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Program studiów stacjonarnych I stopnia
dla kierunku BAŁKANISTYKA
Liczba godzin
Lp.

Nazwa przedmiotu

Kod

Rozkład godzin

Punkty
ECTS

Ogółem

Wykłady

Konwersatoria

I rok
Sem. 1
w.

1.

2.
3.

Antropologia
Bałkanów
historycznych i
współczesnych
Antropologia
społecznokulturowa Europy
Bałkany jako region
kulturowy i
etniczny

5.

Bałkany jako region
kulturowy i
etniczny
Bałkański folklor
słowny

6.

Europejski kontekst
kultury bałkańskiej

4.

7.

8.

9.

Filozofia

Historia państwa i
prawa państw
bałkańskich (do
1989 r.)
Krąg literatury
bizantyńskiej

Lektorat języka
10. nowożytnego

Lektorat
11. niesłowiańskiego
nowożytnego
języka regionu

03ABHW22BADL
03-ASKE31BADL
03-BRKE11BADL
(w) 03SBDB12BADLE (k)
03-BRKE12BADL
03-BFS11BADLE
03-EKB22BADL
03-F21BADL
(III) 03-F22BADL
(IV)
03-HPB31BADL
(V) 03HPB32BADL
(VI)
03-KLB21BADL
03-LEK12BADL
(II) 03LEK21BADL
(III) 03LEK22BADL
(IV) 03LEK31BADL
(V)
03-LNS21BADL
(III) 03LNS22BADLE (IV) 03LNS31BADL
(V) 03LNS32BADLE (VI)

2

30

30

2

30

30

5

60

60

3

30

30

3

30

2

30

3

60

4

60

60

2

30

30

10

120

120

12

165

165

30

k.

II rok
Sem. 2
w.

k.

Sem. 3
w.

k.

III rok
Sem. 4

w.

k.

Sem. 5
w.

k.

Sem. 6
w.

k.

30

30

30

30

30
30

30

30

60

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

60

45

Lektorat
12. słowiańskiego
nowożytnego
języka regionu

Literatura kraju
13. niesłowiańskiego w
zarysie
Literatura Słowian
14. Południowych na
tle kulturowym
Półwyspu
Bałkańskiego

Międzynarodowe
15. stosunki polityczne
na Bałkanach

Nauki pomocnicze
16. bałkanistyki
17.

Praktyka

Przedsiębiorczość
18. akademicka
Seminarium
19. dyplomowe

Starożytne i
20. bizantyńskie dzieje
Bałkanów

Tradycje kulturowe
21. literatur Półwyspu
Bałkańskiego

03-LS11BADL
(I)
03-LS12BADLE (II) 03LS21BADL
(III) 03LS22BADLE (IV) 03LS31BADL
(V) 03-LS32BADLE (VI)
03-LKNZ22BADLE
03-LSP11SDL (w
I)
03-LSPB11BADL
(k I) 03LSPB12BADL
(w II) 03LSPB12BADLE
(k II)
03MSBW31BADL
(w V) 03MSB31BADL
(k V) 03MSB32BADLE
(w VI) 03MSB32BADL
(k VI)
03-NPB12BADL
03PKTPF22SDL
03PKTKT22SDL
03-PA32BADL
03-SD31SDL
(V) 03SD32SDL
(VI)
03-SBDB11BADL
(I), 03SBDB12BADL
(II)
03TLPBW31BADL
(w V) 03TLPB-

32

405

405

3

45

15

30

9

90

30

60

5

90

30

60

6

90

75

75

75

75

15

15

30

15

60

30

30

15

90

45

30

15

30

90

4

100 godz. / 4 tygodnie

2

30

30

10

30

30

5

60

60

3

45

15

30

15

30

30

15

30

15

30

Wiedza o krajach i
22. narodach Półwyspu
Bałkańskiego

31BADL
(k V) 03TLPBW32BADL
(w VI) 03TLPB32BADL
(k VI)
03-WPB11BADL
(I) 03WPB12BADLE (II)
03WEAK11BADLE (w) 03WPB11BADL
(k)
03-WI21BADLE
(w) 03WI21BADL
(k)
03-WP21BADLE
(w) 03WP21BADL
(k)

6

60

4

60

30

30

3

45

30

15

30

15

3

45

30

15

30

15

Wychowanie
26. fizyczne

2

60

60

30

30

Zajęcia
27. fakultatywne

12

150

150

30

30

3

60

2

30

162

2040

Wprowadzenie do
23. etnologii i
antropologii
kulturowej

Wprowadzenie do
24. islamu

Wprowadzenie do
25. prawosławia

Zarys dziejów
28. państw Europy
PołudniowoWschodniej
Zróżnicowanie
29. etniczno-kulturowe
Bałkanów

RAZEM

03-ZEPW21BADL
(I) 03ZEPW22BADLE (II)
03-ZEKB21BADL

60

30

30

30

30

60

30

30

30

405

1635

30

30

30

30

105

255

45

345

120

225

75

255

15

285

30

255

1. ANTROPOLOGIA BAŁKANÓW HISTORYCZNYCH I WSPÓŁCZESNYCH

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

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Antropologia Bałkanów historycznych i współczesnych
Kod modułu kształcenia: 03-ABHW-22BADL
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
Poziom studiów: I stopień
Rok studiów: II
Semestr: letni
Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych
Liczba punktów ECTS: 2 pkt.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy
(wykładowców)/prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia:
interpersonalne: zdolności krytyczne, umiejętności interdyscyplinarne, umiejętność
docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej;
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza ogólna;
systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności
badawcze, rozumienie innych kultur i zwyczajów.
2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
(jeśli obowiązują)
wiedza na poziomie podstawowym dotycząca kultur regionu bałkańskiego

3.

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

ABHW_01

ABHW_02
ABHW_03
ABHW_04

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

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu
K_W01
bałkanistyki w systemie nauk humanistycznych i
społecznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i
metodologicznej
ma elementarną wiedzę na temat etnologii i
antropologii, zna w podstawowym zakresie ich
K_W02
terminologię, ujęcia teoretyczne i metodologiczne
zna na podstawowym poziomie metodologię z
K_W05
zakresu badań bałkanistycznych , rozumie ich
interdyscyplinarny charakter
zna i rozumie podstawowe metody analizy i
K_ W09, K_U05
interpretacji różnych wytworów kulturowych,
typowych, charakterystycznych lub specyficznych
dla kultury Półwyspu Bałkańskiego

ABHW_05
ABHW_06

ABHW_07

4.

zna na poziomie podstawowym symbolikę
związaną z kulturą narodową krajów bałkańskich
posiada podstawową wiedzę na temat
funkcjonowania instytucji kultury na Półwyspie
Bałkańskim i posiada wiadomości dotyczące
współczesnego życia kulturalnego Bałkanów
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 historycznokulturowym

K_W15
K_W19, K_K05

K_W07, K_W08,
K_U01, K_U05,
K_U06

Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03
TK_04
TK_05
TK_06
TK_07
TK_08
TK_09
TK_10

Opis treści kształcenia

Prezentacja na poziomie podstawowym
zróżnicowania kultur bałkańskich w ujęciu
historycznym
Rekapitulacja podstawowych pojęć i metod
badawczych w zakresie nauk bałkanistycznych
Rekapitulacja podstawowych pojęć z zakresu
antropologii i etnologii
Prezentacja na poziomie podstawowym
zróżnicowania współczesnych kultur bałkańskich
Prezentacja na poziomie podstawowym
zróżnicowania sztuki powstającej we
współczesnych krajach bałkańskich
Prezentacja na poziomie wybranych artystów i grup
artystycznych we współczesnych krajach
bałkańskich
Prezentacja na poziomie podstawowym narzędzi
służących do interpretacji zjawisk z zakresu kultury
artystycznej
Prezentacja na poziomie podstawowym
współczesnej sztuki wizualnej w krajach
bałkańskich
Prezentacja na poziomie podstawowym
współczesnej sztuki muzycznej w krajach
bałkańskich
Prezentacja na poziomie podstawowym
współczesnej sztuki performatywnej w krajach
bałkańskich

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

ABHW_01,
ABHW_05, ABHW_
06
ABHW_03
ABHW_02
ABHW_01,
ABHW_05,
ABHW_06, ABHW_07
ABHW_06, ABHW_07
ABHW_04,
ABHW_06, ABHW_07
ABHW_04,
ABHW_06, ABHW_07
ABHW_04,
ABHW_06, ABHW_07
ABHW_04,
ABHW_06, ABHW_07
ABHW_04,
ABHW_06, ABHW_07

TK_11
TK_12

Prezentacja na poziomie podstawowym
współczesnej sztuki krytycznej w krajach
bałkańskich
Prezentacja omawianych zjawisk artystycznych w
powiązaniu z innymi dziedzinami kultury

ABHW_04,
ABHW_06, ABHW_07
ABHW_ 06,
ABHW_07

5.

Zalecana literatura
P. Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w
latach 1945-1989, Poznań 2005.
W. Kuligowski, Nacionalizam obicnih ljudi. Etnicizacija muzicke tradicije na primeru
sabora u Guci, „Antropologija”, 2011, Broj 11, sveska 1.
A. Gell, Art and Agency: An Anthropological Theory, Oxford 1998.

6.

Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu
Podczas zajęć wykorzystuje się prezentacje multimedialne

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.
Biblioteka IEiAK oraz FWPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM; materiały dostarczane
przez prowadzącego zajęcia
III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i
metod oceniania
Symbol efektu
kształcenia dla
modułu

Symbol treści kształcenia
realizowanych w trakcie
zajęć

ABHW_01

TK_01, TK_04

ABHW_02

TK_03

ABHW_03

TK_02

ABHW_04

TK_06, TK_07,
TK_08, TK_09,
TK_10, TK_11

ABHW_05

TK_04

ABHW_06
ABHW_07

TK_04, TK_06,
TK_07, TK_08,
TK_09, TK_10,
TK_11, TK_12
TK_04, TK_06,
TK_07, TK_08,

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia

elementy wykładu
informacyjnego,
prezentacja, dyskusja
elementy wykładu
informacyjnego,
prezentacja, dyskusja
elementy wykładu
informacyjnego,
prezentacja, dyskusja
elementy wykładu
informacyjnego,
prezentacja, dyskusja
elementy wykładu
informacyjnego,
prezentacja, dyskusja

ocena poziomu
prezentacji,
zaliczenie
ocena poziomu
prezentacji,
zaliczenie
ocena poziomu
prezentacji,
zaliczenie
ocena poziomu
prezentacji,
zaliczenie
ocena poziomu
prezentacji,
zaliczenie

elementy wykładu
informacyjnego,
prezentacja, dyskusja

ocena poziomu
prezentacji,
zaliczenie

elementy wykładu
informacyjnego,

ocena poziomu
prezentacji,

TK_09, TK_10,
TK_11, TK_12

prezentacja, dyskusja

zaliczenie

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

Konsultacje z prowadzącym

1

Przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

10
61
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:
 zaliczenie: (obowiązuje wiedza zdobyta podczas zajęć);
 dodatkowo: przygotowanie prezentacji według wskazówek prowadzącego zajęcia.

2. ANTROPOLOGIA SPOŁECZNO-KULTUROWA EUROPY
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Antropologia społeczno-kulturowa Europy
Kod modułu kształcenia: 03-ASKE-31BADL
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
Poziom studiów: I stopień
Rok studiów: III
Semestr: zimowy
Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych
Liczba punktów ECTS: 2 pkt.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia:
Omówienie problematyki tożsamości społeczno-kulturowej Europy oraz miejsca w niej
Bałkanów przez pryzmat etnologii/antropologii kulturowej, ukazanie różnych aspektów i
specyfiki jej etnokulturowego oblicza (jedności i zróżnicowania), w szczególności w
historycznych uwarunkowaniach; wdrożenie w praktykę badawczą poprzez samodzielne
formułowanie przedmiotu i problemu badawczego oraz ich merytoryczną analizę w
odniesieniu do studiów bałkanistycznych
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
Wiedza podstawowa na temat historii i tożsamości kulturowej Europy.
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:

ASKE_01 ma elementarną wiedzę na temat etnologii/ antropologii
kulturowej, zna w podstawowym zakresie ich
terminologię i ujęcia teoretyczno-metodologiczne w
odniesieniu do aspektów zróżnicowania etnicznego i
kulturowego
ASKE_02 potrafi umiejscowić etniczną strukturę Bałkanów na tle
zróżnicowania etnicznego Europy, ma podstawową
wiedzę na temat ich diachronicznych i synchronicznych
uwarunkowań i przejawów
ASKE_03 ma podstawową wiedzę na temat zróżnicowania
religijnego Bałkanów na tle struktury wyznaniowej
Europy i ich uwarunkowań
ASKE_04 posiada elementarną wiedzę na temat specyfiki
społeczno-kulturowej Półwyspu Bałkańskiego na tle
zróżnicowania regionalnego Europy

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W02, K_W09,
K_W12, K_W20

K_W12, K_W02

K_W20, K_W02,
K_W12
K_W10, K_W13

ASKE_05

ASKE_06

ASKE_07
ASKE_08

ASKE_09

4.

potrafi
wynajdywać,
analizować,
ewaluować,
selekcjonować i użytkować informacje dotyczące
etniczności, kultury i życia społecznego Półwyspu
Bałkańskiego na tle europejskim z wykorzystaniem
źródeł teoretycznych i materiałowych
potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury
właściwych dla Bałkanów na tle europejskim w zakresie
etnologii/antropologii kulturowej oraz przeprowadzić ich
krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem
typowych metod, w celu określenia ich znaczeń,
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać
umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami
opiekuna naukowego
posiada umiejętność przygotowania typowych prac
pisemnych,
w
języku
polskim
w
zakresie
bałkanoznawstwa ujętych z perspektywy europejskiej,
dotyczących
zagadnień
szczegółowych,
z
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a
także różnych źródeł
potrafi przygotować i wygłosić prezentację/wypowiedź
ustną, w języku polskim, dotyczącą zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U01, K_W02,
K_W09

K_U05, K_W01,
K_W02, K_W09

K_U03, K_W12,
K_W20
K_U08, K_U03,
K_W02, K_W09,
K_W10, K_W12,
K_W20
K_U10, K_U02,
K_U03, K_W02,
K_W09, K_W10,
K_W12, K_W20

Treści kształcenia

Symbol treści
kształcenia

Opis treści kształcenia

TK_01

Kształtowanie się oblicza Europy – wymiar etniczny.

TK_02

Zróżnicowanie językowe i etniczne współczesnej
Europy. Perspektywa ogólna i regionalna.

TK_03
TK_04
TK_05
TK_06
TK_07
TK_08

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

ASKE_01, ASKE_02

ASKE_01, ASKE_02,
ASKE_07, ASKE_08,
ASKE_09
ASKE_01, ASKE_02,
Etnokulturowe charakterystyki wybranych europejskich
ASKE_07, ASKE_08,
narodów/grup etnicznych.
ASKE_09
Etniczność we współczesnej Europie. Konflikty i
ASKE_01, ASKE_02,
integracja.
ASKE_04, ASKE_06
ASKE_06, ASKE_04,
Kształtowanie się oblicza Europy – wspólne korzenie
ASKE_07, ASKE_08,
kultury europejskiej.
ASKE_09
Europa – idea i rzeczywistość, jej zmienne granice.

ASKE_04

ASKE_04, ASKE_05,
ASKE_06
Główne podziały Europy: Południe – Północ, Zachód – ASKE_04, ASKE_05,
Wschód.
ASKE_06
Regionalne podziały Europy i ich uwarunkowania.

TK_09
5.

Zróżnicowanie religijne Europy.

ASKE_03, ASKE_04,
ASKE_05, ASKE_07,
ASKE_08, ASKE_09

Zalecana literatura
U. Altermatt, Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, Kraków 1998;
J. Bednarski, Zróżnicowanie etniczne, w: Europa, Europa..., Poznań 2004;
G. Delanty, Odkrywanie Europy. Idea, tożsamość, rzeczywistość, Warszawa-Kraków
1999;
N. Davies, Europa. Między Wschodem a Zachodem, Kraków 2007;
O. Halecki, Historia Europy – jej granice i podziały, Lublin 2000;
Historia Europy, red. J. Carpentier, F. Lebrun, Warszawa 1994;
M. Kuczyński, Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 19902000. Tło historyczne i stan obecny, Warszawa 2001;
K. Pomian, Europa i jej obszary, „Przegląd Polityczny” nr 90, 2008;
P. Rietbergen, Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001;
H. Samsonowicz, Północ-Południe, Wrocław 1999,
M. Todorowa, Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008.

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
Prezentacje multimedialne, konsultacje on-line
7.

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

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

Symbol treści kształcenia
realizowanych w trakcie
zajęć

ASKE_01

TK_02, TK_03,
TK_04, TK_05

ASKE_02

TK_01, TK_02,
TK_03, TK_04

ASKE_03

TK_09, TK_07

ASKE_04

TK_05, TK_06,
TK_07, TK_08, TK_09

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów
kształcenia

dyskusja, elementy
wykładu problemowego,
prezentacja prac
studentów
dyskusja, elementy
wykładu problemowego,
prezentacja prac
studentów
dyskusja, elementy
wykładu problemowego,
prezentacja prac
studentów
dyskusja, elementy
wykładu problemowego,
prezentacja prac

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego
efektu kształcenia

ocena pisemnej pracy
zaliczeniowej,
aktywność w trakcie
zajęć
ocena pisemnej pracy
zaliczeniowej,
aktywność w trakcie
zajęć
ocena pisemnej pracy
zaliczeniowej,
aktywność w trakcie
zajęć
ocena pisemnej pracy
zaliczeniowej,
aktywność w trakcie

ASKE_05

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

ASKE_06

TK_04, TK_05,
TK_07, TK_08, TK_09

ASKE_07

TK_02, TK_03,
TK_05, TK_07, TK_09

ASKE_08

TK_02, TK_03,
TK_05, TK_07, TK_09

ASKE_09

TK_02, TK_03,
TK_05, TK_07, TK_09

studentów

zajęć

dyskusja, elementy
wykładu problemowego,
prezentacja prac
studentów
dyskusja, elementy
wykładu problemowego,
prezentacja prac
studentów
dyskusja, elementy
wykładu problemowego,
prezentacja prac
studentów
dyskusja, elementy
wykładu problemowego,
prezentacja prac
studentów
dyskusja, elementy
wykładu problemowego,
prezentacja prac
studentów

ocena pisemnej pracy
zaliczeniowej,
aktywność w trakcie
zajęć
ocena pisemnej pracy
zaliczeniowej,
aktywność w trakcie
zajęć
ocena pisemnej pracy
zaliczeniowej,
aktywność w trakcie
zajęć
ocena pisemnej pracy
zaliczeniowej,
aktywność w trakcie
zajęć
ocena pisemnej pracy
zaliczeniowej,
aktywność w trakcie
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

30

Godziny konsultacji

1

Przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie do zaliczenia
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

20
61
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:
 cztery pisemne prace zaliczeniowe przygotowane w ciągu roku akademickiego
(tematy konsultowane z prowadzącym), przedstawione na zajęciach;
 dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona
nieobecność na dwóch zajęciach).

