22, K_U07, 
K_U13, K_U19, 
K_K01, K_K03, 
K_K05 

RMP_03 zna i potrafi scharakteryzować wybrane współczesne 
problemy polityczne Bałkanów 

K_W05, K_W18, 
K_W20, K_W22, 
K_U07, K_U13, 
K_U19, K_K01, 
K_K03, K_K05 
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RMP_04 konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne  K_W02, K_W12, 
K_W20, K_W22, 
K_U07, K_U13, 
K_U19, K_K03, 
K_K07, K_K09, 
K_K10 

RMP_05 zna etyczny wymiar swoich wypowiedzi ustnych i 
pisemnych na temat Bałkanów 

K_W02, K_W12, 
K_W20, K_W22, 
K_U07, K_U13, 
K_U19, K_K03, 
K_K07, K_K09, 
K_K10 

 
4. Treści kształcenia 
 
Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu 

TK_01 Problematyka myśli politycznej od XVIII do XXI 
wieku. 

RMP_01– RMP_04 

TK_02 Koncepcje federacyjne na Bałkanach w XIX w. RMP_01– RMP_04 
TK_03 Myśl polityczna w cieniu nacjonalizmu: 

a) Chorwacka myśl polityczna.  
b) Serbska myśl polityczna. 
c) Bułgarska myśl polityczna. 
d) Rumuńska myśl polityczna.  

RMP_01– RMP_04 

TK_04 Myśl polityczna pod wpływem socjalizmu i 
komunizmu. 
a)  Jugosławia, Tito, Milovan Djilas. 
b) Specyfika rumuńskiego i bułgarskiego komunizmu. 

RMP_01–RMP_02, 
RMP_04 

TK_05 Albański eksperyment komunistyczny. RMP_02– RMP_05 
TK_06 Współczesne nurty myśli politycznej na Bałkanach.  

a) kraje byłej Jugosławii. 
b) Bułgaria i Rumunia 

RMP_02– RMP_05 

TK_07 Fundamentalizm islamski na Bałkanach RMP_03, RMP_04 
 
5.   Zalecana literatura 
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Ceauşescu N., Artykuły i przemówienia 1965–1976, Warszawa 1977. 
Cesarz M., Elementy tradycji ustaszowskiej i ich znaczenie w procesie kształtowania się 

chorwackiej tożsamości narodowej po rozpadzie Socjalistycznej Federalnej Republiki 
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Dubicki A., System partyjny Królestwa Rumunii. Uwarunkowania i funkcjonowanie, 

Łódź 2013. 
Giza A., Idea jugoslawizmu w latach 1800–1918, Szczecin 1992. 
Giza A., Narodowe i polityczne dążenia Chorwatów w XIX i na początku XX wieku, 

Szczecin 2001.  
Gluck W., „Mlada Bosna”, „Przegląd Współczesny” 50, 1934. 
I wojna światowa na Bałkanach. Działania militarne i polityczne w latach 1914–1918. 

Studia i materiały pod red. A Krzaka, Szczecin 2014.  
Integracja i tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni 

dziejów, pod red. E. Znamierowskiej-Rakk, Warszawa 2007. 
Jezernik B., Naga wyspa. Gułag Tity, Wołowiec 2013.  
Klejn Z., Bułgaria. Szkice z dziejów najnowszych, Warszawa 2005.  
Kunze T., Ceauşescu. Piekło na ziemi, Warszawa 2016. 
Lubonja F., Albania – wolność zagrożona. Wybór publicystyki z lat 1991–2002, Sejny 

2005. 
Malinowski M., Bułgarski ruch ludowy (od końca XIX wieku do I wojny światowej), 

„Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” XLV. 
Matwijew G., Serbski ruch ludowy w poszukiwaniu tożsamości ideologicznej w okresie 

międzywojennym, „Przegląd Wschodni” XIII, z. 3 (51). 
Pioskowik E., Ewolucja systemu sprawowania władzy w Bułgarii w latach 1918–1944, 

Katowice 1993. 
Popov N., Serbski dramat: od faszystowskiego populizmu do Miloševicia, Warszawa 

1994. 
Program Związku Komunistów Jugosławii, Paryż 1959. 
Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej: 20 lat doświadczeń, Pułtusk 2011.  
Pułaski M., Z dziejów genezy ,,Europy Wersalskiej’’. Współpraca Słowian Zachodnich i 

Południowych w ostatnim etapie I wojny światowej, Ossolineum 1974. 
Rubacha J., Bułgarski sen o Bizancjum:  polityka zagraniczna Bułgarii w latach 1878-

1918, Warszawa 2004. 
Serednicki P., Droga legionisty. Ideowe zasady rumuńskiego Legionu Archanioła 

Michała, w: Nacjonalizmy różnych narodów. Perspektywa politologiczno-
religioznawcza, pod red. B. Grotta i O. Grotta, Kraków 2012.  

Skowronek J., Kraje bałkańskie w latach 1815-1849. Między status quo a radykalnymi 
przeobrażeniami, w: Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 
1815–1849, pod red. W. Zajewskiego, Warszawa 1991, t. II, s. 5–65. 