3. BAŁKANY JAKO REGION KULTUROWY I ETNICZNY
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Bałkany jako region kulturowy i etniczny
Kod modułu kształcenia: 03-BRKE-11BADL (I sem.) 03-SBDB-12BADL-E (II sem.)
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
Poziom studiów: I stopień
Rok studiów: I
Semestr: zimowy i letni
Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 60 (30 + 30) godz. dydaktycznych
Liczba punktów ECTS: 5 (2 + 3) pkt.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia
interpersonalne: student rozwija zdolności krytyczne i samokrytyczne, umiejętność
pracy w grupie, interpretacji zjawisk kulturowych, w tym docenienia różnorodności
kulturowej i wielokulturowej;
instrumentalne: student potrafi analizować i syntezować wiedzę (szczególnie w
odniesieniu do tekstów), zdobywa wiedzę ogólną z zakresu terminologii etnologicznej i
interpretacji antropologicznej zjawisk kulturowych (z ukierunkowaniem na specyfikę
krajów bałkańskich);
systemowe: student zdobywa umiejętność uczenia się, rozwija zdolność do samodzielnej
pracy i poznaje zasady rozumienia tych kultur z perspektywy kultury własnej (w tym
zwyczajów).
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
Przydatne będą podstawowe pojęcia i terminy z zakresu wiedzy o społeczeństwie.
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów
Symbol
efektów
kształcenia

BRKE_01

BRKE _02
BRKE _03

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

Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z
zakresu antropologii kulturowej pomocne przy
zrozumieniu specyfiki etnicznej i kulturowej
Bałkanów
Potrafi zdefiniować, na czym polegają procesy
etniczne i kulturowe w ujęciu antropologicznym
i w odniesieniu do Bałkanów
Potrafi odnieść wiedzę z zakresu
nowoczesnych teorii etniczności do
współczesnej sytuacji Bałkanów

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W02; K_W05; K_W8;
K_W12; K_U01; K_U02;
K_W02; K_W05; K_W8;
K_W12; K_U01; K_U02
K_W12; K_W13;
K_U01; K_U02;K_U05

BRKE _04
BRKE _05
BRKE _06
BRKE _07
BRKE _08
BRKE _09

Potrafi odnieść wiedzę z zakresu etniczności do
przeszłości poszczególnych krajów bałkańskich
Potrafi zdefiniować i opisać realia krajów
bałkańskich z perspektywy wyróżników
kulturowych
Zna znaczenie zabiegu relatywizowania
(kategoryzowania) dla wykazania specyfiki
kulturowej krajów bałkańskich
Zyskuje umiejętność interpretacji współczesnej
sytuacji kulturowo-etnicznej Bałkanów
Zyskuje umiejętność analizy i syntezy tekstu
oraz jego argumentacji
Zyskuje umiejętność formułowania logicznych
wniosków oraz budowania argumentacji
służącej dyskusji

K_W12; K_W10; K_W11; K_U01; K_U02
K_W9; K_W12; K_W20;
K_U05
K_W2;K_W5;K_W8;
K_U02; K_K05; K_K06;
K_K08
K_W2;K_W5;K_W8
K_U06; K_U10; K_K02;
K_K03;
K_U06; K_U10; K_K02;
K_K03

4. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01

TK_02

TK_03
TK_04
TK_05
TK_06
TK_07
TK_08

Opis treści kształcenia

Prezentacja na poziomie podstawowym
pojęć z kompendium antropologicznego służących
zrozumieniu kulturowo-etnicznej specyfiki Bałkanów:
konstrukt, wyróżniki, stereotypy, tożsamość, ideologia,
struktury długiego i krótkiego trwania).
Przedstawienie na poziomie podstawowym kategorii
antropologicznych warunkujących budowanie
odrębności kulturowej i etnicznej (płeć,
pokrewieństwo, klasa, rodzina, naród).
Prezentacja na poziomie podstawowym nowoczesnych
teorii konstruowania odrębności etnicznej, narodowej
i kulturowej z odniesieniem do specyfiki bałkańskiej.
Prezentacja różnych koncepcji narodowotwórczych w
odniesieniu do przeszłości i teraźniejszości
poszczególnych krajów bałkańskich.
Przedstawienie współczesnego zróżnicowania
etnicznego poszczególnych krajów bałkańskich ze
względu na różnego rodzaju wyróżniki.
Prezentacja wybranych nurtów współczesnych
koncepcji budowania odrębności w przestrzeni
społeczno-kulturowej krajów bałkańskich.
Wskazanie czynników kształtujących rozmaite
mitologie odrębności w perspektywie lokalnych
kultur krajów bałkańskich.
Ukazanie relatywności pojęcia Bałkanów jako
odrębnego regionu w perspektywie antropologicznej.

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

BKRE_01; BKRE_02;

BKRE_01; BKRE_02;

BKRE_03
BKRE_04; BKRE_08;
BKRE_09
BKRE_04; BKRE_05;
BKRE_08; BKRE_09
BKRE_05; BKRE_07;
BKRE_08; BKRE_09
BKRE_01; BKRE_02;
BKRE_05; BKRE_08;
BKRE_09
BKRE_01; BKRE_02;
BKRE_06; BKRE_08;
BKRE_09
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6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
Podczas wykładów wykorzystywane są prezentacje multimedialne
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.
Biblioteka WFPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM; materiały dostarczane przez
prowadzącego zajęcia
III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia
i metod oceniania
Symbol efektu
kształcenia dla
modułu

Symbol treści
kształcenia
realizowanych w
trakcie zajęć

BKRE_01

TK_01, TK_07,
TK_08

BKRE_02

TK_02, TK_08

BKRE_03

TK_03

BKRE_04

TK_04

BKRE_05

TK_05, TK_06,
TK_07

BKRE_06

BKRE_07

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów
kształcenia

dyskusja, elementy
wykładu problemowego,
prezentacja prac
studentów
dyskusja, elementy
wykładu problemowego,
prezentacja prac
studentów
dyskusja, elementy
wykładu problemowego,
prezentacja prac
studentów
dyskusja, elementy
wykładu problemowego,
prezentacja prac
studentów
dyskusja, elementy
wykładu problemowego,
prezentacja prac
studentów

TK_08

dyskusja, elementy
wykładu problemowego,
prezentacja prac
studentów

TK_06

dyskusja, elementy
wykładu problemowego,
prezentacja prac

zajęć

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego
efektu kształcenia

punktowana
indywidualna i grupowa
praca z tekstem;
prezentacja
punktowana
indywidualna i grupowa
praca z tekstem;
prezentacja
punktowana
indywidualna i grupowa
praca z tekstem;
prezentacja
punktowana
indywidualna i grupowa
praca z tekstem;
prezentacja
punktowana
indywidualna i grupowa
praca z tekstem;
prezentacja
punktowana
indywidualna i grupowa
praca z tekstem;
prezentacja Punktowana
indywidualna i grupowa
praca z tekstem;
prezentacja
punktowana
indywidualna i grupowa
praca z tekstem;

BKRE_08

TK_04, TK_05,
TK_07, TK_08

BKRE_09

TK_04, TK_05,
TK_06, TK_07,
TK_08

studentów

prezentacja

dyskusja, elementy
wykładu problemowego,
prezentacja prac
studentów
dyskusja, elementy
wykładu problemowego,
prezentacja prac
studentów

punktowana
indywidualna i grupowa
praca z tekstem;
prezentacja
punktowana
indywidualna i grupowa
praca z tekstem;
prezentacja

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

Czytanie wskazanej literatury

30
30

Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do prezentacji
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

15
135
5

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2,0;
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 3,0.
5. Kryteria oceniania:
 systematyczna lektura tekstów i znajomość ich treści;
 aktywny udział w dyskusji na postawie znajomości tekstów;
 egzamin ustny: przygotowanie prezentacji (obowiązuje wiedza zdobyta podczas
ćwiczeń oraz uzyskana na podstawie lektury tekstów);
 obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności); w
przypadku większej liczby nieobecności, niezależnie od przyczyny, student jest
zobowiązany do zaliczenia treści zajęć w czasie konsultacji;
 obowiązuje znajomość tekstu przewidzianego na dane zajęcia.

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

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Bałkański folklor jako kod interkulturowy
Kod modułu kształcenia: 03-BFS-22BADL-E
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
Poziom studiów: I stopień
Rok studiów: I
Semestr: zimowy
Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godz. dydaktycznych
Liczba punktów ECTS: 3 pkt.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy
(wykładowców)/prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia
interpersonalne: zdolności krytyczne i samokrytyczne, praca w grupie, umiejętności
interdyscyplinarne, umiejętność porozumiewania się z ekspertami z dziedziny
folklorystyki, etnologii antropologii, umiejętność docenienia różnorodności kulturowej
i wielokulturowej;
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, planowanie i organizacja,
wiedza ogólna, wiedza podstawowa z zakresu folklorystyki, etnologii antropologii,
umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność podejmowania decyzji;
systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności
badawcze, umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu folklorystyki, etnologii
antropologii w praktyce, umiejętność adaptowania się do nowych warunków,
kreatywność, rozumienie innych kultur i zwyczajów.
2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
Wiedza na poziomie podstawowym na temat literatury, kultury oraz historii Bałkanów.

3.

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

BFS_01

BFS_02

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

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

wyjaśnić podstawowe kategorie folkloru
K_W02, K_W15
tradycyjnego i współczesnego (w tym: żywych
subkultur społeczeństwa uprzemysłowionego oraz
nowych folklorów środowiskowych)
wyjaśnić symbolikę oraz obrzędowe zastosowanie
K_W02, K_W15
podstawowych elementów tworzących świat
człowieka żyjącego w społeczeństwie definiowanym
jako tradycyjne oraz wskazać zachodzące od lat 50tych XX wieku zmiany

BFS_03

BFS_04

BFS_05
BFS_06
4.

prawidłowo posługiwać się pojęciami
i terminami z zakresu badań nad folklorem i jego
kierunkami metodologicznymi (antropologicznokulturowy, socjologiczny, strukturalno-semiotyczny,
genetyczno-historyczno-porównawczy,
psychoanalityczny, kierunek badań środków
wyrazu).
wskazać i ocenić znaczenie badań nad teorią
kategorii folklorystycznych oraz nad bałkańskim
folklorem tradycyjnym i współczesnym w nauce o
języku i literaturze poszczególnych narodów
zamieszkujących Półwysep Bałkański.
czytać ze zrozumieniem prace naukowe z zakresu
badań folklorystycznych, streszczać je i
komentować.
wskazać oraz analizować wspólną płaszczyznę
folkloru bałkańskiego.

K_W02, K_W15

K_W02, K_W14,
K_W15, K_K06,
K_K08
K_W14, K_W15,
K_W16, K_U02, K06
K_W14, K_W15,
K_U02

Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03
TK_04
TK_05
TK_06
TK_07

TK_08

Opis treści kształcenia

Folklor, jego wewnętrzne zróżnicowanie i metody
badawcze folklorystyki.
Współczesne tendencje w badaniach
folklorystycznych.
Najważniejsze kategorie tradycyjnego i
współczesnego folkloru: przestrzeń, czas, magia,
kult, tabu.
Narodowa modelowość folkloru narodów
zamieszkujących Półwysep Bałkański.
Wspólna płaszczyzna tradycyjnego i współczesnego
folkloru narodów zamieszkujących Półwysep
Bałkański.
Analiza tekstu folkloru.

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

BFS_01, BFS_03,
BFS_04
BFS_01, BFS_03,
BFS_04
BFS_01, BFS_03,
BFS_04
BFS_05, BFS_06
BFS_05, BFS_06
BFS_02, BFS_03,
BFS_06
BFS_01, BFS_02,
BFS_03, BFS_05,
BFS_06

Kultury ceremonialne narodów słowiańskich
zamieszkujących Półwysep Bałkański – aspekt
teoretyczny.
Rodzinna oraz kalendarzowa obrzędowość i
BFS_01, BFS_02,
obyczajowość Bułgarów, Macedończyków,
BFS_03, BFS_05,
Chorwatów, Serbów i Bośniaków – formy tradycyjne
BFS_06
i współczesne.

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

K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 1-3, Warszawa,
J. Rękas, Narodziny. Rzecz o serbskiej obrzędowości i literaturze ludowej, Poznań 2010.
C. Vakarelski, Etnografia Bułgarii, Wrocław 1965.
6.

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

7.

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

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

Symbol treści kształcenia
realizowanych w trakcie
zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

BFS_01

TK_01, TK_02,
TK_03, TK_07, TK_08

lektura indywidualna,
dyskusja w grupie

BFS_02

TK_06, TK_07, TK_08

lektura indywidualna,
dyskusja w grupie

BFS_03

TK_01, TK_02,
TK_03, TK_06,
TK_07, TK_08

lektura indywidualna,
dyskusja w grupie

BFS_04

TK_01, TK_02, TK_03

lektura indywidualna,
dyskusja w grupie

BFS_05

TK_04, TK_05,
TK_07, TK_08

lektura indywidualna,
dyskusja w grupie

BFS_06

TK_04, TK_05,
TK_06, TK_07, TK_08

lektura indywidualna,
dyskusja w grupie

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia

aktywność w
trakcie zajęć,
zaliczenie ustne
aktywność w
trakcie zajęć,
zaliczenie ustne
aktywność w
trakcie zajęć,
zaliczenie ustne
aktywność w
trakcie zajęć,
zaliczenie ustne
aktywność w
trakcie zajęć,
zaliczenie ustne
aktywność w
trakcie zajęć,
zaliczenie ustne

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

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30

Godziny konsultacji

2

Czytanie wskazanej literatury

30

Przygotowanie do zaliczenia

20

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

2
84
3

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 1,0;
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 2,0.
5. Kryteria oceniania:
 zaliczenie ustne (obowiązuje wiedza zdobyta podczas konwersatorium oraz uzyskana
na podstawie lektury literatury obowiązkowej);
 dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona
nieobecność na dwóch zajęciach).

5. EUROPEJSKI KONTEKST KULTURY BAŁKAŃSKIEJ
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Europejski kontekst kultury bałkańskiej
Kod modułu kształcenia: 03-EKB-22BADL
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
Poziom studiów: I stopień
Rok studiów: II
Semestr: letni
Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych
liczba punktów ECTS : 2 pkt.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia
interpersonalne: kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk i procesów
historycznych, politycznych, literackich i społecznych, umiejętności interdyscyplinarnego
łączenia wiedzy z zakresu wiedzy o kulturze, wiedzy o literaturze, sztuce, formowanie
umiejętności prowadzenia dyskusji w grupie/zespole oraz porozumiewania się z
ekspertami z wielu dziedzin humanistycznych, dotyczących obszaru Półwyspu
Bałkańskiego, umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej;
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza podstawowa z
zakresu historii, literatury, wiedzy o sztuce, 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 kultur obszaru Półwyspu
Bałkańskiego
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

EKB_01

EKB_02

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

potrafi definiować i opisywać podstawowe
zjawiska, tradycje i konteksty kultury
bałkańskiej; potrafi je zaprezentować i
przedstawić w ujęciu typologicznym
potrafi w sposób zaawansowany te zjawiska,
tradycje i konteksty powiązać, wyjaśnić, i

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W12, K_W14,
K_W15, K_W17,
K_U04, K_U05, K_U10
K_W04, K_W06,
K_W07, K_W11,

EKB_03

EKB_04

EKB_05

EKB_06

EKB_07

4.

zakwalifikować, opisać i wyróżnić ich
podstawowe wyznaczniki, omówić i
zinterpretować

K_W16, K_W17,
K_W20, K_U05, K_U06,
K_K05

posiada umiejętność budowania syntezy
kulturowej i historycznoliterackiej, odnajdywania
zjawisk i odniesień w tekstach kultury,
ilustrowania rozważań ogólnych przykładami z
literatury i kultury
potrafi kategoryzować, kontekstualizować,
zaklasyfikować określone zjawiska kultury
bałkańskiej i powiązać je z analogicznymi
zjawiskami w innych kulturach europejskich
potrafi kompilować zdobytą na ćwiczeniach
wiedzę, budować ujęcia uogólniające, rozwijać,
wyjaśniać i rekonstruować zjawiska kultury w
odniesieniu do innych kręgów cywilizacyjnych

K_W12, K_W14,
K_W15, K_U08, K_U10

zyskuje umiejętność porównywania zjawisk
kulturowych, formułowania wniosków,
wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk w
kontekście szerokich formacji
historycznoliterackich, historycznych,
politycznych, kulturowych, ideologicznych
potrafi analizować, interpretować i samodzielnie
oceniać teksty kultury, literackie i naukowe

K_W10, K_W11,
K_W12, K_W16,
K_W17, K_W20,
K_K05, K_K06, K_K07.

K_W12, K_W14,
K_W15, K_U08, K_U10
K_W04, K_W06,
K_W07, K_W11,
K_W16, K_W17,
K_W20, K_U05, K_U06,
K_K05

K_W12, K_W14,
K_W15, K_U08, K_U10

Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01

TK_02

TK_03

TK_04

Opis treści kształcenia

Prezentacja na poziomie podstawowym kultury
bałkańskiej w ujęciu chronologicznym i
typologicznym; ukazanie najważniejszych zjawisk
i kierunków rozwoju.
Prezentacja na poziomie podstawowym
poszczególnych tradycji budujących kulturę
bałkańską; ukazanie najważniejszych elementów
tych tradycji.
Prezentacja na poziomie podstawowym lokacji
kultury bałkańskiej i jej odniesień wobec
europejskiego kręgu cywilizacyjnego, począwszy
od dziedzictwa antycznego.
Ukazanie związków kultury bałkańskiej z różnych
okresów jej rozwoju z analogicznymi okresami
kultury europejskiej, wyeksponowanie płaszczyzn

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

EKB_01, EKB_02,
EKB_03, EKB_04,
EKB_05
BPK_01, BPK_02,
BPK_03, BPK_05,
EKB_06
EKB_01, EKB_02,
EKB_03, EKB_04,
EKB_05
EKB_04, EKB_05
EKB_06, EKB_07

identyfikacji i zróżnicowania.
TK_05

TK_06

5.

Przedstawienie omawianych tradycji i kontekstów
kulturowych na tle wydarzeń historycznych,
EKB_05, EKB_06
politycznych i społecznych na Bałkanach z
uwzględnieniem kontekstu europejskiego.
Prezentacja omawianych zjawisk i kontekstów
kultury bałkańskiej w interdyscyplinarnych
EKB_05, EKB_06,
powiązaniach z innymi obszarami kultury i sztuki EKB_07
w kontekście europejskim.