Skowronek J., Polityka bałkańska Hotelu Lambert (1833–1856), Warszawa 1976. 
Simić P., Tito. Zagadka stulecia, Wrocław 2009. 
Starzyński S., Współczesny ustrój prawno-polityczny Polski i innych państw 

słowiańskich, Warszawa 2010. [reprint książki z 1928 r.] 
Stawowy-Kawka I., Macedonia w polityce państw bałkańskich w XX wieku, Kraków 

1993.  
Tanty M., Bałkany XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003. 
Waldenberg M., Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-

Wschodniej, Dzieje konfliktów i idei, Warszawa 2000.  
Tismăneanu V., Stalinizm na każdą okazję. Polityczna historia rumuńskiego komunizmu, 

Kraków 2010. 
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Walkiewicz W., Bałkany słowiańskie. Aspiracje – uwikłania – sprzeczności, Warszawa–
Białystok 2015.  

Wawrzeńczak A., Franjo Tudjman i początki chorwackiej niepodległości, „Studia z 
Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” XLIV. 

Willaume M., Drogi do niepodległości: polskie i rumuńskie koncepcje polityczne i ich 
realizacja w latach 1837–1849, Warszawa-Łódź 1984. 

Żmigrodzki M., System partyjny Ludowej Republiki Bułgarii, Warszawa 1977. 
Zacharias M. J. Idee, utopie, rzeczywistość: myśl polityczna Milovana Đilasa, (1911–

1995), Bydgoszcz 2015. 
Živkov T., Artykuły i przemówienia: 1942–1975, Warszawa 1976. 
Żurek P., Chorwacka Partia Chłopska w XX wieku, w: Dzieje partii i stronnictw 

chłopskich w Europie, t. I, Narodziny i rozwój, Pułtusk–Warszawa 2007, s. 193–202. 
  

 
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 

RMP_01 TK_01 do 
TK_04 

wykład informacyjny, 
prezentacja multimedialna, 
lektura indywidualna, 
dyskusja 

ocena aktywności na 
zajęciach, kolokwium 

RMP_02 TK_01 do 
TK_06 

wykład problemowy, 
dyskusja, lektura 
indywidualna 

ocena aktywności na 
zajęciach, ocena pracy 
pisemnej, kolokwium 
 

RMP_03 TK_01 do 
TK_07 

wykład informacyjny, 
dyskusja, lektura 
indywidualna 

ocena aktywności na 
zajęciach, 
ocena pracy pisemnej, 
kolokwium 

RMP_04 TK_01 do 
TK_07 

wykład problemowy, 
dyskusja, lektura 
indywidualna 

ocena aktywności na 
zajęciach, 
ocena pracy pisemnej, 
kolokwium 

RMP_05 TK_05, TK_06  dyskusja, lektura 
indywidualna 

ocena pracy pisemnej, 
kolokwium 

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

Proszę scharakteryzować przemiany polityczne na Bałkanach. 
Proszę wyjaśnić zależność zmian politycznych io społecznych od wydarzeń historycznych 
(na przykładzie państw bałkańskich). 
 

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 
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Przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej – eseju 29 
Suma godzin 60 
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 2 
 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

– liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,0. 

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

 
5. Kryteria oceniania: 

– zakres wiedzy sprawdzany na kolokwium, 
– aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji), 
– poziom merytoryczny pisemnej pracy zaliczeniowej, 
– dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność 

na dwóch zajęciach). 
 
6. Skala ocen: 

5,0 (A) – bardzo dobra znajomość tematów zjawisk politycznych na Bałkanach, bardzo 
dobra umiejętność analizy wybranych problemów badawczych, powiązania ich z teoriami 
analitycznymi oraz z wydarzeniami; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami; 
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza znajomość tematów zjawisk 
politycznych na Bałkanach, słabsza umiejętność analizy wybranych problemów 
badawczych, powiązania ich z teoriami analitycznymi oraz z wydarzeniami historycznymi;  
3,5 (D) – zadowalająca znajomość tematów i problemów tematów zjawisk politycznych na 
Bałkanach, zadowalająca umiejętność analizy wybranych problemów badawczych, 
powiązania ich z teoriami analitycznymi oraz z wydarzeniami ; 
3,0 (E) – zadowalająca znajomość tematów i problemów tematów zjawisk politycznych na 
Bałkanach, słabsza umiejętność analizy wybranych problemów badawczych, powiązania 
ich z teoriami analitycznymi oraz z wydarzeniami historycznymi; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość tematów i problemów tematów zjawisk politycznych 
na Bałkanach, niezadowalająca umiejętność analizy wybranych problemów badawczych, 
powiązania ich z teoriami analitycznymi oraz z wydarzeniami historycznymi. 
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11a. SEMINARIUM MAGISTERSKIE (LITERATUROZNAWCZE) 
 
 

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Seminarium magisterskie (literaturoznawcze) 
2. Kod modułu kształcenia: 03-SM-11CSDM (I sem.), 03-SM-12CSDM (II sem.), 03-SM-

21CSDM (III sem.), 03-SM-22CSDM (IV sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: 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) 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 

SM_03 Posiada umiejętność funkcjonalnego stosowania K_W03, K_U04 
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terminologii specjalistycznej oraz funkcjonalnej 
odmiany stylu naukowego 

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 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
Wybór tematu pracy– zakres materiału, 
sformułowanie tytułu . 

SM_02 

TK_02  
Zasady prowadzenia kwerendy bibliotecznej i 
doboru tekstów źródłowych. 

 SM_01, SM_05 

TK_03 
 

Zastosowanie konkretnej metodologii 
literaturoznawczej. 

SM_02, SM_04 
 

TK_04 
 

Technika pisania – zasady kompozycji, redakcji i 
korekty. 

SM_03, SM_05 
 

TK_05 
 

Nauki pomocnicze historii literatury, rodzaje 
tekstów i dyskursów, typy wydań. 

SM_01, SM_02 
 

TK_06 
 

Omówienie opracowań teoretycznych przydatnych 
w przypadku konkretnych prac. 

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 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 

 
 

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

i metod oceniania  
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Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 

kształcenia 

SM_01 TK_01, TK_03 
praca z tekstem, dyskusja, 
praca z materiałem  

przedstawienie 
konspektu pracy 
magisterskiej 

SM_02 TK_02, TK_05 
praca z tekstem, dyskusja, 
praca z materiałem 

przedstawienie 
fragmentu pracy 
magisterskiej 

SM_03 TK_02, TK_04 
praca z tekstem, dyskusja, 
praca z materiałem 

przedstawienie 
fragmentu pracy 
magisterskiej 

SM_04 TK_01–TK_03 
praca z tekstem, dyskusja, 
praca z materiałem 

przedstawienie 
fragmentu pracy 
magisterskiej 

SM_05 TK_01–TK_05 
praca z tekstem, dyskusja, 
praca z materiałem 

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 20 

Zbieranie i lektura materiałów potrzebnych do napisania 
pracy magisterskiej 

420 

Przygotowanie szczegółowego konspektu pracy 
magisterskiej  

40 

SUMA GODZIN 600 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

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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11b. SEMINARIUM MAGISTERSKIE (JĘZYKOZNAWCZE) 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Seminarium magisterskie (językoznawcze) 
2. Kod modułu kształcenia: 03-SM-11CSDM (I sem.), 03-SM-12CSDM (II sem.), 03-SM-

21CSDM (III sem.), 03-SM-22CSDM (IV sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: 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) 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 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

SM_01  definiuje podstawowe pojęcia z zakresu gramatyki 
języków południowosłowiańskich, potrafi wyliczyć i 
omówić językoznawcze metodologie badawcze oraz 
prawidłowo posługuje się terminologią językoznawczą 

K_W02, K_W03, 
K_W08, K_W12, 
K_W22,  

 SM_02 potrafi wyjaśnić założenia poszczególnych metod  
językoznawczych, zakwalifikować je, rozpoznać i 
pokazać w wypowiedziach badawczych  

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 SM_04, SM_07 

TK_03 
Ukazanie ważnych dla badań językowych kategorii 
socjologicznych, psychologicznych i pojęć 
filozoficznych 

SM_01, SM_02, 
SM_04, SM_07 

TK_04  
Ugruntowanie zasad badania tekstu   (analizy i 
interpretacji) 

SM_03, SM_05, 
SM_08 

TK_05 
Przeprowadzenie wzorcowych analiz języka wybranych  
tekstów pod względem fonetyki, leksyki, morfologii i 
składni 

SM_03, SM_05, 
SM_07, SM_08 

TK_06 
Przypomnienie zasad operowania  elementami warsztatu 
bibliograficznego 

SM_09 

TK_07 
Zaprezentowanie zasad kompozycji opracowania 
naukowego 

SM_06, SM_09 

TK_08 
Prezentacja podstawowych pojęć i reguł z zakresu 
ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego 
oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej 

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  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 

SM_01 TK_01, TK_02, TK_03 
praca z tekstem, dyskusja, 
praca z materiałem  

konspekt pracy 
magisterskiej 

SM_02 TK_01, TK_02, TK_03 
praca z tekstem, dyskusja, 
praca z materiałem 

konspekt pracy 
magisterskiej 

SM_03 TK_04, TK_05 
praca z tekstem, dyskusja, 
praca z materiałem 

fragment pracy 
magisterskiej 

SM_04 TK_01, TK_02, TK_03 
praca z tekstem, dyskusja, 
praca z materiałem 

fragment pracy 
magisterskiej 
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SM_05 TK_04, TK_05 
praca z tekstem, dyskusja, 
praca z materiałem 

fragment pracy 
magisterskiej 

SM_06 TK_07 
praca z tekstem, dyskusja, 
praca z materiałem  

fragment pracy 
magisterskiej 

SM_07 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_05 

praca z tekstem, dyskusja, 
praca z materiałem 

fragment pracy 
magisterskiej 

SM_08 TK_04, TK_05 
praca z tekstem, dyskusja, 
praca z materiałem 

fragment pracy 
magisterskiej 

SM_09 TK_06, TK_07 
praca z tekstem, dyskusja, 
praca z materiałem 

fragment pracy 
magisterskiej 

SM_10 TK_08 
praca z tekstem, dyskusja, 
praca z materiałem 

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 20 

Zbieranie i lektura materiałów potrzebnych do napisania pracy 
magisterskiej 420 

Przygotowanie szczegółowego konspektu pracy magisterskiej  40 

SUMA GODZIN 600 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

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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12. TEORIE BAŁKANISTYKI 
 