Zalecana literatura
A. W. Mikołajczak, Antyczne dziedzictwo Europy Środkowej i Wschodniej, [w:]
Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański,
red. B. Zieliński, Poznań 2002, s. 17-24.
B. Zieliński, Spadkobiercy Aleksandrowego dziedzictwa, [w:] Żeglarze pamięci.
Antologia współczesnej literatury macedońskiej, red. B. Zieliński, L. Miodyński,
Poznań 2009, s. 15-32.
A. W. Mikołajczak, Z. Stamatoski, Antyczna tożsamość Macedonii – między
nacjonalizmem a uniwersalizmem, [w:] Wokół Macedonii: siła kultury – kultura siły,
red. B. Zieliński, Poznań 2002, s. 107 – 116.
L. Moroz-Grzelak, Mit Aleksandra Wielkiego we współczesnej literaturze macedońskiej,
[w:] Wokół Macedonii: siła kultury – kultura siły, red. B. Zieliński, Poznań 2002, s.
157-171.
B. Zieliński, Europa we współczesnym chorwackim dyskursie etnokulturowym, [w:]
Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria, red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B.
Zieliński, Poznań 2007, s. 385-397.
I. Czamańska, W. Szulc, Pojęcie Macedonii i Macedończyków w ciągu wieków, [w:]
Wokół Macedonii: siła kultury – kultura siły, red. B. Zieliński, Poznań 2002, s. 21-34.
I. Czamańska, Kultura renesansu i baroku jako element integracji środkowoeuropejskiej,
[w:] Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep
Bałkański, red. B. Zieliński, Poznań 2002, s. 25-38.
S. Marijanović, Chorwacka literatura fin de siecle’u w kontekście środkowoeuropejskim.
„Młodzi” i literatura europejska w czasopiśmie „Mladost”, [w:] Narodowy i
ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański, red. B.
Zieliński, Poznań 2002, s. 61-76.
M. Pantić, Wariacje na temat: Danilo Kiš i Europa Środkowa, [w:] Narodowy i
ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański, red. B.
Zieliński, Poznań 2002, s. 77-82.
V. Gvozden, Danilo Kiš jako pisarz środkowoeuropejski: przyczynek do pisania i
czytania tożsamości, [w:] Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa
Środkowa i Półwysep Bałkański, red. B. Zieliński, Poznań 2002, s. 83-94.
A. Richter, Europa Środkowa u Danila Kiša, [w:] Narodowy i ponadnarodowy model
kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański, red. B. Zieliński, Poznań 2002, s. 95102.
Z. Djerić, Danilo Kiš – sumienie nieznanej Europy, [w:] Narodowy i ponadnarodowy
model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański, red. B. Zieliński, Poznań
2002, s. 103-112.
J. Hatłas, Trakowie, Grecy i Rzymianie na ziemiach bułgarskich oraz europejskiej części
Turcji w starożytności w kategoriach swój – obcy, [w:] Swoje i cudze. Kategorie

przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich, tom 3: Słowiańszczyzna
Południowa, Poznań 2005, s. 237-244.
M. Dąbrowska-Partyka, Pismo jako znak tożsamości, [w:] Literatura pogranicza.
Pogranicza literatury, Kraków 2004, s. 133-145.
I. Stawowy-Kawka, Republika Macedonii na drodze do Unii Europejskiej – rys
historyczny, [w:] Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej,
red. B. Zieliński, L. Miodyński, Poznań 2009, s. .43-67.
B. Zieliński, Obraz Słowiańszczyzny południowej w polskim dyskursie publicznym w III
Rzeczpospolitej (po roku 1989), [w:] Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od
komunizmu do postkomunizmu i postkolonializmu, red. B. Zieliński, Poznań 2008, s.
35-50.
M. Czerwiński, Postkomunizm jako syndrom – Chorwacja i Polska, [w:] Kultury
słowiańskie między postkomunizmem a postmodernizmem, pod red. M. DąbrowskiejPartyki, Kraków 2009, s. 169-186.
A. Laignel-Lavastine, Cioran, Eliade, Ionesco: o zapominaniu faszyzmu. Trzech
intelektualistów rumuńskich w dziejowej zawierusze, Kraków 2010.
S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1997, 2011
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

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

EKB_01

TK_01, TK_02,
TK_03,

EKB_02

TK_01, TK_02,
TK_03,

EKB_03

TK_01, TK_02,
TK_03,

prezentacje multimedialne,
dyskusje na temat
przeczytanych materiałów

TK_01, TK_03
TK_04

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

EKB_04

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia

aktywność w
trakcie zajęć, ocena
pracy pisemnej,
ocena prezentacji
aktywność w
trakcie zajęć, ocena
pracy pisemnej
ocena prezentacji
aktywność w
trakcie zajęć, ocena
pracy pisemnej
ocena prezentacji
aktywność w
trakcie zajęć, ocena
pracy pisemnej
ocena prezentacji

EKB_05

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

prezentacje indywidualne
studentów, praca grupowa,
dyskusje

EKB_06

TK_02, TK_04,
TK_05, TK_06,

prezentacje indywidualne
studentów, praca grupowa,
dyskusje

EKB_07

TK_04, TK_06,

prezentacje indywidualne
studentów, praca grupowa,
dyskusje

aktywność w
trakcie zajęć, ocena
pracy pisemnej
ocena prezentacji
aktywność w
trakcie zajęć, ocena
pracy pisemnej
ocena prezentacji
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

1

Czytanie wskazanej literatury

10

Przygotowanie do zajęć
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

20
61
2

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,0;
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 1,0.
5. Kryteria oceniania:
 aktywność w trakcie zajęć (udział w 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;
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.

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

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Kod przedmiotu: 03-F-21BADL (III sem.), 03-F-22BADL (IV sem.)
Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
Poziom studiów: I stopień
Rok studiów: II
Semestr: zimowy i letni
Liczba godzin: wykład, 60 (30 + 30) godz. dydaktycznych
Liczba punktów ECTS: 3 (1 + 2) pkt.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mailowy wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia
10. Język wykładowy: język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cel przedmiotu/zajęć:
Przekazanie wiedzy ogólnej z zakresu historii filozofii i estetyki.
Zaznajomienie z podstawową terminologią filozoficzną i estetyczną.
Rozwijanie zdolności analitycznego i krytycznego myślenia.
Nauczanie logicznego myślenia: rozwijanie umiejętności argumentacji, uzasadniania
własnego stanowiska i wyciągania wniosków.
Rozwijanie tolerancji i umiejętności rozumienia oraz doceniania różnorodności
kulturowej i światopoglądowej.
Rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia.
2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
Wstępne wymagania obejmują ogólną wiedzę humanistyczną na poziomie szkoły
średniej.

3.

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla kierunku
studiów

F_01
F_02
F_07
F_04
F_05
F_06

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia
efektów kształcenia student:

rozumie rolę refleksji filozoficznej w badaniu
problemów moralnych i zjawisk estetycznych
słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i
argumentów filozoficznych dotyczących wybranych
stanowisk
analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich
kluczowe tezy i założenia;
ma podstawową wiedzę logiczną oraz stosuje typowe
strategie argumentacyjne, retoryczne i erystyczne
uzasadnia i krytykuje uogólnienia w świetle
dostępnych faktów empirycznych;
artykułuje w mowie i na piśmie własne propozycje

Odniesienie do
efektów kształcenia
dla obszaru nauk
społecznych i
humanistycznych

H1A_W05
H1A_U04
H1A_U03,
H1A_U07
H1A_U05,
H1A_U07
H1A_U06
H1A_U07,

F_07

F_08
F_09

4.

dotyczące rozwiązania problemów
moralnych, społecznych i światopoglądowych
rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego i
moralnego przez osoby pochodzące z różnych
środowisk i kultur
jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w
świetle dostępnych danych i argumentów
na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i
problemów samodzielnie formułuje propozycje ich
rozwiązania

H1A_U08,
H1A_U09
H1A_U07

H1A_K01
H1A_K03

Treści kształcenia
Treści
programowe
(symbol)

Opis treści programowych

Odniesienie do
efektów kształcenia

TK_01

Przedmiot i charakterystyka filozofii.

F_01–F_09

TK_02

Filozofia przedsokratejska, cz.1 (poglądy Talesa z
Miletu, Anaksymandra, Anaksymenesa, Heraklita z
Efezu i Pitagorejczyków).
Filozofia przedsokratejska, cz.2, (poglądy
Ksenofanesa, Parmenidesa, Zenona z Elei,
Empedoklesa i Demokryta z Abdery).
Okres humanistyczny w filozofii: poglądy sofistów i
Sokratesa.
Poglądy filozoficzne Platona.
Metafizyka i etyka Arystotelesa.
Filozofia szkół hellenistycznych: stoicyzm, epikureizm
i sceptycyzm.

F_01–F_09

TK_03
TK_04
TK_5
TK_6
TK_7

F_01–F_09
F_01–F_09
F_01–F_09
F_01–F_09
F_01–F_09

TK_8

Filozofia buddyzmu.

TK_9

Poglądy filozoficzne Augustyna z Hippony i Tomasza F_01–F_09
z Akwinu.
Racjonalizm Rene Descartesa (Kartezjusza).
F_01–F_09

TK_10
TK_11
TK_12
TK_13
TK_14
TK_15
TK_16
TK_17

F_01–F_09

Empiryści brytyjscy: John Locke, Georg Berkeley,
Dawid Hume.
Etyka i teoria poznania Immanuela Kanta.

F_01–F_09

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

F_01–F_09

Estetyka – charakterystyka i przedmiot. Pojęcie
sytuacji estetycznej.
Człowiek w świecie wartości. Wybrane zagadnienia
aksjologiczne.
Podstawowe kategorie estetyczne starożytnej Grecji

F_01–F_09

F_01–F_09
F_01–F_09
F_01–F_09
F_01–F_09

TK_20

(piękno, harmonia, kalokaghatia, katharsis, mimesis,
trójjedyna choreia).
Estetyka w średniowieczu (poglądy Pseudo Dionizego F_01–F_09
Areopagity, Jana Szkota Erugieny, Augustyna z
Hippony).
Klasycyzm i romantyzm jako dwa wybrane style
F_01–F_09
estetyczne (charakterystyka i porównanie).
Dzieło sztuki – próby definicji.
F_01–F_09

TK_21

Estetyczne i pozaestetyczne funkcje sztuki.

F_01–F_09

TK_22

Twórca i proces twórczy.

F_01–F_09

TK_23

F_01–F_09

TK_24

Wybrane koncepcje przeżycia estetycznego (teorie:
Arystotelesa, I. Kanta, A. Schopenhauera, R.
Ingardena i innych).
Stosunek sztuki do prawdy i rzeczywistości.

F_01–F_09

TK_25

Estetyka wobec sztuki współczesnej.

F_01–F_09

TK_18

TK_19

5.

Zalecana lista lektur:
Kazimierz Ajdukiewicz „Zagadnienia i kierunki filozofii”.
Arno Anzenbacher „Wprowadzenie do filozofii”.
Jostein Gaarder „Świat Zofii”.
Maria Gołaszewska, „Zarys estetyki”.
Leon-Louis Grateloup „Wędrówki po filozofii”.
Diogenes Laertios „Żywoty i poglądy słynnych filozofów”.
Giovanni Reale, „Historia filozofii starożytnej”, T.1 – T5.
Władysław Tatarkiewicz, „Dzieje sześciu pojęć”.
Władysław Tatarkiewicz, „Historia estetyki”, T1. – T. 3.
Władysław Tatarkiewicz, „Historia filozofii”, T.1-T.3.

6.

Informacja gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.
Dodatkowych informacji należy poszukać w podanej literaturze, która jest dostępna m.
in. w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. Ratajczaka 38/40 (www.lib.amu.pl) oraz w
bibliotece i czytelni Wydziału Nauk Społecznych, ul Szamarzewskiego 89, bud, C

III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia przedmiotu (EK) treści programowych i typów / metod
oceniania
Efekty
kształcenia dla
przedmiotu

F_01–F_09
F_01–F_09
F_01–F_09
F_01–F_09

Treści kształcenia

TP1
TP2
TP3
TP4

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągniecie
założonych efektów
kształcenia

wykład informacyjny
wykład informacyjny
wykład informacyjny
wykład informacyjny

Typy / metody oceniania
(D- ocenianie diagnostyczne, F
– ocenianie formujące; P ocenianie podsumowujące)

kolokwium zaliczeniowe
kolokwium zaliczeniowe
kolokwium zaliczeniowe
kolokwium zaliczeniowe

F_01–F_09
F_01–F_09
F_01–F_09
F_01–F_09
F_01–F_09
F_01–F_09
F_01–F_09
F_01–F_09
F_01–F_09
F_01–F_09

TP5
TP6
TP7
TP8
TP9
TP10
TP11
TP12
TP13
TP14

wykład informacyjny
wykład informacyjny
wykład informacyjny
wykład informacyjny
wykład informacyjny
wykład informacyjny
wykład informacyjny
wykład informacyjny
wykład informacyjny
wykład informacyjny

kolokwium zaliczeniowe
kolokwium zaliczeniowe
kolokwium zaliczeniowe
kolokwium zaliczeniowe
kolokwium zaliczeniowe
kolokwium zaliczeniowe
kolokwium zaliczeniowe
kolokwium zaliczeniowe
kolokwium zaliczeniowe
kolokwium zaliczeniowe

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

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

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

60
30
1
91
3

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2,0;
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 1,0.
5.

Kryteria oceny
– kolokwium zaliczeniowe z wykładu;
– obecność na zajęciach.

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

6. HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA PAŃSTW BAŁKAŃSKICH
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Historia państwa i prawa państw bałkańskich
Kod modułu kształcenia: 03-HPB-31BADL (V sem.), 03-HPB-32BADL (VI sem.)
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
Poziom studiów: I stopień
Rok studiów: III
Semestr: zimowy i letni
Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 60 (30 + 30) godz. dydaktycznych
Liczba punktów ECTS: 4 (2 + 2) pkt.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców)/
prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski
II.
1.

Informacje szczegółowe
Cel (cele) modułu kształcenia
 interpersonalne: umiejętność dyskutowania na tematy naukowe, odnoszenia się do
różnych opinii. Zdolności krytyczne i umiejętności interdyscyplinarne. Rozumienie,
docenianie różnorodności kulturowej i etniczno-religijnej;
 instrumentalne: zdolność krytycznej analizy i interpretacji dziejów narodu oraz
państwa chorwackiego. Orientacja na temat czynników determinujących ewolucję
tożsamości historycznej narodów na Bałkanach. Rozumienie charakteru przemian
społeczno-politycznych i gospodarczych na Bałkanach. Umiejętność historycznej
interpretacji tekstów literackich;
 systemowe: kojarzenie faktów z różnorodnych dziedzin humanistyki (historia, kultura,
literatura, socjologia, psychologia społeczna), rozumienie różnic i analogii między
różnymi kręgami kulturowymi.

2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
(jeśli obowiązują)
Podstawowa znajomość języka chorwackiego.

3.

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

HPB_01

HPB_02

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

Potrafi na poziomie zaawansowanym definiować pojęcia
związane z historią państwa i prawa na Bałkanach,
potrafi umiejscowić je w kontekście chronologicznym,
społecznym, kulturowym i religijnym
Potrafi przedstawić ewolucję organizmów państwowych
na ternie Bałkanów, jest w stanie wskazać związki
przyczynowo-skutkowe zachodzące pomiędzy
poszczególnymi mechanizmami ustrojowymi i

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W01, K_W12,
K_U01, K_U04
K_W01, K_W03,
K_U10, K_U11

prawnymi
HPB_03

HPB_04

HPB_05
HPB_06

HPB_07
HPB_08

HPB_09

4.

Potrafi syntetyzować wiedzę zdobytą na zajęciach,
wyjaśniać przebieg ewolucji prawnoustrojowej
państwowości istniejących na Bałkanach, jest w stanie
przedstawić najważniejsze systemy prawne i państwowe
jakie funkcjonowały na terenie Bałkanów na przestrzeni
wieków
Potrafi dokonać analizy tekstu źródłowego o charakterze
ustawodawczym i prawodawczym; potrafi umieścić go
w szerszym kontekście historii Bałkanów i Europy,
stosując przy tym ujęcie porównawcze
Potrafi wskazać związki i zależności występujące
między ustrojami poszczególnych państw, a
obowiązującymi w nich prawami
Potrafi stosując ujęcie interdyscyplinarne
wykorzystywać informacje wywodzące się z dziedziny
nauk prawniczych i wykorzystywać je w analizie
materiałów źródłowych związanych z historią Bałkanów

K_W11, K_W03,
K_W17, K_U06

Potrafi wykazać związki między folklorem i religiami
półwyspu Bałkańskiego a kształtowaniem się norm
prawnych w tym regionie
Zyskuje zdolność porównywania systemów ustrojowych
i prawnych funkcjonujących na Bałkanach od czasów
średniowiecza do 1989, formułowania wniosków,
interpretowania tych systemów w kontekście
interdyscyplinarnym
Rozumie wpływ przemian ustrojowo-prawnych
zachodzących na Bałkanach na obecny kształt
państwowości istniejących na tym obszarze, potrafi
umiejscowić owe przemiany we współczesnym
kontekście geopolitycznym

K_W14,K_W15,
K_W20,
HPPPB_08
K_W05, K_U06,
HPPPB_09

K_W03, K_U10,
K_U11, K_U03
K_W03, K_U01,
K_U02,
K_W05, K_W03,
K_U03, K_U05
HPPPB_07

K_W01, K_W03,
K_W13, K_U06

Treści kształcenia
Symbol
treści
kształcenia

TK_01
TK_02

TK_03

Opis treści kształcenia

Prezentacja na poziomie zaawansowanym pojęć
ogólnych z zakresu historii państwa i prawa
Prezentacja na poziomie zaawansowanym specyfiki
ustroju i prawodawstwa wczesnofeudalnych państw
bałkańskich w ujęciu chronologicznym i typologicznym
Prezentacja na poziomie zaawansowanym tekstów
źródłowych reprezentatywnych dla ustroju i
prawodawstwa państw bałkańskich w czasach
średniowiecza i wczesnej nowożytności

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

HPB_01, HPB_04,
HPB_05, HPB_08
HPB_01, HPB_02,
HPB_03, HPB_06,
HPB_08
HPB_01, HPB_03,
HPB_04, HPB_07,
HPB_08

TK_04

TK_05

TK_06

TK_07

TK_08

TK_09

TK_10

5.

Prezentacja na poziomie zaawansowanym specyfiki ustroju i
HPB_01, HPB_02,
prawodawstwa Turcji Osmańskiej, przedstawienie ich
HPB_03, HPB_05,
wpływu na ewolucję mechanizmów ustrojowych i prawnych
HPB_06, HPB_08
na terenie Bałkanów

Prezentacja na poziomie zaawansowanym specyfiki
ustroju i prawodawstwa obszaru pogranicza
wojskowego monarchii habsburskiej i jego wpływu na
ewolucję społeczności bałkańskich w czasach
nowożytnych

HPB_01, HPB_04,
HPB_05, HPB_06,
HPB_07, HPB_08

Prezentacja na poziomie zaawansowanym procesu
kształtowania się państwowości bałkańskich w XIX
HPB_01, HPB_02,
wieku, analiza ich ustroju w kontekście ustawodawstwa HPB_03, HPB_06,
zachodnioeuropejskiego
HPB_07, HPB_08
Prezentacja na poziomie zaawansowanym
mechanizmów ustrojowych i prawodawstwa na
Bałkanach w dwudziestoleciu międzywojennym XX
wieku, przedstawienie związku między
ustawodawstwem krajów bałkańskich, a
ustawodawstwem krajów Europy zachodniej
Prezentacja na poziomie zaawansowanym
mechanizmów ustrojowych i prawodawstwa państw
socjalistycznych na Bałkanach w drugiej połowie XX
wieku, przedstawienie związków między ustrojem tych
państw a ustrojem ZSRR
Prezentacja na poziomie zaawansowanym przemian
ustrojowo-prawnych które zaszły na Bałkanach w
ostatniej dekadzie XX wieku ze szczególnym
uwzględnieniem krajów byłej Jugosławii
Przedstawienie omawianych zagadnień z zakresu
historii państwa i prawa na tle zagadnień politycznych,
społecznych, gospodarczych i kulturowych

HPB_02, HPB_03,
HPB_05, HPB_06,
HPB_07, HPB_08

HPB_01, HPB_02,
HPB_03, HPB_05,
HPB_07, HPB_08

HPB_02, HPB_05,
HPB_06, HPB_07,
HPB_08
HPB_03, HPB_05,
HPB_06, HPB_07,
HPB_08

Zalecana literatura
Żródła
Cronici turceşti privind tărilec Romane : extrase. Vol. 1, Sec. XV-mijlocul sec. XVII, M.
Guboglu (oprac.), Bucureşti 1966.
Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Sv. 1, Listine godina
743-1100, M. Kostrenčić (red.), Zagreb 1967.
J. Broz-Tito, Artykuły i przemówienia 1969-1975, J. Chmielewski (tłum.), Warszawa
1977.
Kanuni i Lekë Dukagjinit, S. Gjeçov (oprac.), New York 1989.