 
I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Teorie bałkanistyki 
2. Kod modułu kształcenia: 03-TB-11BADM-E 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: zimowy 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 4 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 tematyką i problemami współczesnych badań dotyczących 
Bałkanów, 

– kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk kulturowych, 
– kształtowanie umiejętności interdyscyplinarnego łączenia wiedzy z zakresu literatury, 

socjologii, kultury, sztuki i historii, 
– umiejętność analizowania i interpretowania tekstu kultury; 
– umiejętność wypowiadania się w mowie i w piśmie na temat zjawisk kulturowych (głos 

w dyskusji, praca pisemna), 
– umiejętność czytania i studiowania prac naukowych w zakresie studiów 

bałkanistycznych, 
– rozwinięcie umiejętności prawidłowego korzystania ze źródeł. 

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

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

modułu kształcenia i odniesienia do efektów kształcenia dla kierunku studiów 
 

Symbol 
efektów 

kształcenia dla 
modułu 

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla kierunku 

studiów 

TB_01 zna i potrafi określić różne perspektywy definiowania 
terminu „Bałkany” 

K_W02, K_W12, 
K_W18, K_W20, 
K_W22, K_U07, 
K_U13, K_U19, 
K_K01, K_K03, 
K_K05 

TB_02 zna i potrafi wyjaśnić związki tematów i problemów 
badawczych studiów bałkanistycznych z 
wydarzeniami historycznymi, procesami społecznymi 
i zmianami kulturowymi 

K_W18, K_W20, 
K_W22, K_U07, 
K_U13, K_U19, 
K_K01, K_K03, 
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K_K05 
TB_03 zna i potrafi scharakteryzować wybrane problemy 

badawcze współczesnych Bałkanów 
K_W05, K_W18, 
K_W20, K_W22, 
K_U07, K_U13, 
K_U19, K_K01, 
K_K03, K_K05 

TB_04 konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne oraz zna ich 
etyczny wymiar 

K_W02, K_W12, 
K_W20, K_W22, 
K_U07, K_U13, 
K_U19, K_K03, 
K_K07, K_K09, 
K_K10 

 
4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 
TK_01 Problematyka Nagiej Wyspy w badaniach 

bałkanistycznych. 
TB_01– TB_04 

TK_02 Komunizm w Jugosławii jako problem badawczy. 
Kategoria pamięci. 

TB_02–TB_04 

TK_03 Jugonostalgia. Kategoria pamięci w badaniach 
bałkanistycznych. 

TB_03– TB_04 

TK_04 Reprezentacje Holokaustu we współczesnej literaturze 
i kulturze. 

TB_03–TB_04 

TK_05 Postmodernizm jako kategoria w literaturze. TB_03– TB_04 
TK_06 Bałkańskie miejsca pamięci. TB_02– TB_04 
TK_07 Problematyka feministyczna i genderowa we 

współczesnych badaniach kulturowych. 
TB_03– TB_04 

TK_08 Bałkanizacja – teoria postkolonialna. TB_02– TB_04 
TK_09 Pamięć i zapomnienie. Komiks jako dziennik 

wojenny.  
TB_03–TB_04 

TK_10 Tematy sztuki współczesnych Bałkanów. TB_02–TB_04 
 
5. Zalecana literatura: 

obowiązkowa 
Albahari David, Götz i Meyer, Toruń 2007. 
Butler Judith, Ramy wojny, Warszawa 2011. 
Čolović Ivan, Bałkany - terror kultury, tłum. M. Petryńska, Wołowiec 2007. 
Connerton Paul, Jak społeczeństwa pamiętają, tłum. M. Napiórkowski, Warszawa 2012. 
Drakulić Slavenka, Basne o komunizmu, Beograd 2011.  
Falski Maciej, Rawski Tomasz, Jasenovac, Bleiburg, Vukovar: miejsca pamięci a 

dyskurs publiczny, [w:] Obóz - muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie, 
red. M. Fabiszak, M. Owsiński, Kraków 2013. 

Giergiel Sabina, Brzemię pamięci. David Albahari, [w:] eadem, Ocalić pamięcią. 
Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej, Opole 
2012, s. 69–75, 111–121. 

Jezernik Božidar, Naga Wyspa. Gułag Tity, tłum. J. Pomorska, J. Sławińska, Wołowiec 
2013. 

Koch Magdalena, Między świadectwem, wyznaniem a wyzwaniem (formy dziennika 
literackiego), Wrocław 2007. 

Luft Bogumił, Rumun goni za happy endem, Wołowiec 2014. 
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Miejsce Macedonii na Bałkanach, red. I. Stawowy-Kawka, Kraków 2005. 
Mihailović Dragoslav, Kiedy kwitną tykwy, tłum. D.J. Ćirlić, Warszawa 1977. 
Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem, red. F. Modrzejewski, M. Sznajderman, 

Wołowiec 2002.  
Nowak-Bajcar Sylwia, Borgesowska fantastyka. Danilo Kiš i Milorad Pavić a 

postmodernizm, [w:] eadem, Mapy czasu. Serbska proza postmodernistyczna wobec 
wyzwań epoki, Kraków 2010, s. 67–89. 

Pavić Milorad, Słownik chazarski, Warszawa 2004. 
Piotrowski Piotr, Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Poznań 

2010. 
Piotrowski Piotr, Awangarda w cieniu Jałty: sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w 

latach 1945-1989, Poznań 2005.  
Stasiuk Andrzej, Jadąc do Babadag, Wołowiec 2008.  
Sujecka Jolanta, Bałkańskie miejsca pamięci. Pojęcie Macedonii w bułgarskiej i 

macedońskiej czasoprzestrzeni kulturowej, „Borussia” 37, 2006 s. 76–88. 
Sujecka Jolanta, Konceptualizacje Bałkanów, [w:] Ukraińskie transgresje XX – XXI 

wieku. Uwolnić przyszłość od przeszłości? Uwolnić przeszłość od przyszłości? Kultura 
– Historia – Polityka, red. A. Matusiak, Wrocław–Lwów 2012, s. 62–71. 

Suljagić Emir, Pocztówki z grobu, Wołowiec 2007. 
Szpociński Andrzej, Miejsca pamięci, „Borussia” 29, Olsztyn 2003, s. 17-23. 
Taczyńska Katarzyna, Goli otok – obraz obozu w chorwackich dokumentach filmowych, 

w: Republika Chorwacji. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, red. A. Jagiełło-
Szostak, Wrocław 2014, s. 137–153.  

Taczyńska Katarzyna, Pamięć o obozie Goli otok w serbskich dokumentach filmowych, 
w: Symbole władzy – władza symboli, red. M. Dyras, B. Suchoń-Chmiel, T. Kwoka, 
Kraków 2014, s. 409–423.  

Todorova Maria, Bałkany wyobrażone, tłum. P. Szymor, M. Budzińska, Wołowiec 2008. 
Гароња Радованац Cлавица, Голи оток и резолуција Информбироа (ИБ) у српској 

књижевности коју пишу жене (Жени Лебл, Вера Ценић, Милка Жицина), [w:] 
Зборник Матице Српске за књижевност и језик, ур. Ј. Делић, Нови Сад 2011, c. 
661–678. 

filmy: 
Goli otok, reż. Darko Bavoljak, 2012. 
Goli život, reż. Danilo Kiš, Aleksandar Mandić, 1989. 
Goli, reż. Tiha K. Gudac, 2014. 
Kad svane dan, reż. Goran Paskaljević, 2014. 
Marina Abramović: artystka obecna, reż. Matthew Akers, 2012. 

 
uzupełniająca 
Assmann Aleida, Między historią a pamięcią, tłum. M. Saryusz-Wolska, Warszawa 2013. 
Binda Katarzyna, Zastawą 750 po Jugosławii, [w:] Popkomunizm, red. M. Bogusławska, 

Z. Grębecka, Kraków 2010, s. 271–286. 
Bogusławska Magdalena, Być jak Josip Broz! Komunistyczny projekt dzieciństwa – 

przypadek jugosłowiański, [w:] Komunistyczni bohaterowie, t. 2, red. M. 
Bogusławska, Z. Grębecka, Warszawa–Kraków 2012, s. 13–33. 

Burakowski Adam, Stan Marius, Kraj smutny, pełen humoru. Dzieje Rumunii, Warszawa 
2012. 

Ćirlić Dorota Jovanka, Trująca lekkość bytu, „Dialog” 2009, nr 9, s. 184–189. 
Isaković Antonije, Ułamek sekundy 2, tłum. E. Kwaśniewska, Warszawa 1990. 
Kula Marcin, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002. 
Markowski Michał Paweł, Interpretacja i literatura, „Teksty Drugie” 2001, nr 5, s. 50–

60. 
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Nowak Sylwia, Monolog jako światopogląd, Kraków 2001. 
Rejmer Małgorzata, Bukareszt. Kurz i krew, Wołowiec 2013. 
Simić Pero, Tito. Zagadka stulecia, tłum. D. Cirlić-Straszyńska, D. J. Ćirlić, Wrocław 

2009. 
Taczyńska Katarzyna, Дискурс о логору Голи оток – женска перспектива, 

„Књиженство” 2014, nr 4 (ISSN 2217–7809), 
http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=130. 