Konstytucja Republiki Chorwacji z 22 grudnia 1990 r., T. Wójcik (tłum.), Warszawa
1995.
Konstytucja Republiki Macedonii, T. Wójcik (tłum.), Warszawa 1999.
Materiały do ćwiczeń seminaryjnych z historii prawodawstw słowiańskich. 1, Statuty
cara Stefana Duszana z lat 1349 i 1354, S. Borowski(tłum.), Warszawa 1934.
Materiały do ćwiczeń seminaryjnych z historii prawodawstw słowiańskich. 2, Statut wino
dolski z roku 1288, S. Borowski(tłum.), Warszawa 1935.
Statuta Valachorum, Z. Blažević (tłum.), Zagreb 1999.
Zakonski spomenici srpskich drżava srednjega veka, S. Novaković (red.), Beograd 1912.
Opracowania
H. Batowski, Rozpad Austro-Węgier 1914–1918, Kraków 1982.
I. Božilov, Car Simeon Veliki (893-927): zlatnijat vek na Srednevekovna Bălgarija, Sofia
1983.
W. Brodziński, Wzajemne stosunki między władzą ustawodawczą a wykonawczą :
Białoruś, Czechy, Litwa, Rumunia, Słowacja, Węgry, Łódź 1996.
R. Browning, Cesarstwo bizantyjskie. Warszawa 1997.
B. Czapik-Lityńska, Przestępstwa przeciwko mieniu w "Statucie winodolskim" (1288 rok)
: z dziejów prawa chorwackiego, [w:] Z dziejów prawa, Katowice 1999, t. 2, s. 25-44.
B. Czapik-Lityńska, A. Lityński, Przestępstwo i kara w statucie Policy. Z dziejów prawa
chorwackiego, „Z dziejów Prawa, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” 1996, nr
1581, s. 24–37.
D. V. Firoiu, Istoria statuli si dreptali romanesc, Bucuresti 1976.
Dzieje gospodarcze i społeczne Imperium Osmańskiego, Inalcik H., Quataert D. (red.),
Kraków 2008.
A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiórkowski, Historia państwa i
prawa – wybór tekstów źródłowych, Poznań 1995.
I. Hussain, The Tanzimat: Secular Reforms in the Ottoman Empire, Faith matters 2011.
H. Inalcik, Imperium osmańskie Epoka klasyczna 1300–1600, Kraków 2006.
Istorija država i prava jugoslovenskih naroda, D. Jevtić, D. Popović (red.), Beograd
1972,
How to construct a border society ? The Triplex Confinium c. 1700–1750 (Graz,
December 9–12, 1998), D. Roksandić, N. Štefanić (red), Budapest 2000.
B. Jelavich, Romania at the Congress of Berlin : problems of peacemaking, Mainz 1979.
K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia
ustroju państwa, Poznań 1995.
K. Maly, F. Sivak, Dejiny statuta a prava v cesko do roku 1918, Bratislava 1992.
A. Mijatović, Zrinsko-frankopanska urota, Zagreb 1999.
W. Namysłowski, Serbskie prawo sądowe w wiekach średnich, Warszawa 1926.
Państwa bałkańskie w polityce imperializmu niemieckiego w latach 1871–1945, A.
Czubiński (red.), Poznań 1982.
Z. Radelić, Hrvatska u Jugoslaviji 1945–1991. Od zajednjistva do rozpada, Zagreb 2006.
J. Rapacka, Rzeczpospolita Dubrownicka, Warszawa 1977.
F. Šanjek, Povijest Hrvata. Srednji vijek, Zagreb 2003.
N. Štefanec, Država ili ne : Ustroj Vojne krajine 1578. godine i hrvatsko-slavonski staleži
u regionalnoj obrani i politici, Zagreb 2011.
W. Szulc, Przemiany gospodarcze i społeczne w Jugosławii w okresie międzywojennym:
(1918-1941), Poznań 1980.
W. Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford 1997.
M. Valentić, L. Čoralić, Povijest Hrvata. od kraja 15.stoljeća do kraja Prvog svjetskog
rata, Zagreb 2008.

Vojna krajina. Povjesni pregled – Historiografija –Rasprave, A. Mijatović (red.), Zagreb
1984.
Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, R. Grabowski, S. Grabowska (red.,
Warszawa 2008.
6.

Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
Konsultacje drogą mailową, dotyczące rozwiązywania problemów badawczych,
dyskutowanych na zajęciach i przygotowań do testu zaliczeniowego

7.

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

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

Symbol treści
kształcenia
realizowanych w
trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego
efektu kształcenia

ocena pracy
zaliczeniowej,
aktywność w trakcie
zajęć dydaktycznych
ocena pracy
zaliczeniowej,
aktywność w trakcie
zajęć dydaktycznych
ocena realizacji zadania
pozalekcyjnego,
aktywność w trakcie
zajęć dydaktycznych

HPB_01

TK_01– TK_06,
TK_08, TK_11

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

HPB_02

TK_02, TK_04,
TK_06–TK_09,
TK_11

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

HPB_03

TK_02–TK_04,
TK_06– TK_08,
TK_10

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

HPB_04

TK_01, TK_03,
TK_05

metoda podająca (elementy
wykładu konwersatoryjnego),
metoda poszukująca (studium
wybranych przypadków z
dziejów Chorwacji)

ocena pracy
zaliczeniowej

HPB_05

TK_01, TK_04,
TK_05, TK_07–
TK_12

metoda podająca (tekst
programowany),metoda
eksponująca (pokaz)

ocena pracy
zaliczeniowej,
aktywność w trakcie
zajęć dydaktycznych

HPB_06

TK_02, TK_04–
TK_07, TK_09–
TK_12

HPB_07

TK_03,
TK_05– TK_12

metoda podająca (tekst
programowany), metoda
poszukująca (ćwiczeniowa
oparta na materiale filmowym),
metoda eksponująca (pokaz)
metoda podająca (elementy
wykładu informacyjnego),

aktywność w trakcie
zajęć dydaktycznych
ocena pracy
seminaryjnej,

HPB_08

TK_01– TK_12

HPB_09

TK_01– TK_12

metoda poszukująca (giełda
pomysłów – tworzenie tematów
prac seminaryjnych na
podstawie kwerendy
bibliotecznej i dyskusji podczas
zajęć)
metoda podająca (elementy
wykładu konwersatoryjnego,
opisu, tekst programowany)
metoda podająca (elementy
wykładu konwersatoryjnego,
opisu, tekst programowany)

zaliczeniowej, bieżąca
kontrola w trakcie zajęć
dydaktycznych

ocena pracy
zaliczeniowej
ocena pracy
zaliczeniowej

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

2

Przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie do egzaminu

20

Egzamin

2

SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

114
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:
 przygotowanie pracy seminaryjnej, zgodnej z omówionymi podczas zajęć zasadami
warsztatu naukowego, na wybrany przez studenta temat dotyczący historii ziem
chorwackich (75% oceny końcowej);
 aktywność w zajęciach (25% oceny końcowej);
 maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

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) – dostateczna wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze
znacznymi niedociągnięciami;
3,0 (E) – dostateczna wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z
licznymi błędami;
2,0 (F) – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne.

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

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Krąg literatury bizantyńskiej
Kod modułu kształcenia: 03-KLB-21BADL
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
Poziom studiów: I stopień
Rok studiów: II
Semestr: zimowy
Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych
Liczba punktów ECTS: 2 pkt.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców)/
prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu kształcenia
– zapoznanie z historią literatury bizantyńskiej (IV-XV w.),
– znaczenie historią literatury bizantyńskiej dla literatury narodów bałkańskich.
2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych – brak

3.

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

KLB_01
KLB _02

KLB _03
KLB _04
KLB_05

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

przedstawić sylwetki wybitnych pisarzy i ich
dzieła.
zrozumieć specyfikę języka greckiego epoki
średniowiecza a greki klasycznej: tylko
zagadnienia wybrane, rzutujące na twórczość
literacką
wyjaśnić wyjątkowość literatury bizantyńskiej
przedstawić znaczenie literatury w odbiorze
społecznym: autorytet intelektualisty, rolę
mecenatu państwowego
zaprezentować recepcję literatury bizantyńskiej w
literaturach słowiańskich Bałkanów

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W07, K_W16,
K_U10
K_W07, K_U10

K_W06, K_W07,
K_W17, K_U10,
K_K05
K_W07, K_U10
K_W06, K_W07,
K_W11, K_W17,
K_U10, K_K05

4.

Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03
TK_04
TK_05

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

Opis treści kształcenia

Język grecki w średniowieczu: język ludowy a
poziomy języka literackiego (m.in. geneza
diglossii).
Sylwetki największych pisarzy bizantyńskich;
arcydzieła literatury bizantyńskiej.
Stan zachowania literatury bizantyńskiej: tradycja
rękopiśmienna i jej uwarunkowania (podstawowe
informacje z zakresu paleografii oraz kodykologii).
Wpływ literatury bizantyńskiej na literatury
słowiańskie: płaszczyzna genologiczna oraz
ideologiczna.
Problemy badawcze związane z literaturą
bizantyńską ze szczególnym uwzględnieniem
kwestii współczesnych edycji krytycznych.

KLB _02, KLB _03,
KLB _04
KLB_01, KLB _04
KLB _02, KLB _04
KLB_01, KLB _03,
KLB_05
KLB _02, KLB _03

5.

Zalecana literatura
Jedyny podręcznik w jęz. polskim:
Oktawiusz Jurewicz, Historia literatury bizantyńskiej. Wrocław 1984.
Teksty bizantyńskie w tłumaczeniu polskim z komentarzem:
Dijenis Akritas. Opowieść z kresów bizantyńskich, tłum. M. Borowska. Warszawa 1998.
A.Kotłowska, Eparchikon biblion. Księga eparcha. Poznań 2010.
Prokopiusz z Cezarei, Historia sekretna. Warszawa 1977.
Pozostałe teksty źródłowe są przygotowywane przez prowadzącą zajęcia.

6.

Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
brak
Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.
Portal USOS; Biblioteka Uniwersytecka; Biblioteka Instytutu Historii UAM

7.

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

KLB_01

TK_02, TK_04

KLB_02

TK_01, TK_03, TK_05

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

rozmowa odnośnie
przeczytanych wcześniej
tekstów źródłowych
prezentacja nowożytnych i
współczesnych edycji
krytycznych i

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia

aktywność w
trakcie zajęć,
egzamin ustny
aktywność w
trakcie zajęć,
egzamin ustny

KLB_03

TK_01, TK_004,
TK_05

KLB_04

TK_01, TK_02, TK_03

KLB_05

TK_04

międzynarodowych
projektów badawczych;
rozmowa odnośnie
przeczytanych wcześniej
tekstów źródłowych
prezentacja nowożytnych i
współczesnych edycji
krytycznych i
międzynarodowych
projektów badawczych;
rozmowa odnośnie
przeczytanych wcześniej
tekstów źródłowych
rozmowa odnośnie
przeczytanych wcześniej
tekstów źródłowych
rozmowa odnośnie
przeczytanych wcześniej
tekstów źródłowych

aktywność w
trakcie zajęć,
egzamin ustny

aktywność w
trakcie zajęć,
egzamin ustny
aktywność w
trakcie zajęć,
egzamin ustny

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

Konsultacje z prowadzącym
Praca własna studenta (czytanie wskazanej lektury;
przygotowanie do ćwiczeń, przygotowanie do zaliczenia)
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

1
30
61
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.
2.





Kryteria oceniania:
adekwatność odpowiedzi na zadane pytanie z właściwą argumentacją źródłową;
umiejętność powołania się na czytane teksty literackie;
umiejętność wyrażania sądów wartościujących;
obecność na zajęciach.

9A. LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO – JĘZYK ANGIELSKI
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: Lektorat języka nowożytnego – język angielski
2. Kod modułu kształcenia: 03-LEK-12BADM (II sem.) 03-LEK-21BADM (III sem.), 03LEK-22BADM (IV sem.) 03-LEK-31BADM (V sem.)
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
5. Poziom studiów: I stopień: II stopień
6. Rok studiów: I–III
7. Semestr: letni – I rok, zimowy i letni – II rok, zimowy – III rok
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, konwersatorium, 120 (30 + 30 + 30 + 30)
godz. dydaktycznych,
9. Liczba punktów ECTS: 10 (2+2+3+3) pkt.
10. Imię, nazwisko, stopień naukowy, adres e-mail prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski i 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

LEK_01

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

Odniesienie do celów
kształcenia dla kierunku
studiów

Potrafi prowadzić swobodne i spontaniczne rozmowy C1, C2, C5, C6
oraz uczestniczyć aktywnie w dyskusji na tematy
ogólne oraz związane z problematyką studiów

LEK_02
LEK_03
LEK_04
LEK_05
LEK_06
LEK_07
LEK_08
LEK_09

Potrafi napisać różne rodzaje tekstów, w tym teksty
użytkowe
Potrafi przetłumaczyć na język polski i streścić
w języku angielskim krótki tekst specjalistyczny.
Potrafi przygotować i wygłosić prezentację na temat
ogólny jak i dotyczący zagadnień studiowanej
specjalności.
Jest otwarty i wrażliwy na różnice kulturowe.
Potrafi samodzielnie wyszukać informacje
w zasobach internetowych oraz wykorzystać je
w nauce języka obcego
Potrafi podejmować działania w języku obcym
w środowisku akademickim i zawodowym
Potrafi pracować w zespole
Zna zakres materiału, formę i sposób zdawania
egzaminu TOEIC.

C1, C4
C2, C3
C2, C3, C4,C5, C7,
C8, C9
C2, C4, C6, C7
C2, C3, C4,C8, C9
C5, C6, C7,C8
C1, C5, C6, C7
C8

4. Treści kształcenia
Symbol
treści
kształcenia
TK_01
TK_02
TK_03
TK_04
TK_05
TK_06

Odniesienie do
celów kształcenia
modułu

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

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

5. Zalecana literatura
Grussendorf Marion English for Presentations. Oxford Business English OUP, 2011.
Hughes J. , Mallett A. Successful Presentations. Video Course OUP, 2012.
McCarthy M., O’Dell F. English Vocabulary in Use Advanced, CUP 2006.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, OUP 2005.
Vince Michael, First Certificate Language Practice OUP.
Podręcznik wskazany przez prowadzącego.
Materiały w Internecie dotyczące dziedzictwa kulturowego krajów studiowanej
specjalności.
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu:
Platforma e-learningowa CLIP – http://clip2.ioki.com.pl.
Praca z wykorzystaniem platformy Moodle .

Skrzynka mailowa grupy.
Ćwiczenia interaktywne zamieszczane przez wydawcę podręcznika na platformie
e-learningowej.
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
i metod oceniania
Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

Symbol treści
kształcenia
realizowanych w
trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów
kształcenia

LEK_01

TK_01, TK_02,
TK_05, TK_06

ćwiczenia na tekście i
praca własna, dyskusja

LEK_02

TK_03

LEK_03

TK_01

LEK_04

TK_04, TK_05,
TK_06

LEK_05

TK_05

LEK_06

TK_04, TK_05
TK_04, TK_06

LEK_07
LEK_08

LEK_09

TK_05, TK_06

TK_01, TK_02,
TK_03

zajęć

Metody oceniania stopnia osiągnięcia
założonego efektu kształcenia

przygotowanie tabel
porównawczych; ocena i analiza
przygotowanego materiału
ćwiczenia
analiza przygotowania
przygotowawcze i praca
różnorodnych form pisemnych,
własna
ocena prac pisemnych
ćwiczenia w grupach
analiza i tłumaczenia różnych
tekstów specjalistycznych
ćwiczenia na tekście i
przygotowanie i przedstawienie
praca w grupach,
prezentacji na podstawie
prezentacje studenckie
materiałów medialnych (prasa,
Internet, opracowania); ocena
prezentacji samodzielnie
przygotowanych przez
studentów
ćwiczenia na tekście, praca przygotowywanie argumentacji,
własna, dyskusje w
monitorowanie i ocena w czasie
parach, panele dyskusyjne; zajęć
ćwiczenia na tekście

indywidualne konsultacje oraz
dyskusja na znaleziony w
zasobach internetowych temat
ćwiczenia na tekście,
analiza wyników pracy i
ćwiczenia słownikowe,
opracowań; test
ćwiczenia na tekście, praca przygotowanie argumentacji i
w parach i grupach,
projektów w zespołach;
dyskusje,
monitorowanie i ocena podczas
zajęć
praca indywidualna
testy gramatyczne

2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych
efektów kształcenia.
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Praca własna studenta (przygotowanie do zajęć,
przygotowanie do egzaminu)
Przygotowanie do egzaminu
Egzamin
Konsultacje
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
120
150
20
2
2
294
10

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 4,0;
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 6,0.
5. Kryteria oceniania:
5,0 (A) – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne;
4,5 (B) – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne;
4,0 (C) – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne;
3,5 (D) – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze
znacznymi niedociągnięciami;
3,0 (E) – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale
z licznymi błędami;
2,0 (F) – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne.

9B. LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO – JĘZYK NIEMIECKI
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: Lektorat języka nowożytnego – język niemiecki
2. Kod modułu kształcenia: 03-LEK-12BADM (II sem.) 03-LEK-21BADM (III sem.), 03LEK-22BADM (IV sem.) 03-LEK-31BADM (V sem.)
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
5. Poziom studiów: I stopień
6. Rok studiów: I–III
7. Semestr: letni – I rok, zimowy i letni – II rok, zimowy – III rok
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 120 (30 + 30 + 30 + 30) godzin
dydaktycznych
9. Liczba punktów ECTS: 10 (2 + 2 + 3 + 3) pkt.
10. Imię, nazwisko, stopień naukowy, adres e-mail prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski i 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

LEK_01
LEK_02
LEK_03
LEK_04

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

Student potrafi zrozumieć znaczenie przekazu
zawartego w złożonych tekstach zarówno ustnych jak i
pisemnych.
Student potrafi w szerokim zakresie tematów
formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi
ustne i pisemne.
Student potrafi wyjaśnić swoje stanowisko
w sprawach będących przedmiotem dyskusji,
rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
Rozumie teksty dotyczące życia codziennego lub
zawodowego.

Odniesienie do efektów
kształcenia dla
kierunku studiów

K_W15, K_W16
K_U02, K_U03,
K_U06
K_K01, K_K02,
K_K04, K_K06,
K_K09, K_K10
K_U02, K_U03,
K_U04, K_U13

LEK_05
LEK_06
LEK_07
LEK_08
LEK_09

LEK_10

4.

Student potrafi przedstawić na szerszym forum krótkie
lub dłuższe wystąpienia czy prezentacje.
Student zna reguły gramatyczne objęte programem i
potrafi je zastosować.
Potrafi relacjonować wydarzenia z przeszłości i opisać
własne reakcje i wrażenia.
Potrafi opisywać przeżycia, a także swoje marzenia,
nadzieje i plany dotyczące przyszłości.
Potrafi redagować teksty na znane lub związane z
zainteresowaniami tematy i wyrażać w nich swoje sądy
i opinie.
Ma świadomość konieczności podnoszenia swoich
umiejętności językowych i zna metody
samokształcenia się w zakresie języka niemieckiego.

K_K04, K_K10
K_U02
K_K04
K_U04, K_U13
K_U14

K_K01, K_K09,
K_K11

Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03
TK_04
TK_05
TK_06
TK_07
TK_08
TK_09
TK_10
TK_11

Opis treści kształcenia

Praca – zagadnienia związane z szukaniem pracy,
pisanie CV i listu motywacyjnego.
Rodzina – stosunki rodzinne, modele rodziny.
Święta – rodzaje świąt, przygotowania do świąt,
obrzędy, tradycje.
Szkoła – system szkolnictwa, problemy szkolne, wybór
studiów.
Kuchnia i jedzenie, zakupy, przepisy.
Film – rodzaje i produkcja filmu, aktorzy.
Podróż, środki transportu, wakacje, zakwaterowanie
Muzyka – rodzaje muzyki, instrumentów.
Sport – dyscypliny, zainteresowania, relaks.
Moda – aktualne trendy i moda jako pojęcie ogólne.
Zagadnienia gramatyczne na poziomie B2 (I) (wg skali
biegłości Rady Europy

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

LEK_02, LEK_04
LEK_02, LEK_07
LEK_02, LEK_08
LEK_08
LEK_03
LEK_02, LEK_09
LEK_01
LEK_05
LEK_06, LEK_09
LEK_03, LEK_06
LEK_06, LEK_10

5. Zalecana literatura
Ewa Maria Rostek DEUTSCH. Repetytorium tematyczno – leksykalne dla młodzieży
szkolnej, studentów i nie tylko .... (WAGROS 2006)
Ewa Maria Rostek Pro & Contra – Themen. Argumentieren ohne Probleme (WAGROS
2007).
6. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.
Biblioteka i czytelnia Studium Nauczania Języków Obcych UAM:

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

LEK_01

Symbol treści
kształcenia
realizowanych w
trakcie zajęć

TK_01, TK_02,
TK_03, TK_04,
TK_05, TK_06

LEK_02

TK_02, TK_03,
TK_07

LEK_03

TK_04, TK_08,
TK_09

LEK_04

LEK_05

TK_05, TK_06,
TK_07, TK_08,
TK_10

TK_04, TK_05,
TK_06, TK_07,

Sposoby prowadzenia
zajęć umożliwiające
osiągnięcie założonych
efektów kształcenia

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego efektu
kształcenia

ćwiczenia na tekście i
praca własna, dyskusja

przygotowanie tabel
porównawczych; ocena i
analiza przygotowanego
materiału
ćwiczenia
analiza przygotowania
przygotowawcze i praca różnorodnych form
własna
pisemnych,
ocena prac pisemnych
ćwiczenia w grupach
analiza i tłumaczenia różnych
tekstów specjalistycznych
ćwiczenia i praca w
grupach, prezentacje
studenckie

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

przygotowanie i
przedstawienie prezentacji na
podstawie materiałów
medialnych (prasa, Internet,
opracowania); ocena
prezentacji samodzielnie
przygotowanych przez
studentów
przygotowywanie
argumentacji,
monitorowanie i ocena w
czasie zajęć

ćwiczenia na tekście

indywidualne konsultacje
oraz dyskusja na znaleziony
w zasobach internetowych
temat

LEK_06

TK_06, TK_09

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

TK_07, TK_09

ćwiczenia na tekście i
praca własna, dyskusja

przygotowanie tabel
porównawczych; ocena i
analiza przygotowanego
materiału

LEK_10

2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych
efektów kształcenia.
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Praca własna studenta (przygotowanie do zajęć,
przygotowanie do egzaminu)
Przygotowanie do egzaminu
Egzamin
Konsultacje
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności
120
150
20
2
2
294
10

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe::
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 4,0;
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 6,0.
5. Kryteria oceniania::
 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%

10. LEKTORAT NIESŁOWIAŃSKIEGO NOWOŻYTNEGO JĘZYKA REGIONU – JĘZYK ALBAŃSKI
I.
1.

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu: Lektorat niesłowiańskiego nowożytnego języka regionu – język
albański
2. Kod modułu kształcenia: 03-LNS-21BADL (III sem.), 03-LNS-22BADL-E (IV sem.),
03-LNS-31BADL (V sem.), 03-LNS-32BADL-E (VI sem.)
3. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
5. Poziom studiów: I stopień: I, II stopień
6. Rok studiów: II–III
7. Semestr: zimowy i letni – II rok, zimowy i letni – III rok
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 165 (30 + 30 + 60 + 45) godz.
dydaktycznych
9. Liczba punktów ECTS: 12 (3+2+3+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 K_W15, K_W16
nauki języka albańskiego; przyswaja zasady
poprawnego posługiwania się tym językiem;

LNS_02

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

LNS_03

poprawnie formułuje wypowiedzi w języku albańskim, K_K01, K_K02,
właściwie interpretuje wypowiedzi innych w tym
K_K04,
języku, posiada bogaty zasób słownictwa, dobiera
K_K06, K_K09,

K_U02, K_U03,
K_U06

LNS_04
LNS_05

LNS_06

właściwe formy gramatyczne;

K_K10

potrafi zabrać głos w dyskusji, przekonuje do własnego
stanowiska, potrafi wypowiedzieć się na tematy objęte
programem nauczania;
zachowuje ostrożność i krytycyzm w stosunku do
poprawności własnych wypowiedzi, pracuje w zespole,
troszczy się o poprawność językową i merytoryczną
własnych wypowiedzi;
potrafi oceniać poprawność wypowiedzi w języku
albańskim, dyskutuje na interesujące go tematy.

K_U02, K_U03,
K_U04, K_U13
K_K04, K_K10

K_U02

4. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01

TK_02

TK_03

Opis treści kształcenia

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.
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.
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,

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

LNS_01, LNS_02,
LNS_04

LNS_01–LNS_06

LNS_02–LNS_06

TK_04

moda i subkultury, osobowość i zainteresowania,
poznawanie nowych osób, randkowanie, rodzina,
członkowie rodziny, 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
B1-B2 – Zagadnienia gramatyczne: tworzenie liczby
LNS_02–LNS_06
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.

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
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

TK_05, TK_06,

przygotowanie tabel
porównawczych; ocena i
analiza przygotowanego
materiału
ćwiczenia
analiza przygotowania
przygotowawcze i praca różnorodnych form
własna
pisemnych
ćwiczenia w grupach
adekwatność tłumaczenia
różnych tekstów
specjalistycznych
ćwiczenia ba tekście i
aktywność w trakcie zajęć
praca w grupach

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

LNS_01

LNS_02
LNS_03

LNS_04

TK_01– TK_06

TK_01–TK_06
TK_01–TK_06

ćwiczenia na tekście i
praca własna, dyskusja

2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych
efektów kształcenia.
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Forma aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Godziny konsultacji
Przygotowanie pisemnej pracy zaliczeniowej – eseju
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie się do zajęć
Suma godzin
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
165
1
10
30
150
356
12

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: 6,0.
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.
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%

11. 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-11BADL (I sem.), 03-LS-12BADL-E (II sem.), 03-LS21BADL (III sem.), 03-LS-22BADL-E (IV sem.), 03-LS-31BADL (V sem.), 03-LS32BADL-E (VI sem.)
3. Rodzaj modułu (przedmiotu): obowiązkowy
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
5. Poziom studiów: I stopień
6. Rok studiów: I–III
7. Semestr: zimowy i letni – I rok, zimowy i letni – II rok, zimowy i letni – III rok
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 405 (75 + 75 + 75 + 75 + 60 + 45) godz.
dydaktycznych,
9. Liczba punktów ECTS: 32 (7+7+6+5+3+4) pkt.
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mailowy wykładowcy:
11. Język wykładowy: język macedoński i język polski.
II. Informacje szczegółowe
1.
Cele modułu kształcenia:
– poznawanie podstaw gramatyki i ortografii języka macedońskiego oraz słownictwa
pozwalającego na swobodną konwersację w tym języku;
– zdobywanie podstawowej wiedzy na temat kultury macedońskiej.
2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:
– podstawowa wiedza o Macedonii w kontekście historycznym i współczesnym;
– pożądana wiedza alfabetu cyrylickiego;
– dobra znajomość języka kierunkowego.

3.

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

LS_01

LS_02

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

rozróżnić i zrozumieć znane mu słowa, dotyczące
jego samego oraz jego rodziny i najbliższego
otoczenia, gdy rozmówca mówi wolno i wyraźnie;
zrozumieć powszechnie używane słowa (np.
informacje o rodzinie, miejscu zamieszkania,
zakupach, zatrudnieniu, stanie zdrowia);
zrozumieć treść podstawowych krótkich
komunikatów i prostych informacji
przeczytać i zrozumieć podstawowe komunikaty
publiczne (np. ostrzeżenia, hasła reklamowe itp.);
czytać ze zrozumieniem krótkie, uprzednio
dostosowane do poziomu B2 tekstów; znaleźć
konkretne informacje w tekstach dotyczących życia

Odniesienie do efektów
kształcenia dla
kierunku studiów

K_U10; K_U11

K_U01, K_U12,
K_U13, K_U14

LS_03

LS_04

LS_05

LS_06

LS_07
LS_08

4.

codziennego (np. w ogłoszeniach, rozkładach jazdy,
broszurach informacyjnych i reklamowych, listach)
prowadzić rozmowę na podstawowym poziomie
znajomości języka macedońskiego; odpowiedzieć na i
zadawać podstawowe pytania w zakresie najlepiej
znanych mu tematów oraz w celu zaspokojenia
podstawowych potrzeb komunikacyjnych;
komunikować się w sytuacjach podstawowych,
wymagających bezpośredniej wymiany informacji;
uczestniczyć w krótkich rozmowach, nawet jeżeli nie
rozumie wszystkich komunikowanych treści; używać
podstawowych zwrotów codziennych w celu opisania
swojego miejsca zamieszkania i swojego otoczenia;
wyrazić swoją opinię w zakresie codziennej,
podstawowej komunikacji
wypełniać formularze i/lub kwestionariusze osobowe,
wymagające podstawowych informacji odnośnie
imienia i nazwiska, wieku, narodowości, zawodu,
miejsca zamieszkania itd.; napisać samodzielnie
krótkie komunikaty (np. wiadomość, list prywatny
itp.); sporządzić notatkę ze zwięzłego i
dostosowanego do poziomu B2 tekstu; opanować i
stosować podstawowe reguły macedońskiej ortografii
opanować i stosować podstawową wiedzę z zakresu
fonetyki i fonologii języka macedońskiego;
akcentować poprawnie; używać stosownej intonacji i
siły głosu do odpowiednich intencji komunikacyjnych
opanować i stosować podstawową wiedzę
o koniugacji czasownika i deklinacji przymiotników
w języku macedońskim, a także poprawnie używać
rodzajników określonych i nieokreślonych
opanować i stosować w praktyce podstawową wiedzę
z zakresu składni; rozpoznać komunikacyjną funkcję
zdań oraz budować zdania proste i złożone
student przyswaja podstawowe informacje o kraju,
kulturze i literaturze macedońskiej

K_U01, K_U08,
K_U10, K_U11

K_U08, K_U09,
K_U12, K_U13,
K_U14

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

Treści kształcenia

Symbol treści
kształcenia

TK_01

Opis treści kształcenia

wprowadzenie do praktycznej nauki języka
macedońskiego, podstawowe charakterystyki części
mowy; przyswajanie zwrotów podstawowych
i skonwencjonalizowanych wyrażeń używanych
podczas nawiązania znajomości, przedstawienia się
rozmówców, witania się itd.

Odniesienie do
efektów kształcenia
modułu

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

TK_02

TK_03

TK_04

TK_05

TK_06
TK_07

TK_08

TK_09
TK_10
TK_11

ludzie i ich zawody – nazwy państw i narodowości,
zawody oraz związane z nimi reguły słowotwórcze,
wprowadzenie kategorii rodzaju gramatycznego oraz
rodzajnika
żywność i napoje, zakupy w sklepie i na targach,
składanie zamówienia w restauracji i kawiarni, dyskusja
o podstawowych nawykach żywieniowych, czas
teraźniejszy, liczebniki
cechy przedmiotów i ludzi, kolory, cechy psychiczne
i fizyczne, części ciała, kongruencja między
rzeczownikami i przymiotnikami, wyrażenie relacji
przynależności, stopniowanie przymiotników
rodzina, przyjaciele, ludzie bliscy, zwierzęta domowe,
relacje rodzinne, nazwy członków rodziny, zaimki
osobowe, tryb rozkazujący czasownika, rodzajnik
określony i nieokreślony – użycia regularne
i nieregularne
rodzaje odzieży i obuwia, zakup ubrań i butów,
dyskusja na temat zwyczajów ubioru, zaimki
dzierżawcze, wskazujące i pytające, liczebniki
gdzie mieszkam – opis otoczenia, opis mieszkania,
ogłoszenie kupna/sprzedaży, domowe porządki,
czasowniki bezosobowe i zwrotne
życie codzienne, opisywanie czynności codziennych
oraz przyzwyczajeń, która godzina, sposoby wyrażenia
czasu, nazwy miesięcy, dni tygodnia i pory roku, zaimki
względne i nieokreślone
orientacja w przestrzeni – kierunki świata, dworzec,
lotnisko, rozkład jazdy, kantor, wymiana walut,
liczebniki główne i porządkowe
podróże, relacja z miejsc, które odwiedziliśmy i plany
wakacyjne, kierunki ruchu, czas przyszły
liczyć pieniądze, godziny, miesiące, lata; liczby i
podstawowe działania arytmetyczne, aoryst,
nieregularna liczba mnoga

LS_1, LS_2, LS_3,
LS_5, LS_6, LS_8
LS_1, LS_2, LS_3,
LS_5, LS_6, LJS
_7, LS_8, LS_9
LS_1, LS_2, LS_3,
LS_04, LS_6,
LS_7, LS_8
LS_1, LS_2, LS_3,
LS_04, LS_6,
LS_7, LS_8
LS_1, LS_2, LS_3,
LS_6, LS_7, LS_8,
LS_9
LS_1, LS_2, LS_3,
LS_6, LS_7, LS_8
LS_1, LS_2, LS_3,
LS_4, LS_6, LS_7,
LS_8
LS_1, LS_2, LS_3,
LS_4, LS_6, LS_7,
LS_8, LS_9
LS_1, LS_2, LS_6,
LS_7, LS_8
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.

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

LS_01

LS_02
LS_03

Symbol treści
kształcenia
realizowanych
w trakcie zajęć

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

LS_04

LS_05

TK1 do
TK12
TK1, TK2,
TK5

LS_06

elementy wykładu
konwersatoryjnego i opisu,
ćwiczenia praktyczne,
dyskusje, aranżowane
sytuacje komunikacyjne
dyskusja w grupie,
ćwiczenia praktyczne
dyskusja w grupie,
ćwiczenia praktyczne
elementy wykładu
konwersatoryjnego i opisu,
ćwiczenia pisemne
ćwiczenia fonetyczne, praca
indywidualna poza
godzinami kontaktowymi i
wystąpienie w trakcie zajęć
ćwiczenia praktyczne,
elementy wykładu
konwersatoryjnego i opisu,
konwersacje

TK1 doTK12

ćwiczenia praktyczne,
elementy wykładu
konwersatoryjnego i opisu,
konwersacje

TK1 do
TK12

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

LS_07

LS_08

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

zajęć

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego efektu
kształcenia

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

2. Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne
Stopniowanie przymiotników.
Fleksja czasownika – czas teraźniejszy, aoryst.
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

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

405
2
350
80
120
2
959
32

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich – 14,0;
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%

12. LITERATURA KRAJU NIESŁOWIAŃSKIEGO W ZARYSIE (LITERATURA
ALBAŃSKA)
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: Literatura kraju niesłowiańskiego w zarysie (literatura
albańska)
2. Kod modułu kształcenia: 03-LKNZ-22BADL-E
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy – obowiązkowy
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
5. Poziom studiów: I stopień
6. Rok studiów: II
7. Semestr: letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 15 godz. dydaktycznych; konwersatorium, 30
godz. dydaktycznych
9. liczba punktów ECTS – 3 (1 + 2) pkt.
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy prowadzącego zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia:
zaznajomienie studentów z najważniejszymi faktami z historii literatury albańskiej,
historyczno-społecznymi uwarunkowaniami jej rozwoju w Albanii, Kosowie i we
Włoszech; zapoznanie się z tekstami tłumaczonymi na język polski i wybranymi
fragmentami w oryginale.
2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych

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:

LKNZ_01

dokonać periodyzacji literatury albańskiej

LKNZ_02

wskazać związek poszczególnych etapów
funkcjonowania literatury z historią i kulturą
Albanii
opisać najistotniejsze cechy okresów rozwoju
literatury albańskiej, a także omówić w sposób
ogólny najważniejszych twórców i ich dzieła
wyjaśnić specyfikę rozwoju literatury albańskiej,
wynikającą z oddziaływania różnych kręgów
kulturowych

LKNZ_03
LKNZ_04

LKNZ_05

omówić współczesną literaturę albańską
tłumaczoną na język polski; zinterpretować ją w
kontekście wydarzeń historycznych i rozwoju

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W06; K_W11;
K_W16
K_W06; K_W10;
K_W11; K_W16;
K_W16
K_W06; K_W11;
K_W16
K_W06; K_W10;
K_W11; K_W14;
K_W15; K_W16;
K_W17; K_U05
K_W06; K_W10;
K_W11; K_W13;
K_W15; K_W16;

kultury albańskiej po II wojnie światowej i w
okresie transformacji ustrojowej
4.

K_W17; K_U06;
K_U10

Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03
TK_04
TK_05
TK_06

Opis treści kształcenia

najstarsze świadectwa o języku albańskim,
pierwsze zapisy języka albańskiego
najdawniejsza literatura albańska XVI-XVII wieku,
kulturotwórcza rola Kościoła
literatura w kręgu kultury orientalnej: twórczość
bejtedżinów XVIII-XIX w.
twórczość Arbareszów, wpływy romantyzmu
albańskie odrodzenie narodowe – Rilindja i jej
twórcy, bracia Frashёri i literatura romantyzmu
patriotycznego
twórczość południowej Albanii; Szkodra i
twórczość gegijska; Kanun

TK_07

literatura od odrodzenia do 1944 roku

TK_08

realizm socjalistyczny

TK_09

Ismail Kadare i pozostali twórcy współcześni

TK_10

albańska literatura w przekładzie na język polski

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

LKNZ_01; LKNZ_02
LKNZ_01; LKNZ_02;
LKNZ_03; LKNZ_04
LKNZ_01; LKNZ_02;
LKNZ_03; LKNZ_04
LKNZ_01; LKNZ_02;
LKNZ_03; LKNZ_04
LKNZ_01; LKNZ_02;
LKNZ_03
LKNZ_01; LKNZ_02;
LKNZ_03; LKNZ_04
LKNZ_01; LKNZ_02;
LKNZ_03; LKNZ_04
LKNZ_01; LKNZ_02;
LKNZ_03
LKNZ_01; LKNZ_02;
LKNZ_03; LKNZ_05
LKNZ_03; LKNZ_05

5.

Zalecana literatura
Elsie R., Zarys historii literatury albańskiej, z.1-4, Toruń 2005.
Tłumaczenia powieści Ismaila Kadare: Generał martwej armii; Krew za krew; Kto
przyprowadził Doruntinę; Akta sprawy H.; Potwór; Pałac snów; Córka Agamemnona;
Następca
Fatos Kongoli, Psia skóra
Ylljet Aliçka, Kompromis
Gazmend Kapllani, Krótki podręcznik przekraczania granic
Ornela Vorpsi, Ręka, której nie kąsasz
Elvira Dones, Zaprzysiężona dziewica
Luan Starova, Czasy kóz
Ali Podrimja, Skradziony płomień
Eqrem Basha, Wiersze
Luljeta Lleshanaku, Dzieci natury

6.

Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu

7.

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

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

LKNZ_01

LKNZ_02

Symbol treści
kształcenia
realizowanych w
trakcie zajęć

TK_01–TK_09

TK_01–TK_09

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

wykład informacyjny,
lektura indywidualna
wykład informacyjny,
lektura indywidualna,
wystąpienie studenta w
trakcie zajęć (referat),
dyskusja w grupie

LKNZ_03

TK_02–TK_10

wykład informacyjny,
lektura indywidualna,
referat, dyskusja w grupie

LKNZ_04

TK_02; TK_03;
TK_04; TK_06;
TK_07

wykład informacyjny,
lektura indywidualna,
referat, dyskusja w grupie

TK_09; TK_10

lektura indywidualna,
przygotowanie pracy
pisemnej, referat, dyskusja
w grupie

LKNZ_05

2.

Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne

3.

Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Forma aktywności

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego
efektu kształcenia

egzamin pisemny
ocena wystąpienia
studenta, aktywność w
trakcie zajęć, egzamin
pisemny
ocena wystąpienia
studenta, aktywność w
trakcie zajęć, egzamin
pisemny
ocena wystąpienia
studenta, aktywność w
trakcie zajęć, egzamin
pisemny
ocena pracy pisemnej
ocena wystąpienia
studenta, aktywność w
trakcie zajęć, egzamin
pisemny

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

45

Konsultacje z prowadzącym

1

Lektura indywidualna

30

Przygotowanie pracy pisemnej

15

Przygotowanie do egzaminu

20

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

1
157

4.

3

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

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

Kryteria oceniania:
Na egzaminie obowiązuje wiedza przekazana podczas wykładów uzupełniona lekturą.
Obowiązkowe jest przeczytanie tekstów literatury albańskiej przełożonych na język
polski, przedstawienie referatu na zadany temat i oddanie pracy pisemnej.