Taczyńska Katarzyna, У потрази за стратегијама преживљавања - логорска проза 
Милке Жицине, „Књиженство” 2015, nr 5, (ISSN 2217–7809), 
http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=158. 

Ugrešić Dubravka, Pocztówka z wakacji, [w:] eadem, Nikogo nie ma w domu, tłum. D.J. 
Ćirlić, Kra-ków 2008, s. 384–401. 

Walkiewicz Wiesław, Jugosławia. Państwa sukcesyjne. Historia państw świata w XX 
wieku, Warszawa 2009.  

Wierzbicki Jan, Pożegnanie z Jugosławią, Warszawa 1992. 
Wróblewska-Trochiumiuk Ewa, Mirko i Slavko – herosi jugosłowiańskiej kultury 

masowej, [w:] Komunistyczni bohaterowie, t. 1, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, E. 
Wróblewska-Trochiumiuk, Warszawa–Kraków 2011, s. 313–326. 

Zieliński Bogusław, Tito jako antybohater komunistycznego świata, [w:] Komunistyczni 
bohaterowie, t. 2, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka, Warszawa–Kraków 2012, s. 
175–193. 

 
 
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 

TB_01 TK_01  wykład informacyjny, 
lektura indywidualna, 
dyskusja 

ocena aktywności na 
zajęciach, egzamin ustny 

TB_02 TK_01, TB_02 
TK_06, TB_08, 
TB_10 

wykład problemowy, 
dyskusja, lektura 
indywidualna 

ocena aktywności na 
zajęciach, ocena pracy 
pisemnej, egzamin ustny 
 

TB_03 TK_02 do 
TK_10 

wykład problemowy, 
dyskusja, lektura 
indywidualna 

ocena aktywności na 
zajęciach, 
ocena pracy pisemnej, 
egzamin ustny 

TB_04 TK_02 do 
TK_10 

wykład problemowy, 
dyskusja, lektura 
indywidualna 

ocena aktywności na 
zajęciach, 
ocena pracy pisemnej, 
egzamin ustny 

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

Proszę scharakteryzować przemiany dyskursu literackiego dotyczącego tematu Nagiej 
Wyspy w krajach byłej Jugosławii. 
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Proszę wyjaśnić termin „miejsce pamięci” i omówić go na wybranym przykładzie z 
kultury bałkańskiej. 
Proszę wyjaśnić termin „performance” i omówić go na przykładzie działalności 
wybranego bałkańskiego artysty lub artystki. 

 
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 pisemnej pracy zaliczeniowej – eseju 30 
Czytanie wskazanej literatury 30 
Suma godzin 91 
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 4 
 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

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

 
5. Kryteria oceniania: 

– zakres wiedzy sprawdzany na egzaminie ustnym, 
– aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji), 
– poziom merytoryczny pisemnej pracy zaliczeniowej, 
– dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność 

na dwóch zajęciach). 
 
6. Skala ocen: 

5,0 – bardzo dobra znajomość tematów i problemów badawczych współczesnych studiów 
bałkanistycznych, bardzo dobra umiejętność analizy wybranych problemów badawczych, 
powiązania ich z teoriami analitycznymi oraz z wydarzeniami historycznymi, procesami 
społecznymi i zmianami kulturowymi; 
4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami; 
4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza znajomość tematów i problemów 
badawczych współczesnych studiów bałkanistycznych, słabsza umiejętność analizy 
wybranych problemów badawczych, powiązania ich z teoriami analitycznymi oraz z 
wydarzeniami historycznymi, procesami społecznymi i zmianami kulturowymi;  
3,5 – zadowalająca znajomość tematów i problemów badawczych współczesnych studiów 
bałkanistycznych, zadowalająca umiejętność analizy wybranych problemów badawczych, 
powiązania ich z teoriami analitycznymi oraz z wydarzeniami historycznymi, procesami 
społecznymi i zmianami kulturowymi; 
3,0 – zadowalająca znajomość tematów i problemów badawczych współczesnych studiów 
bałkanistycznych, słabsza umiejętność analizy wybranych problemów badawczych, 
powiązania ich z teoriami analitycznymi oraz z wydarzeniami historycznymi, procesami 
społecznymi i zmianami kulturowymi; 
2,0 – niezadowalająca znajomość tematów i problemów badawczych współczesnych 
studiów bałkanistycznych, niezadowalająca umiejętność analizy wybranych problemów 
badawczych, powiązania ich z teoriami analitycznymi oraz z wydarzeniami historycznymi, 
procesami społecznymi i zmianami kulturowymi. 
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13. WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNO-USTROJOWE NA BAŁKANACH 
 
 
I.   Informacje ogólne  
1. Nazwa modułu kształcenia: Współczesne systemy polityczno-ustrojowe na Bałkanach 
2. Kod modułu kształcenia: 03-WSP-12BADM 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium; 30 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 2 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców)/ 

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

interpersonalne: umiejętność dyskutowania na tematy naukowe, zdolności krytyczne i 
umiejętności interdyscyplinarne. Rozumienie i docenianie różnorodności kulturowej i 
etniczno-religijnej;  
instrumentalne: zdolność krytycznej analizy i interpretacji procesów społeczno-
politycznych, powiązanych z charakterystyką kulturową społeczeństwa, państwa. 
Orientacja na temat czynników determinujących ewolucję społeczeństw na Bałkanach. 
Rozumienie zasad kulturowych, rządzących współczesnymi zachowaniami politycznymi 
na Bałkanach.  
systemowe: kojarzenie faktów z różnorodnych dziedzin humanistyki (historia, nauki 
prawno-polityczne, socjologia, psychologia społeczna), umiejętność interpretacji tekstów 
prawnych i politycznych, rozumienie różnic i analogii między różnymi systemami 
społeczno-politycznymi  
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych 
(jeśli obowiązują) 
Podstawowa znajomość przynajmniej jednego języka z regionu, znajomość języka 
angielskiego w stopniu średniozaawansowanym.  

 
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# 

WSP_01  rozpoznaje i potrafi opisać podstawowe pojęcia z 
zakresu wiedzy o polityce i społeczeństwie; 

K_W03, K_W06, 
K_W20, K_U09 

WSP_02 prawidłowo posługuje się terminami z zakresu teorii 
o systemach polityczno-prawnych; 

K_W09, K_U12, 
K_U09 

WSP_03 krytycznie analizuje bieżące wydarzenia polityczne 
w Europie, posługując się fachową aparaturą 
pojęciową; 

K_W22, K_U09 
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WSP_04 wskazuje, określa związki między poszczególnymi 
zjawiskami z życia społeczno-politycznego a 
nurtami teoretycznymi w naukach społecznych; 

K_W08, K_U09, 
K_K03, K_K05 

WSP_05 weryfikuje koncepcje politologiczne w oparciu o 
obserwację bieżących procesów społeczno-
politycznych; 

K_W08, K_W09, 
K_U20, K_U12 

WSP_06 rozróżnia cechy charakteryzujące kulturę polityczną 
na Bałkanach, rozumie różnice w tym zakresie, 
występujące między poszczególnymi 
społeczeństwami; 

K_W18, K_W22, 
K_U05 

WSP_07 krytyczne postrzega relacje rządzące współczesnymi 
systemami demokratycznymi;   

K_W03, K_W06, 
K_W20, K_U09 

WSP_08 opanowuje warsztat naukowy umożliwiający 
przygotowanie raportów-analiz dotyczących 
wybranych aspektów sytuacji społeczno-politycznej 
regionu bałkańskiego; 

K_W06, K_U12, 
K_U09 

WSP_09 interpretuje problematykę polityczną  
w powiązaniu z zagadnieniami  
o charakterze społeczno-kulturowym; 

K_W18, K_W22, 
K_U05 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
Bałkany jako region geopolityczny.  
Wprowadzenie definicyjne. 
 

WSP_03– WSP_06, 
WSP_09 

TK_02  
Pojęcia z zakresu wiedzy o systemach polityczno-
ustrojowych i ich zastosowanie . 

WSP_01, WSP_02, 
WSP_04, WSP_08 

TK_03 
Kultura polityczna na Bałkanach. Aspekty 
historyczny, socjologiczny i kulturowy.  

WSP_01, WSP_02, 
WSP_03, WSP_06, 
WSP_07, WSP_09 

TK_04 
Legislatywa w państwach bałkańskich. Podstawy 
prawne i praktyka ustrojowa.  

WSP_01, WSP_02, 
WSP_04– WSP_09 

TK_05 
Miejsce egzekutywy w teorii i praktyce ustrojowej 
państw bałkańskich.  

WSP_01–WSP_02, 
WSP_04– WSP_09 

TK_06 
Gwarancje funkcjonowania niezależnego 
sądownictwa powszechnego w państwach 
bałkańskich.  

WSP_01–WSP_02, 
WSP_04–WSP_09 

TK_07 
Prawo zwyczajowe a prawo stanowione w praktyce 
politycznej społeczeństw bałkańskich.  

WSP_01–WSP_02, 
WSP_04–WSP_09 

TK_08 
Partie polityczne. Podziały ideologiczne a bieżąca 
działalność polityczna.  

WSP_01–WSP_02, 
WSP_04–WSP_09 

TK_09 
Charakterystyka relacji państwo-obywatel na 
podstawie aktualnych badań statystycznych, 
dotyczących państw bałkańskich.  

WSP_01, WSP_03–
WSP_09 

TK_10 
Podsumowanie: Perspektywy ewolucji 
współczesnych systemów polityczno-ustrojowych na 
Bałkanach.  