13. LITERATURA SŁOWIAN POŁUDNIOWYCH NA TLE KULTURY PÓŁWYSPU
BAŁKAŃSKIEGO

I.
1.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Literatura Słowian południowych na tle kultury
Półwyspu Bałkańskiego
2. Kod modułu kształcenia: 03-LSP-11SDL (I sem., w.), 03-LSPB-11BADL (I sem., k.),
03-LSPB-12BADL (II sem., w.), 03-LSPB-12BADL-E (II sem., k.),
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
5. Poziom studiów: I stopień
6. Rok studiów: I
7. Semestr: zimowy i letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 (15 + 15) godz. dydaktycznych;
konwersatorium, 60 (30 + 30) godz. dydaktycznych
9. Liczba punktów ECTS: 9 (2 + 2 + 2 + 3) pkt.
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia
interpersonalne: zdolności krytyczne i samokrytyczne, umiejętność docenienia
różnorodności kulturowej i wielokulturowej;
instrumentalne: wiedza ogólna, wiedza podstawowa z zakresu literatur i kultur
Słowiańszczyzny południowej;
systemowe: zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności badawcze, umiejętność
konstruowania dłuższej wypowiedzi ustnej, umiejętność pisania pracy zaliczeniowej
2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
(jeśli obowiązują)
Wiedza na poziomie podstawowym na temat historii literatury europejskiej, umiejętność
formułowania opinii i sądów (pisemnie i ustnie) na temat zagadnień literackich

3.

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

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

LSPB_01

zdefiniować bałkańską przestrzeń kulturową i
opisać charakterystyczne dla niej zjawiska (kultura
ludowa, idee wspólnotowe Słowiańszczyzny,
wielkie mity narodowe)

LSPB_02

powiązać zjawiska z zakresu literatury i kultury
Słowian południowych

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W02, K_W03, K_W05,
K_W06, K_W07, KW_08,
K_W09, K_W11, K_W12,
K_W17, K_W18, K_W19,
K_W20, K_K02, K_K03,
K_K05, K_K06
K_W02, K_W03, K_W05,
K_W06, K_W07, K_W08,

LSPB_03

LSPB_04

LSPB_05
LSPB_06
LSPB_07
LSPB_08

4.

K_W09, K_W11, K_W12,
K_W17, K_W18, K_W19,
K_W20, K_K02, K_K03,
K_K05, K_K06
wyjaśnić związek wybranych utworów literackich K_W02, K_W03, K_W05,
z obszarem kulturowym Bałkanów, rozpoznaje
K_W06, K_W07, K_W08,
cechy narodowych i ponadnarodowych modeli
K_W09, K_W11, K_W12,
kulturowych, charakterystycznych dla Slavia
K_W17, K_W18, K_W19,
Latina, Slavia Orthodoxa, Slavia Islamica i Slavia K_W20, K_K02, K_K03,
Iudaica
K_K05, K_K06
opisać specyfikę południowosłowiańskiego
K_U03, K_U04, K_U07,
procesu historycznego i kulturowego oraz relacje K_U08, K_U12, K_U13,
pomiędzy literaturą pisaną i ustną, a także
K_U14, K_U20
specyfikę relacji kulturowych między Półwyspem
Bałkańskim i pozostałą częścią Europy
analizować i interpretować teksty literackie i
K_U03, K_U04, K_U07,
naukowe, charakterystyczne dla bałkańskiej
K_U08, K_U12, K_U13,
przestrzeni kulturowej
K_U14, K_U20
formułować sądy na temat literatury Słowian
K_U03, K_U04, K_U07,
południowych ustnie i pisemnie
K_U08, K_U12, K_U13,
K_U14, K_U20
umie kompilować i streszczać wiedzę zaczerpnięta K_U03, K_U04, K_U07,
z literatury teoretycznej, potrafi ją uogólniać i
K_U08, K_U12, K_U13,
modyfikować
K_U14, K_U20
samodzielnie ocenić i interpretować dzieła
K_U03, K_U04, K_U07,
literackie oraz teksty kultury, potrafi
K_U08, K_U12, K_U13,
uargumentować określone stanowisko
K_U14, K_U20

Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01

TK_02

TK_03

TK_04

Opis treści kształcenia

Prezentacja na poziomie podstawowym
chorwackiej literatury średniowiecznej w ujęciu
chronologicznym i typologicznym; ukazanie
sylwetek najważniejszych pisarzy i ich twórczości
Prezentacja na poziomie podstawowym
chorwackiej literatury renesansowej w ujęciu
chronologicznym i typologicznym; ukazanie
sylwetek najważniejszych pisarzy i ich twórczości
Prezentacja na poziomie podstawowym
chorwackiej literatury barokowej w ujęciu
chronologicznym i typologicznym; ukazanie
sylwetek najważniejszych pisarzy i ich twórczości
Prezentacja na poziomie podstawowym
chorwackiej literatury romantycznej/odrodzenia
narodowego w ujęciu chronologicznym i
typologicznym; ukazanie sylwetek najważniejszych

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

LSPB_04, LSPB_05,
LSPB_06, LSPB_07,
LSPB_08
LSPB_04, LSPB_05,
LSPB_06, LSPB_07,
LSPB_08
LSPB_04, LSPB_05,
LSPB_06, LSPB_07,
LSPB_08
LSPB_04, LSPB_05,
LSPB_06, LSPB_07,
LSPB_08

pisarzy i ich twórczości
TK_05
TK_06
TK_07
TK_08
TK_09
TK_10

Prezentacja transformacji kanonów kultury po 1991
roku na obszarze Półwyspu Bałkańskiego
Prezentacja roli folkloru w kulturach i literaturach
południowosłowiańskich
Przedstawienie omawianych zjawisk na tle
wydarzeń historycznych, politycznych i
społecznych Półwyspu Bałkańskiego
Prezentacja interdyscyplinarnych i
intersemiotycznych powiązań omawianych zjawisk
z innymi dziedzinami sztuki
Wskazanie związków literatur
południowosłowiańskich z literaturą europejską
Przedstawienie genezy i zasadniczych cech
przestrzeni kulturowej Półwyspu Bałkańskiego,
szczególnie modeli Slavia Latina i Slavia
Orthodoxa, Slavia Islamica i Slavia Iudaica

LSPB_02, LSPB_03
LSPB_01, LSPB_02
LSPB_01, LSPB_02,
LSPB_03
LSPB_03, LSPB_04
LSPB_03, LSPB_04
LSPB_01, LSPB_03

5.

Zalecana literatura
Bogatyriew P., Semiotyka kultury ludowej, Warszawa 1979.
Czajka H., Bohaterska epika Słowian południowych, Wrocław 1968.
Dąbrowska-Partyka M., Świadectwa i mistyfikacje. Przed i po Jugosławii, Kraków 2003.
Gusiew W., Estetyka folkloru, Wrocław 1979.
II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie, Poznań 1991.
Język, literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś III, Litteraria, pod red. B.
Zielińskiego, Poznań
Krzyżanowski J., Szkice folklorystyczne, t. 1–2, Kraków 1980.
Rapacka J., „Osman” Ivana Gundulicia. Bunt świata przedstawionego, Wrocław 1975;
Rapacka J., Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka, Warszawa 1993.
Rapacka J., Godzina Herdera, Warszawa 1995.
Rapacka J., Rzeczpospolita Dubrownicka, Sejny 2005.
Simiczijew K., Pieśń hajducka Słowian południowych, Wrocław 1985.
Todorova M., Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008.
Wielkie mity narodowe Słowian. Materiały do dyskusji panelowej towarzyszące
konferencji „Język, literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś III”, Poznań, 23-26.
IX. 1999.
Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów. Sympozjum w Castel Gandolfo
19–20 sierpnia 1996, pod red. M. Bobrownickiej, Kraków 1997.

6.

Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
Brak możliwości.

7.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.
Biblioteka UAM, Biblioteka Raczyńskich, tematyczne strony internetowe, elektroniczne
wydania czasopism

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

Symbol treści kształcenia
realizowanych w trakcie
zajęć

LSPB_01

TK_06, TK_07,
TK_10

LSPB_02

TK_05, TK_06,
TK_07

LSPB_03

TK_05, TK_06,
TK_07, TK_08,
TK_09, TK_10

LSPB_04

TK_01, TK_02,
TK_03, TK_04,
TK_08, TK_09

LSPB_05

TK_01, TK_02,
TK_03, TK_04

LSPB_06

TK_01, TK_02,
TK_03, TK_04

LSPB_07

TK_01, TK_02,
TK_03, TK_04

LSPB_08

TK_01, TK_02,
TK_03, TK_04

2.

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów
kształcenia

prelekcja, prezentacja
multimedialna, praca
zespołowa w trakcie
zajęć
prelekcja, prezentacja
multimedialna, praca
zespołowa w trakcie
zajęć
prelekcja, prezentacja
multimedialna, praca
zespołowa w trakcie
zajęć
prelekcja, prezentacja
multimedialna, praca
zespołowa w trakcie
zajęć
prelekcja, prezentacja
multimedialna, praca
zespołowa w trakcie
zajęć
prelekcja, prezentacja
multimedialna, praca
zespołowa w trakcie
zajęć
prelekcja, prezentacja
multimedialna, praca
zespołowa w trakcie
zajęć
prelekcja, prezentacja
multimedialna, praca
zespołowa w trakcie
zajęć

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego
efektu kształcenia

aktywność w trakcie
zajęć, kolokwium
zaliczeniowe, egzamin
aktywność w trakcie
zajęć, kolokwium
zaliczeniowe, egzamin
aktywność w trakcie
zajęć, kolokwium
zaliczeniowe, egzamin
aktywność w trakcie
zajęć, kolokwium
zaliczeniowe, egzamin
aktywność w trakcie
zajęć, kolokwium
zaliczeniowe, egzamin
aktywność w trakcie
zajęć,
kolokwium
zaliczeniowe
egzamin
aktywność w trakcie
zajęć, kolokwium
zaliczeniowe, egzamin
aktywność w trakcie
zajęć, kolokwium
zaliczeniowe, egzamin

Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne:
Kształtowanie się bałkańskiej przestrzeni kulturowej, wspólnoty słowiańskiej i jej form
historycznych i funkcji ideologicznych, form kultury ludowej i jej ponadnarodowego
kodu semantycznego.
Wielkie mity narodowe Słowian.
Specyfika południowosłowiańskiego procesu historycznego i kulturowego oraz relacje
pomiędzy literaturą pisaną i ustną.
Relacje kulturowe pomiędzy Bałkanami i Europą.

Cechy narodowych i ponadnarodowych modeli kulturowych, charakterystycznych dla
Slavia Latina, Slavia Orthodoxa, Slavia Islamica i Slavia Iudaica.
3.

Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

90

Godziny konsultacji

1

Czytanie wskazanej literatury

40

Przygotowanie do zajęć

40

Przygotowanie prezentacji

20

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego z ćwiczeń

30

Przygotowanie do egzaminu

30

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

2
254
9

4.

Sumaryczne wskaźniki ilościowe::
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 3,0;
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 6,0.

5.

Kryteria oceniania::
 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i pracy zespołowej);
 obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na 2
zajęciach);
 umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz
poziom tej wiedzy;
 umiejętność analizy i interpretacji tekstów literackich oraz dyskursów naukowych,
charakterystycznych dla bałkańskiej przestrzeni kulturowej.

6.

Skala ocen:
5,0 (A) – bardzo dobra znajomość treści omawianych na zajęciach, bardzo dobra
umiejętność analizy i interpretacji omawianych tekstów literackich, bardzo dobra
umiejętność formułowania sądów na temat literatury Słowian południowych ustnie i
pisemnie
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza umiejętność analizy i
interpretacji, słabsza umiejętność formułowania sądów na temat literatury Słowian
południowych ustnie i pisemnie
3,5 (D) – zadowalająca znajomość treści omawianych na zajęciach, zadowalająca
umiejętność analizy i interpretacji omawianych tekstów literackich, zadowalająca

umiejętność formułowania sądów na temat literatury Słowian południowych ustnie i
pisemnie
3,0 (E) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami
2,0 (F) – nie spełnienie wyżej wymienionych kryteriów.

14. MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE NA BAŁKANACH
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: Międzynarodowe stosunki polityczne na Bałkanach
2. Kod modułu kształcenia: 03-MSBW-31BADL (V sem., w.), 03-MSB-31BADL
(V sem., k.), 03-MSB-32BADL-E (VI sem., w.), 03-MSB-32BADL (VI sem., k.)
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
5. Poziom studiów: I stopień
6. Rok studiów: III
7. Semestr: zimowy i letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 (15 + 15) godz. dydaktycznych;
konwersatorium, 60 (30 + 30) godz. dydaktycznych
9. Liczba punktów ECTS: 5 (1 + 1 + 1 + 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
– zaprezentowanie sytuacji politycznej występującej obecnie na Bałkanach
– ukazanie zachodzących tam procesów integracyjnych i dezintegracyjnych
– wskazanie głównych czynników kształtujących sytuację polityczną na Bałkanach
– ukazanie kluczowych zagrożeń dla bezpieczeństwa w regionie
– analiza działań poszczególnych państw bałkańskich
2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
(jeśli obowiązują)
studenci powinni posiadać wiedzę dotyczącą: historii, kultury, etniczności oraz znaczenia
regionu i jego państw składowych

3.

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

MSBW_01
MSBW_02
MSBW_03
MSBW_04

4.

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

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

posiada wiedzę dotyczącą sytuacji politycznej na K_U01; K_U03; K_U10;
Bałkanach
K_W10; K_W13;
K_K01; K_K02
wskazuje i ocenia procesy decyzyjne zachodzące K_U01; K_U03; K_U06;
w regionie
K_W10: K_W13; K_K02
opisuje procesy integracyjne na Bałkanach
K_U01; K_U03; K_U10;
K_W10: K_W13; K_K02
rozróżnia podstawowe mechanizmy dotyczące
K_U01; K_U03; K_U10;
polityki wewnętrznej i międzynarodowej
K_W10: K_W13;
K_K02; K_K10

Treści kształcenia

Symbol treści
kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

Opis treści kształcenia

TK_01

Sytuacja polityczna na Bałkanach po zakończeniu
MSBW_01, MSBW_04
zimnej wojny

TK_02

Przyczyny, mechanizmy i skutki rozpadu SFRJ

MSBW_01, MSBW_02

Wojny i konflikty w regionie

MSBW_01, MSBW_04

TK_03
TK_04
TK_05

Polityka zagraniczna i sytuacja wewnętrzna
państw
bałkańskich
Droga państw regionu do członkostwa w UE i
NATO

MSBW_01, MSBW_02
MSBW_04

TK_06

Współpraca regionalna i jej przejawy

MSBW_01, MSBW_03

TK_07

Tendencje dezintegracyjne na Bałkanach

MSBW_01, MSBW_04

TK_08

Znaczenie geopolityczne i geostrategiczne regionu MSBW_01, MSBW_02

TK_09

Problemy globalne na Bałkanach

MSBW_01, MSBW_04

TK_10

Polityczna i ekonomiczna przyszłość regionu

MSBW_01, MSBW_04

5.

Zalecana literatura
M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii, Warszawa 2005.
Międzynarodowe stosunki polityczne, pod red. M. Pietraś, Lublin 2011.
M. Tanty, Bałkany w XX wieku, Warszawa 2003.
Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską, Warszawa 2012.
D. Wybranowski, Między niepodległością a dezintegracją. Bośnia i Hercegowina w XX i
XXI wieku, Szczecin 2012.
S. Wojciechowski, Integracja i dezintegracja Jugosławii na przełomie XX i XXI wieku,
Poznań 2002.
Bałkany. Etnokulturowe podłoże konfliktów, Pułtusk 2006.

6.

Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
W ograniczonym zakresie.

7.

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

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

MSBW_01

Symbol treści kształcenia
realizowanych w trakcie
zajęć

TK_01–TK_04,

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

wykład informacyjny,

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia

aktywność w

TK_06–TK_10

dyskusja, prezentacja

MSBW_02

TK_02, TK_04, TK_08

wykład informacyjny,
dyskusja

MSBW_03

TK_06

wykład informacyjny,
dyskusja, prezentacja

MSBW_04

TK_01.TK_03, TK_05,
TK_07, TK_09, TK_10

wykład informacyjny,
dyskusja, prezentacja

trakcie zajęć,
kolokwium,
egzamin
aktywność w
trakcie zajęć,
kolokwium,
egzamin
aktywność w
trakcie zajęć,
kolokwium,
egzamin
aktywność w
trakcie zajęć,
kolokwium,
egzamin

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

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

90

Godziny konsultacji

2

Przygotowanie do zajęć

30

Egzamin ustny

1

Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

20
143
5

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: 2,0.
5. Kryteria oceniania:
– dyskusja podczas ćwiczeń i wykładów;
– analiza case-studies podczas ćwiczeń i wykładów;
– kolokwium;
– egzamin ustny.

15. NAUKI POMOCNICZE BAŁKANISTYKI (CZĘŚĆ LITERATUROZNAWCZA)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Nauki pomocnicze bałkanistyki (część literaturoznawcza)
Kod modułu kształcenia: 03-NPB-12BADL
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
Poziom studiów: I stopień
Rok studiów: I
Semestr: letni
Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 45 godz. dydaktycznych
Liczba punktów ECTS: 3 pkt.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia
interpersonalne: zdolności krytyczne, umiejętności interdyscyplinarne, umiejętność
profesjonalnego porozumiewania się z ekspertami z dziedziny literaturoznawstwa,
umiejętność artykułowania i negocjowania poglądów na tematy metodologiczne;
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza ogólna, rozwój
wiedzy
zaawansowanej z zakresu problemów metodologicznych, umiejętność
wypowiadania się na tematy filologiczne przy użyciu profesjonalnej aparatury
pojęciowej;
systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności
badawcze, zdobywanie rozległych kompetencji filologicznych.
2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
Wiedza z zakresu teorii dzieła literackiego, obejmująca ogólną znajomość wersyfikacji,
stylistyki, kompozycji oraz genologii, znajomość specjalistycznych terminów
literaturoznawczych przyswojonych na mocy praktyk analitycznych oraz
interpretacyjnych utworów literackich.

3.

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

NPB_01
NPB_02

NPB_03

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

prezentuje usystematyzowaną wiedzę na temat
historycznie uporządkowanych szkół
teoretycznoliterackich i metodologicznych
potrafi w szerszym zakresie powiązać poszczególne
projekty teoretycznoliterackie z inspirującymi je
dyskursami filozoficznymi oraz wywiedzionymi z
innych obszarów kultury
dysponuje umiejętnością wykorzystywania narzędzi
wypracowanych przez szkoły teoretycznoliterackie,

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W01, K_W02,
K_W03,
K_W12
K_W04, K_W22

K_U03, K_U04,
K_K02, K_K06

NPB_04

NPB_05

NPB_06
NPB_07

4.

praktykuje je przy analizie i interpretacji zjawisk
literackich i kulturowych
potrafi kojarzyć oraz konfrontować ze sobą różne
zjawiska artystyczne, czemu sprzyja umiejętność
wyboru problemów badawczych oraz selekcji
dogodnych siatek terminologicznych
potrafi waloryzować znaczenie poszczególnych
szkół teoretycznoliterackich w odniesieniu do ich
wkładu w procesy komunikacji począwszy od
poziomu interpersonalnego po międzykulturowy
zyskuje umiejętność samodzielnego postrzegania
etycznego horyzontu myśli teoretycznoliterackiej
dysponuje zdolnością otwierania się na nowe
doświadczenia intelektualne, związane z zasadą
ustawicznego dokształcania się i wychodzenia
naprzeciw nowym obszarom wiedzy

K_U21, K_U22

K_K02

K_K10, K_K11,
K_K12, K_K13
K_K01, K_K04

Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01

TK_02

TK_03
TK_04
TK_05
TK_06
TK_07
TK_08

Opis treści kształcenia

Przedstawienie uporządkowanej wiedzy z zakresu
literaturoznawczych szkół badawczych,
wypracowanych przez nie metodologii, ich głównych
przedstawicieli wraz z dorobkiem
Prezentacja znajomości źródeł dwudziestowiecznych
metodologii w oparciu o przełomowe wydarzenia w
rozwoju nauk humanistycznych – nurty
antypozytywistyczne (psychoanaliza,
fenomenologia); aplikacja słowników tychże nurtów
w praktykach filologicznych
Prezentacja podstawowej wiedzy na temat metod,
narzędzi i przedstawicieli szkół formalnych
(formalizm rosyjski, formalizm amerykański)
Prezentacja narzędzi antropologicznych oraz ich
użycia w warsztacie filologicznym
Prezentacja hermeneutycznej aparatury pojęciowej
wraz z umiejętnością jej praktycznego wykorzystania
w refleksjach literaturoznawczych
Przegląd narzędzi filologicznych wypracowanych
przez orientacje strukturalistyczne oraz ich
praktyczna aplikacja
Testowanie warsztatu filologicznego w oparciu o
słowniki semiotyczne oraz semiologiczne
Przedstawienie dotychczasowych narzędzi
literaturoznawczych w kontekście modyfikacji
zaproponowanych przez szkoły

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

NPB_01, NPB_02

NPB_02, NPB_03

NPB_02, NPB_03,
NPB_04
NPB_02, NPB_03,
NPB_04, NPB_05,
NPB_06
NPB_02, NPB_03,
NPB_04
NPB_02, NPB_03,
NPB_04
NPB_02, NPB_03,
NPB_04
NPB_02, NPB_03,
NPB_04, NPB_05,
NPB_06

TK_09

TK_10

5.

poststrukturalistyczne; testowanie metod
dekonstrukcji
Przegląd słowników feministycznych wraz z ich
filologiczną praktyką
Prezentacja najnowszych metod determinujących
wiedzę o języku, literaturze i kulturze, czyli
pragmatyzmu, historyzmu, badań kulturowych,
postkolonializmu; próba lektury w duchu ich
najważniejszych narzędzi

NPB_02, NPB_03,
NPB_04, NPB_06
NPB_03, NPB_04,
NPB_05, NPB_06,
NPB_07

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

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
Podczas wykładów wykorzystywane są prezentacje multimedialne
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.
Biblioteka FWPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM; 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#

NPB_01

TK_01

NPB_02

TK_01– TK_09

NPB_03

TK_02– TK_10

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

elementy wykładu
informacyjnego, prezentacja
pracy studenta, dyskusja
elementy wykładu
informacyjnego, prezentacja
pracy studenta, dyskusja
elementy wykładu
informacyjnego, prezentacja
pracy studenta, dyskusja

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia

pracy pisemnej,
kolokwium
pracy pisemnej,
kolokwium
pracy pisemnej,
kolokwium

NPB_04

TK_04–TK_10

NPB_05

TK_04, TK_08, TK_10

NPB_06

TK_04, TK_08,
TK_09, TK_10

NPB_07

TK_10

elementy wykładu
informacyjnego, prezentacja
pracy studenta, dyskusja
elementy wykładu
informacyjnego, prezentacja
pracy studenta, dyskusja
elementy wykładu
informacyjnego, prezentacja
pracy studenta, dyskusja
elementy wykładu
informacyjnego, prezentacja
pracy studenta, dyskusja

pracy pisemnej,
kolokwium
pracy pisemnej,
kolokwium
pracy pisemnej,
kolokwium
pracy pisemnej,
kolokwium

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

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

45

Godziny konsultacji

1

Przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie do zaliczenia

20

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

1
87
3

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,5;
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 1,5.
5. Kryteria oceniania:
 kolokwium (obowiązuje wiedza zdobyta podczas konwersatoriów oraz uzyskana na
podstawie lektury wskazanych tekstów);
 zaliczenie pracy pisemnej;
 dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona
nieobecność na dwóch zajęciach ).

14B. NAUKI POMOCNICZE BAŁKANISTYKI (CZĘŚĆ HISTORYCZNA)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Nauki pomocnicze bałkanistyki (część historyczna)
Kod modułu kształcenia: 03-NPB-12BADL
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
Poziom studiów: I stopień
Rok studiów: I
Semestr: letni
Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 45 godz. dydaktycznych
Liczba punktów ECTS: 3 pkt.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski
II. Informacje szczegółowe
1.

Cel (cele) modułu kształcenia:
– zapoznanie studentów z elementami nauki historycznej
– zapoznanie studentów z teoretycznymi metodami pracy historyka
– zapoznanie studentów z praktyką pisarstwa historycznego

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

NPB_01
NPB_02
NPB_03
NPB_04
NPB_05

NPB_06

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

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W02; K_W05; K_W11;
K_U05; K_K04; K_K08;
K_K10
K_W02; K_W05; K_U05;
Omówić rolę i znaczenie roli źródła
K_U07; K_U08; K_K04;
historycznego
K_K08; K_K10
Wypowiedzieć się na temat nauk pomocniczych K_W02; K_W05; K_W09;
historii
K_U05; K_U07; K_U08;
K_K04; K_K08; K_K10
Określić przydatność metod stosowanych w
K_W02; K_W05; K_W11;
nauce historycznej
K_U05; K_U07; K_U08;
K_K04; K_K08; K_K10
Szukać odpowiedzi na postawione zagadnienia w K_W02; K_W05; K-W06;
archiwach i literaturze przedmiotu
K_W11; K_U05; K_U07;
K_U08; K_K04; K_K08;
K_K10
Dyskutować, pisać na tematy historyczne. Zna K_W02; K_W05; K_W06;
funkcję pomocy naukowych, literatury naukowej K_W11; K_U05; K_U07;
K_U08; K_K04; K_K08;
K_K10
Określić i rozumie podstawowe pojęcie nauki
historycznej

3. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03
TK_04
TK_05
TK_06

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

Opis treści kształcenia

Omówienie czynników składających na teorię i
metodykę pracy historyka.
Rodzaje i typologia literatury naukowej.
Rola i znaczenia nauk pomocniczych historii.
Praca nad źródłami historycznymi.
Pisanie prac naukowych z historii.
Praktyczne wykorzystanie umiejętności
wyszukiwania informacji.

NPB_01, NPB_02
NPB_02
NPB_03
NPB_04
NPB_06
NPB_05, NPB_06

4. Zalecana literatura
B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, Warszawa-Poznań 1985
J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1984
J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatur obcych, Warszawa1988
Mendykowa, Podstawy bibliografii, Warszawa 1986
5. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
6.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.
Wymienione książki znajdują się w Bibliotece Głównej UAM oraz Bibliotece IH UAM.
Materiały uzupełniające będą dystrybuowane przez wykładowcę drogą elektroniczną.

II. 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

NPB_01

TK_01

NPB_02

TK_02; TK_03

NPB_03

TK_03

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

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

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia

Zaliczenie
semestralne

Zaliczenie
semestralne

Zaliczenie
semestralne

NPB_04

TK_04; TK_05; TK_06

NPB_05

TK_05

NPB_06

TK_04; TK_05; TK_06

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

Zaliczenie
semestralne

Zaliczenie
semestralne

Zaliczenie
semestralne

2.

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

3.

Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

45

Godziny konsultacji

1

Przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie do zaliczenia

20

Zaliczenie

1

SUMA GODZIN

87

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

3

4.

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

5.

Kryteria oceniania:
– aktywne uczestnictwo w konwersatorium,
– pisanie zadanych prac śródsemestralnych;
– kolokwium.

16A. PRAKTYKA
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: Praktyka – Specjalizacja turystyczno-kulturowa
2. Kod modułu kształcenia: 03-PKTKT-22SDL
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
5. Poziom studiów: I stopień
6. Rok studiów: I–III
7. Semestr: zimowy i letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 100 godz. dydaktycznych / 4 tygodnie
9. Liczba punktów ECTS: 4 pkt.
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail koordynatora praktyk:
II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu kształcenia:
– kształcenie kompetencji zawodowych studentów w zakresie specjalizacji turystycznokulturowej,
– praktyczne poznanie przez studentów rodzaju i zakresu działalności instytucji kultury
oraz branży turystycznej,
– kształtowanie świadomości interkulturowej,
– doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:
Orientacja w specyfice instytucji turystyczno-kulturowych.
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla
modułu kształcenia i odniesienia do efektów kształcenia dla kierunku studiów
Symbol
efektów
kształcenia dla
modułu

PKTKT_01
PKTKT_02

PKTKT_03
PKTKT_04

PKTKT_05

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów
kształcenia student:

Zna zasady funkcjonowania instytucji związanych z
turystyką i kulturą.
Potrafi wynajdywać, analizować, ewaluować,
selekcjonować i użytkować informacje dotyczące
kultury, życia społecznego i politycznego państw
słowiańskich z wykorzystaniem źródeł teoretycznych i
materiałowych.
Potrafi formułować i wyrażać własne opinie na temat
ważnych dla kraju specjalności wydarzeń kulturalnych i
społeczno-politycznych.
Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w
pracy zawodowej (przede wszystkim w ośrodkach
kultury, ośrodkach informacji turystycznej, w szkołach
językowych, wydawnictwach, placówkach
dyplomatycznych i w mediach).
Potrafi nawiązać kontakty interpersonalne z

Odniesienie do
efektów kształcenia
dla kierunku studiów

K_W05, K_W06,
K_W07, K_W18
K_U03, K_U05,
K_U06,

K_U07, K_U08,
K_U09
K_U13, K_U17,
K_U18, K_U19,
K_U20, K_U21
K_K01, K_K02,

PKTKT_06
PKTKT_07

przedstawicielami rożnych kultur i tradycji. Jest otwarty
na wymianę informacji i doświadczeń.
Potrafi pracować w zespole i umie dzięki pracy
zespołowej zrealizować powierzone mu zadania.
Uczestniczy w życiu kulturalnym społeczności lokalnej i
jest zorientowany na popularyzację wiedzy o krajach i
językach słowiańskich.

K_K03, K_K04
K_K06, K_K07,
K_K09
K_K08

4. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03

TK_04
TK_05

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

Opis treści kształcenia

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

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

5. Zalecana lista lektur
6.

Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu.

7.

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

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

Symbol treści
kształcenia
realizowanych
w trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

PKTKT_01– TK_01–TK_05 Praktyka zawodowa
PKTKT_07
wynikająca ze specyfiki
danej instytucji turystycznej
lub kulturowej.

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego efektu
kształcenia

dziennik praktyki zawodowej
prowadzony przez studenta;
zaświadczenie odbycia
praktyki, zawierające:
a) wykaz czynności
realizowanych przez studenta
podczas praktyki,

b) opinię opiekuna praktyki w
instytucji wraz z propozycją
oceny;
sprawozdanie z praktyk;
rozmowa ze studentem po
odbyciu praktyk.
2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych
efektów kształcenia.
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Forma aktywności

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

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności

100 / 4 tygodnie
4
6
110
4

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: 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;
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.

16B. PRAKTYKA
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Praktyka – Specjalizacja turystyczno-kulturowa
Kod modułu kształcenia: 03-PKTKT-22SDL
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
Poziom studiów: I stopień: I stopień
Rok studiów: I: I–III
Semestr: zimowy i letni
Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, wykład, godz. dydaktycznych: praktyki
zawodowe, 100 godzin
9. Liczba punktów ECTS: 4 pkt.
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail koordynatora praktyk:
II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu kształcenia:
– kształcenie kompetencji zawodowych studentów w zakresie specjalizacji turystycznokulturowej,
– praktyczne poznanie przez studentów rodzaju i zakresu działalności instytucji kultury
oraz branży turystycznej,
– kształtowanie świadomości interkulturowej,
– doskonalenie umiejętności interpersonalnych.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:
Orientacja w specyfice instytucji turystyczno-kulturowych.
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla
modułu kształcenia i odniesienia do efektów kształcenia dla kierunku studiów
Symbol efektów
kształcenia dla
modułu

PKTKT_01
PKTKT_02

PKTKT_03

PKTKT_04

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów
kształcenia student:

Zna zasady funkcjonowania instytucji związanych
z turystyką i kulturą.

Odniesienie do
efektów kształcenia
dla kierunku studiów

K_W09, K_W11,
K_W12, K_W14,
K_W15
K_U01, K_U02,
K_U03,

Potrafi wynajdywać, analizować, ewaluować,
selekcjonować i użytkować informacje dotyczące
kultury, życia społecznego i politycznego Półwyspu
Bałkańskiego z wykorzystaniem źródeł teoretycznych
i materiałowych.
Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury
K_U05
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.
Posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w K_U07, KU_08,
pracy zawodowej (przede wszystkim w ośrodkach
K_U09, K_U15

PKTKT_05
PKTJT_06
PKTKT_07

kultury, ośrodkach informacji turystycznej, w szkołach
językowych, wydawnictwach, placówkach
dyplomatycznych i w mediach).
Potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując
w nim różne role.
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy
związane z wykonywaniem zawodu.
Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób
profesjonalny oraz jest zdolny do refleksji na tematy
etyczne.

K-K02
K_K04
K_K08

4. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03

TK_04
TK_05

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

Opis treści kształcenia

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

PKTKT_01–
PKTKT_07
PKTKT_01–
PKTKT_07
PKTKT_01,
PKTKT_04,
PKTKT_05
PKTKT_01
PKTKT_05,
PKTKT_08

5. Zalecana lista lektur
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu.
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium itp.
III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć
i metod oceniania
Symbol efektu
kształcenia dla
modułu

Symbol treści
kształcenia
realizowanych
w trakcie zajęć

PKTKT_01– TK_01–TK_05
PKTKT_07

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego efektu
kształcenia

Praktyka zawodowa
wynikająca ze specyfiki
danej instytucji turystycznej
lub kulturowej.

dziennik praktyki zawodowej
prowadzony przez studenta;
zaświadczenie odbycia
praktyki, zawierające:

a) wykaz czynności
realizowanych przez studenta
podczas praktyki,
b) opinię opiekuna praktyki 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

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

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności

100 / 4 tygodnie
6
4
110
4

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: 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;
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.

17. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Przedsiębiorczość akademicka
Kod modułu kształcenia: 03-PA-32BADL
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
Poziom studiów: I stopień
Rok studiów: III
Semestr: letni
Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, wykład, godz. dydaktycznych:
konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych
9. Liczba punktów ECTS: 2 pkt.
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu kształcenia:
– uzupełnienie realizacji wybranych celów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych o zagadnienia przedsiębiorczości w nauce;
– przygotowanie studentów do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy;
– zapoznanie studentów z specyfiką zarządzania małą firmą w początkowej fazie
rozwoju;
– zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami i formami organizacyjnoprawnymi, dotyczącymi zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:
pożądana znajomość specyfiki rynku małych firm ze szczególnym uwzględnieniem
sytuacji w Polsce i w Bułgarii.
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla
modułu kształcenia i odniesienia do efektów kształcenia dla kierunku studiów
Symbol
efektów
kształcenia

PA_01
PA_02
PA_03
PA_04
PA_05

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów
kształcenia student:

rozumie potrzebę ochrony własności intelektualnej oraz
podstawowe sposoby jej ochrony w prowadzeniu
działalności gospodarczej
zna specyfikę zarządzania małą firmą w początkowej
fazie działalności
zna podstawowe przepisy i regulacje organizacyjnoprawne odnoszące się do prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce i w Bułgarach
potrafi samodzielnie zgromadzić informacje ze źródeł
zewnętrznych w celu ewaluacji i wstępnej selekcji
pomysłów biznesowych
potrafi opracować koncepcję przedsięwzięcia
biznesowego (tzw. uproszczony biznesplan)

Odniesienie do efektów
kształcenia dla
kierunku studiów

K_W27, K_K08,
K_K10
K_K09, K_U21
K_W06, K_W07,
K_W18, K_K05,
K_K07
K_W26, K_U05,
K_K01
K_U08, K_U21,
K_K03

PA_06

współpracuje w grupie, planuje i organizuje
przebieg wspólnych prac; rozwija umiejętność
wypracowania kompromisu.

K_W07, K_U05,
K_U20, K_K04,
K_K06

4. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01

Opis treści kształcenia

TK_04

Cechy osobowe i umiejętności lidera przedsięwzięcia
gospodarczego. Osobowość lidera firmy a prowadzenie
działalności gospodarczej.
Podstawowe zagadnienia związane z otwarciem
własnego biznesu (rozpoczynaniem działalności
gospodarczej). Zespół założycielski, kadra, struktura
organizacyjna.
Źródła finansowania biznesu. Systemy finansowoksięgowe. Biznesplan.
Formy prawne przedsięwzięcia gospodarczego.

TK_05

Przedsiębiorczość międzynarodowa. Franchising.

TK_06

Uruchomienie firmy i pozyskiwanie klientów.

TK_07

Możliwości zaistnienia na rynku z wykorzystaniem
potencjału Internetu.
Przedsięwzięcia oparte na zaawansowanych
technologiach – ich możliwości.

TK_02

TK_03

TK_08

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

PA_01, PA_04,
PA_05, PA_06
PA_01, PA_02,
PA_03, PA_04,
PA_05
PA_02, PA_03,
PA_04, PA_05
PA_02, PA_03,
PA_04
PA_02, PA_03,
PA_04
PA_02, PA_03,
PA_04, PA_05,
PA_06
PA_01, PA_02,
PA_04, PA_06
PA_03, PA_04,
PA_06

5. Zalecana literatura
Cieślik P., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Warszawa,
2006.
Guliński J., Zasiadły K. (red.), Inkubator przedsiębiorczości akademickiej. Podręcznik
dla organizatorów i pracowników, Poznań 2005.
Guliński J., Zasiadły K. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe
doświadczenia, Warszawa 2005.
Lewandowska L., Rozwój firmy. Koncepcje zarządzania i finansowania, Gdańsk 2001.
Porter M., Strategia konkurencji, Warszawa 1994.
Przedsiębiorczość akademicka w Polsce, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk
2006.
Tamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, Warszawa 2006.
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
7.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium itp.
Biblioteka WFPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM.

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

PA_01
PA_02

PA_03
PA_04
PA_05
PA_06

Symbol treści
kształcenia
realizowanych
w trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

TK_01 do
ćwiczenia warsztatowe
TK_04, TK_08 z prezentacjami
multimedialnymi
TK_01 do
ćwiczenia warsztatowe
TK_08
z wykorzystaniem metod
aktywizujących, praca
w zespole
TK_02 do
dyskusja, prezentacja
TK_06, TK_08 multimedialne
TK_01, TK_07, praca w grupach z użyciem
TK_08
komputera, pogadanka,
dyskusja
TK_03, TK_04, pogadanka, prezentacja
TK_05, TK_08 multimedialna
TK_01, TK_02, praca w zespole, lektura
TK_03, TK_06, indywidualna
TK_08

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego efektu
kształcenia

kolokwium
kolokwium

kolokwium
ocena materiału
zgromadzonego podczas
zajęć, kolokwium
ocena prezentacji,
kolokwium
ocena przygotowanego
projektu, kolokwium

2. Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia:
Przeprowadzić wywiad z przedsiębiorcą – analiza
cech osobowych,
wiedzy
i umiejętności potrzebnych w prowadzeniu własnej firmy.
Opracować wstępną koncepcję tzw. uproszczonego biznesplanu.
Wykonać analizę porównawczą pomysłów biznesowych za pomocą dedykowanego
narzędzia.
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Forma aktywności

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

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

30
1
29
60
2

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

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 1,0.
5. Kryteria oceniania:
– przygotowanie projektu w formie pisemnego i jego prezentacji,
– opisanie pomysłu na własny biznes możliwy do realizacji przez młodych ludzi,
– praca w grupie, współpraca ze innymi osobami w celu omówienia np. kolejnych
etapów przygotowywanych projektów,
– frekwencja na zajęciach (dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione).