WSP_02–WSP_09 
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5. Zalecana literatura  
materiały źródłowe  
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa: Konstytucje Republiki Albanii (2001), Republiki 

Bułgarii (2012), Republiki Grecji (1996), Republiki Chorwacji (2007), Republiki 
Macedonii (1999), Republiki Rumunii (1996), Republiki Słowenii (2009), Republiki 
Tureckiej (2014).  

opracowania  
Systemy polityczne państw bałkańskich, red. T. Bichta, M. Podolak, Wydawnictwo 

UMCS, Lublin 2012. J. Kamiński, System konstytucyjny Grecji, Warszawa 2004.  
J. Wojnicki, System konstytucyjny Albanii, Warszawa 2007  
P. Osóbka, System konstytucyjny Bośni i Hercegowiny, Warszawa 2011.  
M. Grzybowski, J. Karp, System konstytucyjny Bułgarii, Warszawa 2002. 
M. Grzybowski, J. Karp, System konstytucyjny Chorwacji, Warszawa 2007.  
J. Wojnicki, System konstytucyjny Czarnogóry, Warszawa 2012.  
J. Wojnicki, System konstytucyjny Macedonii, Warszawa 2009. 
W. Brodziński, System konstytucyjny Rumunii, Warszawa 2006.  
J. Wojnicki, System konstytucyjny Serbii, Warszawa 2013. 
P. Mikuli, System konstytucyjny Słowenii, Warszawa 2004.  
A. Szymański, System konstytucyjny Turcji, Warszawa 2006.  

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

Podczas wszystkich 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 – Czytelnia nauk prawnych i 
ekonomicznych; materiały dostarczane przez prowadzącego zajęcia 

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

i metod oceniania  
 
Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych w 
trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia 

WSP_01 

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

metoda podająca (elementy 
wykładu konwersatoryjnego, 
opisu, tekst programowany) 

aktywność w trakcie 
zajęć dydaktycznych 

WSP_02 

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

metoda podająca (wykład 
problemowy), metoda 
poszukująca (ćwiczeniowa) 

aktywność w trakcie 
zajęć dydaktycznych 

WSP_03 

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

metoda podająca (tekst 
programowany),metoda 
poszukująca (sytuacyjna) 

ocena realizacji zadania 
pozalekcyjnego 
(prezentacja raportu), 
aktywność w trakcie 
zajęć dydaktycznych  

WSP_04 TK_01, TK_02, metoda podająca (elementy ocena realizacji zadania 
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TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, 
TK_07, TK_08, 
TK_09, TK_10, 

wykładu 
konwersatoryjnego), metoda 
poszukująca (studium 
wybranych przypadków z 
poszczególnych państw 
regionu) 

pozalekcyjnego 
(prezentacja raportu), 
aktywność w trakcie 
zajęć dydaktycznych 

WSP_05 

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

metoda podająca (elementy 
wykładu 
konwersatoryjnego), metoda 
poszukująca (studium 
wybranych przypadków z 
poszczególnych państw 
regionu) 

aktywność w trakcie 
zajęć dydaktycznych 

WSP_06 

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

metoda podająca (tekst 
programowany), metoda 
poszukująca (ćwiczeniowa 
oparta na materiale 
prasowym), metoda 
eksponująca (pokaz) 

ocena realizacji zadania 
pozalekcyjnego 
(prezentacja raportu), 
aktywność w trakcie 
zajęć dydaktycznych 

WSP_07 

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

metoda poszukująca (giełda 
pomysłów – tworzenie 
tematów analiz – raportów 
na podstawie kwerendy 
bibliotecznej i dyskusji 
podczas zajęć) 

ocena realizacji zadania 
pozalekcyjnego 
(prezentacja raportu), 
aktywność w trakcie 
zajęć dydaktycznych 

WSP_08 

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

metoda podająca (elementy 
wykładu konwersatoryjnego, 
opisu, tekst programowany) 

ocena realizacji zadania 
pozalekcyjnego 
(prezentacja raportu), 

WSP_09 

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

metoda podająca (tekst 
programowany), metoda 
poszukująca (ćwiczeniowa 
oparta na materiale 
prasowym), metoda 
eksponująca (pokaz) 

ocena realizacji zadania 
pozalekcyjnego 
(prezentacja raportu), 
aktywność w trakcie 
zajęć dydaktycznych 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

Praca własna studenta 30 

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

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 1,0. 
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5. Kryteria oceniania: 
– zakres wiedzy sprawdzany na kolokwium, 
– aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji), 
– poziom merytoryczny pisemnej pracy zaliczeniowej, 
– dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność 

na dwóch zajęciach). 
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14. ZAJĘCIA FAKULTATYWNE 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Zajęcia fakultatywne 
2. Kod modułu kształcenia:  
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I–III  
7. Semestr: zimowy – I rok, zimowy i letni – II rok, zimowy i letni – III rok 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godz.; konwersatorium, 120 (30 + 30 + 30 + 30) 

godzin dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  10 (2 + 2 + 2 + 2 + 2) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: ogłaszany 

corocznie w zależności od tego, które zajęcia będą uruchomione. 
11. Język wykładowy: język polski i/lub język chorwacki 

 
 
Dalsza część sylabusu będzie corocznie udostępniana w zależności od tego, które zajęcia 

będą uruchomione w danym roku akademickim. 
 

 