27A. SEMINARIUM DYPLOMOWE (JĘZYKOZNAWCZE)
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: Seminarium dyplomowe (językoznawcze)
2. Kod modułu kształcenia: 03-SD-31SDL (V sem.), 03-SD-32SDL (VI sem.)
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
5. Poziom studiów: I stopień
6. Rok studiów: III
7. Semestr: zimowy i letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 (15 + 15) godz. dydaktycznych
9. Liczba punktów ECTS: 10 (5 + 5) pkt.
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu kształcenia:
 zapoznają się z najważniejszymi zasadami konstruowania i redagowania prac
licencjackich,
 formułowanie tematów prac licencjackich,
 prezentacja etapów badań, prowadzących do napisania i obrony pracy w drugim
semestrze.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:
wiedza o języku bułgarskim (poziom adekwatny do etapu studiów), znajomość języka
bułgarskiego pozwalająca na lekturę prac językoznawczych napisanych w języku
bułgarskim.
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów
Symbol
efektów
kształcenia

SD_01

SD_02

SD_03

SD_04

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

potrafi prawidłowo i kompetentnie zaprezentować
wyniki badań w formie pracy pisemnej

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W03, K_W10,
K_W13, K_W27,
K_U03, K_U04,
K_U08,K_U10,
K_K07, K_K10
posiada znajomość najważniejszych metodologii,
K_W03, K_W13,
wykorzystywanych w badaniach językoznawczych
K_W15, K_W16,
K_W21, K_U03,
K_U04, K_U13
rozumie zasady wykorzystywania adekwatnej
K_W03, K_W13,
metodologii do własnych badań językoznawczych
K_W15, K_W16,
K_W21, K_U03,
K_U04
posiada umiejętność gromadzenia i wykorzystywania K_W03, K_U04,
informacji naukowej; rekapitulowania
K_U06, K_U11,

SD_05

i podsumowywania dyskusji, wyciągania wniosków
oraz umiejętność pracy w grupie
umie zawęzić obszar badań, zdefiniować problem
badawczy

K_U15, K_U16,
K_U20, K_K06
K_W03, K_U04,
K_U11, K_K09

4. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03
TK_04

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

Opis treści kształcenia

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zasadami
konstruowania i redagowania prac naukowych.
Zapoznanie studentów z zasadami definiowania
przedmiotu badań i formułowania tematów prac
badawczych.
Prezentacja najważniejszych szkół metodologicznych
i teoretycznoliterackich XX wieku.
Prezentacja wiadomości z zakresu stylistyki, poparta
egzemplifikacją z tekstów powstających prac
dyplomowych oraz ćwiczeniami praktycznymi.

SD_02, SD_05
SD_01, SD_03,
SD_04
SD_02, SD_03
SD_01

5. Zalecana literatura
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską,
U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów,
J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967
K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterska, doktorską,
Warszawa 2005.
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu.
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium itp.
Biblioteka UAM, Biblioteka WFPiK.
III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć
i metod oceniania
Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

Symbol treści
kształcenia
realizowanych
w trakcie zajęć

SD_01

TK_02, TK_04

SD_02

TK_01, TK_03

SD_03

TK_02, TK_03

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

pogadanka, dyskusja,
prezentacja pisemna i ustna,
dyskusja
wykład informacyjny,
dyskusja
wykład informacyjny,
pogadanka, dyskusja,
pisemna prezentacja

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego
efektu kształcenia

złożenie i obrona pracy
dyplomowej
złożenie i obrona pracy
dyplomowej
złożenie i obrona pracy
dyplomowej

SD_04

TK_02

SD_05

TK_01

dyskusja, ustna i pisemna
prezentacja
ustna i pisemna prezentacja,
wykład informacyjny

złożenie i obrona pracy
dyplomowej
złożenie i obrona pracy
dyplomowej

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

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30

Godziny konsultacji

30

Praca własna

140

Lektura zalecanej literatury

89

Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej

10

Obrona pracy dyplomowej
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

1
300
10

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,0;
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 9,0.
5. Kryteria oceniania:
– właściwa struktura pracy,
– kompletna część teoretyczna,
– dokładna i pełna analiza zgromadzonego materiału,
– złożenie i obrona pracy dyplomowej (licencjackiej).

18B. SEMINARIUM DYPLOMOWE (LITERATUROZNAWCZE)
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: Seminarium dyplomowe (literaturoznawcze)
2. Kod modułu kształcenia: 03-SD-31SDL (V sem.), 03-SD-32SDL (VI sem.)
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
5. Poziom studiów: I stopień
6. Rok studiów: III
7. Semestr: zimowy i letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 (15 + 15) godzin dydaktycznych
9. Liczba punktów ECTS: 10 (5 + 5) pkt.
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu kształcenia:
 zapoznają się z najważniejszymi zasadami konstruowania i redagowania prac
licencjackich,
 formułowanie tematów prac licencjackich,
 prezentacja etapów badań, prowadzących do napisania i obrony pracy w drugim
semestrze.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:
wiedza o literaturze i historii Bułgar (poziom adekwatny do etapu studiów), znajomość
języka bułgarskiego pozwalająca na lekturę dzieł literackich.
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów
Symbol
efektów
kształcenia

SD_01

SD_02

SD_03
SD_04

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

potrafi prawidłowo i kompetentnie zaprezentować
wyniki badań w formie pracy pisemnej

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W03, K_W05,
K_W06, K_W12,
K_W27, K_U03,
K_U04, K_U08,
K_U10, K_K07,
K_K10
posiada znajomość najważniejszych metodologii,
K_W03, K_W17,
wykorzystywanych w badaniach literaturoznawczych K_W19, K_W22,
K_U03, K_U04,
K_U13
rozumie zasady wykorzystywania adekwatnej
K_W03, K_W22,
metodologii do własnych badań literackich
K_U03, K_U04
posiada umiejętność gromadzenia i wykorzystywania K_W03, K_U04,
informacji naukowej; rekapitulowania i
K_U12, K_U16,
podsumowywania dyskusji, wyciągania wniosków
K_K06
oraz umiejętność pracy w grupie

SD_05

umie zawęzić obszar badań, zdefiniować problem
badawczy

K_W03, K_U04,
K_U12, K_U20,
K_K09

4. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03
TK_04

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

Opis treści kształcenia

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zasadami
konstruowania i redagowania prac naukowych.
Zapoznanie studentów z zasadami definiowania
przedmiotu badan i formułowania tematów prac
badawczych.
Prezentacja najważniejszych szkół metodologicznych i
teoretycznoliterackich XX wieku.
Prezentacja wiadomości z zakresu stylistyki, poparta
egzemplifikacją z tekstów powstających prac
dyplomowych oraz ćwiczeniami praktycznymi.

SD_02, SD_05
SD_01, SD_03,
SD_04
SD_02, SD_03
SD_01

5. Zalecana literatura
A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, t. I, II, Kraków 2007.
Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1998.
Literatura, teoria, metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 2001.
Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000.
Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz,
Kraków 2002.
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską,
U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów,
J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967
K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterska, doktorską,
Warszawa 2005.
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu.
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium itp.
Biblioteka UAM, Biblioteka WFPiK.
III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia
i metod oceniania
Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

SD_01

Symbol treści
kształcenia
realizowanych
w trakcie zajęć

TK_02, TK_04

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

pogadanka, dyskusja,
prezentacja pisemna i ustna,
dyskusja

zajęć

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego
efektu kształcenia

złożenie i obrona pracy
dyplomowej

SD_02

TK_01, TK_03

SD_03

TK_02, TK_03

SD_04

TK_02

SD_05

TK_01

złożenie i obrona pracy
dyplomowej

wykład informacyjny
wykład informacyjny,
pogadanka, dyskusja,
pisemna prezentacja
dyskusja, ustna i pisemna
prezentacja
ustna i pisemna prezentacja,
wykład informacyjny

złożenie i obrona pracy
dyplomowej
złożenie i obrona pracy
dyplomowej
złożenie i obrona pracy
dyplomowej

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

Średnia liczba godzin na zrealizowanie
aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30

Godziny konsultacji

30

Praca własna

140

Lektura zalecanej literatury

89

Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej

10

Obrona pracy dyplomowej
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

1
300
10

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe::
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,0;
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 9,0.
5. Kryteria oceniania::
– właściwa struktura pracy,
– kompletna część teoretyczna,
– dokładna i pełna analiza zgromadzonego materiału,
– złożenie i obrona pracy dyplomowej (licencjackiej).

19. STAROŻYTNE I BIZANTYŃSKIE DZIEJE BAŁKANÓW
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: Starożytne i bizantyńskie dzieje Bałkanów
2. Kod modułu kształcenia: 03-SBDB-12BADL-E
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
5. Poziom studiów: I stopień
6. Rok studiów: I
7. Semestr: zimowy i letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 60 (30 + 30) godz. dydaktycznych
9. Liczba punktów ECTS: 5 (2 + 3) pkt.
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu kształcenia:
Zapoznanie studentów z podstawowymi procesami społeczno-ustrojowymi na Bałkanach
w starożytności i średniowieczu.
2.

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

3.

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

SBDB_01

SBDB_02
SBDB_03
SBDB_04
SBDB_05

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

przedstawić najważniejsze problemy badawczych
do tej pory nierozwiązane i kontrowersyjne w
historiografii (np. ograniczenia źródeł; etnogeneza
itp.)
zastosować metody badawcze właściwe dla nauki
historycznej i stosowną terminologię przy analizie
wyjaśnianiu przeszłości Bałkanów
zaprezentować zaawansowaną wiedzę z zakresu
historii Półwyspu Bałkańskiego w starożytności i
średniowieczu
przedstawić główne procesy historyczne (ze
szczególnym uwzględnieniem aspektów
migracyjnych) na Bałkanach do XV w.
praktycznie zastosować zdobytą wiedzę do
interpretacji współczesnej rzeczywistości na
Bałkanach.

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W03, K_W09,
K_W11,
K_W12, K_U04,
K_K05
K_W03, K_U04,
K_U05
K_W11, K_U04,
K_K05
K_W10, K_W11,
K_U04, K_U05,
K_K05
K_W10, K_W11,
K_W12,
K_U01, K_U05,
K_K05

4.

Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03
TK_04
TK_05
TK_06

Opis treści kształcenia

Dzieje antycznej cywilizacji greckiej (ze
szczególnym uwzględnieniem ustroju ateńskiej
demokracji
Dzieje ludów peryferyjnych (Illirowie, Trakowie,
Dakowie)
Bałkany w ramach administracji Cesarstwa
Rzymskiego
Zmiany etniczne w VI-VII w. n.e.: migracje
Słowian, Awarów i Bułgarów
Bałkany w orbicie Cesarstwa Bizantyńskiego;
kształtowanie się państw Słowian bałkańskich w
średniowieczu
Upadek 'bizantyńskiego ładu' i podbój turecki.

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

SBDB_01, SBDB_02,
SBDB_03, SBDB_04
SBDB_01, SBDB_02,
SBDB_03
SBDB_02, SBDB_03
SBDB_01, SBDB_02,
SBDB_03, SBDB_04
SBDB_02, SBDB_03,
SBDB_05, SBDB_04
SBDB_02, SBDB_03,
SBDB_04, SBDB_05,

5.

Zalecana literatura
Bonarek J., Czekalski T., Sprawski S., Turlej S., Historia Grecji. Kraków 2005.
Daicoviciu H., Dakowie. Warszawa 1969.
Danov Ch., Trakowie. Warszawa 1987.
Hammond N.G.L., Dzieje Grecji. Oxford 1959; Warszawa 1973; 1977; 1994.
Hansen M.H., Demokracja ateńska w czasach Demostenesa. Warszawa 1999 (książka
szczególnie wartościowa).
Kulesza R., Starożytna Sparta. Poznań 2003.
Leśny J., Studia nad początkami serbskiej monarchii Nemaniczów. Wrocław 1989.
Ostrogorski G., Dzieje Bizancjum. Warszawa 1967; 2 ed. 1968; 3 ed. 2008.
Pająkowski W. Illirowie. Poznań 1981.
Runciman S., Teokracja bizantyjska. Warszawa 1982; Katowice 2008.
Runciman S., Upadek Konstantynopola 1453. 2 ed. Warszawa 1994.
Wasilewski T., Bizancjum i Słowianie w IX w. Studium z dziejów stosunków politycznych
i kulturalnych. Warszawa 1972
Zakrzewski K. Historia Bizancjum. Kraków 1999 (reprint z 1938, ale nadal jedyny polski
podręcznik).

6.

Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak

7.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.
Portal USOS; Biblioteka Uniwersytecka; Biblioteka Instytutu Historii 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

SBDB_01

TK_01

wykład informacyjny

SBDB_02

TK_01, TK_02

wykład informacyjny

SBDB_03

TK_01, TK_02

wykład informacyjny

SBDB_04

TK_01, TK_04,
TK_05, TK_06

wykład informacyjny

SBDB_05

TK_05, TK_06

wykład informacyjny

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia

rozmowa –
egzamin ustny
rozmowa –
egzamin ustny
rozmowa –
egzamin ustny
rozmowa –
egzamin ustny
rozmowa –
egzamin ustny

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

Czytanie wskazanej lektury

50

Przygotowanie do egzaminu

25

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

1
137
5

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2,0;
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 3,0.
5. Kryteria oceniania:
 adekwatność odpowiedzi na zadane pytanie z właściwą argumentacją źródłową;
 umiejętność powołania się na poglądy historiograficzne;
 umiejętność wyrażania sądów wartościujących.

20. TRADYCJE KULTUROWE LITERATUR PÓŁWYSPU BAŁKAŃSKIEGO
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: Tradycje kulturowe literatur Półwyspu Bałkańskiego
2. Kod modułu kształcenia: 03-TLPBW-32BADL (VI sem., w.) 03-TLPB-32BADL
(VI sem., k.)
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
5. Poziom studiów: I stopień
6. Rok studiów: III
7. Semestr: letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 15 godz. dydaktycznych; konwersatorium, 30
godz. dydaktycznych
9. Liczba punktów ECTS: 3 (1 + 2) pkt.
10. 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 podstawową terminologią związaną z problemem tradycji,
– uporządkowanie wiedzy dotyczącej miejsca literatur Półwyspu Bałkańskiego w
szerszym kontekście historyczno-kulturowym,
– zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami kulturowo-religijnymi związanymi z
dziejami tych literatur,
– przygotowanie studentów do interpretacji najważniejszych tekstów literatur Półwyspu
Bałkańskiego,
– kształtowanie świadomości kulturowej.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:
wiedza z zakresu geografii, historii i kultury na poziomie szkoły średniej.
Wiedza na poziomie podstawowym na temat geografii, historii i kultury europejskiej
wyniesiona ze szkoły średniej.
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla
modułu kształcenia i odniesienia do efektów kształcenia dla kierunku studiów
Symbol
efektów
kształcenia dla
modułu

TLPB_01
TLPB_02
TLPB_03

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów
kształcenia student:

zna i potrafi scharakteryzować konteksty
kształtowania się tradycji literatur Półwyspu
Bałkańskiego
posiada podstawową wiedzę związaną z zagadnieniem
tradycji
zna i potrafi wyjaśnić związki literatur Półwyspu
Bałkańskiego z europejskim dziedzictwem
kulturowym oraz religijnym

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W01, K_W07,
K_W16, K_U01,
K_U05, K_K05
K_W02, K_W05,
K_W10, K_U03,
K_U04
K_W09, K_W16,
K_W17, K_W20,
K_U03, K_U06,
K_U10

TLPB_04

TLPB_05
TLPB_06

TLPB_07

potrafi dokonać przeglądu i charakterystyki
najważniejszych tradycji historyczno-kulturowych i
religijnych literatur Półwyspu Bałkańskiego

K_W08, K_W09,
K_W17, K_W20,
K_U03, K_U05,
K_U06, K_K03
rozumie i komentuje problematykę związaną z
K_W09, K_W16,
epokami, prądami i twórczością przedstawicieli
K_W17, K_U03,
literatur Półwyspu Bałkańskiego
K_U05, K_U10
potrafi analizować i interpretować utwory oraz
K_W06, K_W09,
zjawiska literatur Półwyspu Bałkańskiego
K_W16, K_W17,
K_U04, K_U05,
K_U10
konstruuje wypowiedzi ustne w formie indywidualnej K_W02, K_W09,
prezentacji i/lub głosu w dyskusji i zna ich etyczny
K_U04, K_U05,
wymiar
K_U10, K_K02,
K_K05

4. Treści kształcenia
Symbol
treści
kształcenia
TK_01
TK_02

Opis treści kształcenia
Specyfika badań tradycji literatur Półwyspu
Bałkańskiego
Praktyczny i teoretyczny wymiar problemu tradycji

TK_03

Analiza najstarszych tekstów literatur Półwyspu
Bałkańskiego

TK_04

Analiza tekstów związanych z bizantyńskim,
łacińskim i osmańskim dziedzictwem literatur
Półwyspu Bałkańskiego
Rola tradycji renesansowej w literaturach Półwyspu
Bałkańskiego
Rola tradycji barokowej w literaturach Półwyspu
Bałkańskiego

TK_05
TK_06
TK_07
TK_08
TK_09

Rola przekazu ustnego i tradycji ludowej w
literaturach Półwyspu Bałkańskiego
Analiza tekstów ludowych
Konteksty narodowe i ponadnarodowe literatur
Półwyspu Bałkańskiego

Odniesienie do
efektów kształcenia
modułu
TLPB_01, TLPB_02,
TLPB_03
TLPB_01, TLPB_02,
TLPB_03
TLPB_03, TLPB_04,
TLPB_05, TLPB_06,
TLPB_07
TLPB_03, TLPB_04,
TLPB_05, TLPB_06,
TLPB_07
TLPB_02, TLPB_03,
TLPB_04
TLPB_01, TLPB_02,
TLPB_05, TLPB_06,
TLPB_07
TLPB_03, TLPB_04,
TLPB_06, TLPB_07
TLPB_04, TLPB_05,
TLPB_06, TLPB_07
TLPB_01, TLPB_02,
TLPB_05, TLPB_06,
TLPB_07

5. Zalecana literatura:
obowiązkowa
J. Szacki, Tradycja. Przegląd problematyki, Warszawa 1971.
J. Rapacka, Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka. Zarys dziejów,
Warszawa 1993.

Pasterze wiernych Słowian: Święci Cyryl i Metody, wyb., przeł. i oprac. A. Naumow,
Kraków 1985.
Apokryfy i legendy starotestamentowe Słowian południowych, wyb. i oprac. G. Minczew,
M. Skowronek, Kraków 2006.
F. Gołębski, Stosunki kulturalne na Bałkanach, Warszawa 2001.
M. Todorova, Bałkany wyobrażone, przeł. P. Szymor, M. Budzińska, Wołowiec 2008.
Dar Słowa. Ze starej literatury serbskiej, oprac. A. Naumow, przeł. A. Naumow, T.
Wątor-Naumow, T. Kotwiczowa, Łódź 1983.
uzupełniająca
R. Picchio, Latinitas Slaviae Romanae, w: Między Slavia Latina i Slavia Orthodoxa, red.
J. Axer, “Łacina w Polsce” z. 1-2, Warszawa 1995.
R. Elsie, Zarys historii literatury albańskiej, Z. 1-4, przeł. I. Sawicka, Toruń 2004.
T. Dąbek-Wirgowa, Historia literatury bułgarskiej: zarys, Wrocław 1980.
A. Schmemann, Droga prawosławia w historii, przeł. H. Paprocki, Białystok 2001.
J. Leśny, Konstantyn i Metody – Apostołowie Słowian. Dzieło i jego losy, Poznań 1987.
B.Zieliński, Serbska powieść historyczna. Studia nad źródłami, ideami i kierunkami
rozwoju, Poznań 1998
D. Gil, Prawosławie – historia – naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i
współczesności, Kraków 2005.
6.

Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak

7.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.
Portal USOS; Biblioteka Uniwersytecka; Biblioteka Instytutu Historii 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

TLPB_01

TK_05, TK_06 dyskusja, lektura
indywidualna, studencka
prezentacja multimedialna
lub odczytanie studenckiego
referatu

TLPB_02

TK_01, TK_02, dyskusja, lektura
TK_03, TK_04 indywidualna, studencka
prezentacja multimedialna
lub odczytanie studenckiego
referatu

TLPB_03

TK_02, TK_03, dyskusja, lektura
TK_04, TK_05 indywidualna, studencka
prezentacja multimedialna
lub odczytanie studenckiego

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego efektu
kształcenia

ocena prezentacji lub referatu
przygotowanych przez
studenta (indywidualnie lub
w grupie), aktywność na
zajęciach, ocena kolokwium,
ocena pracy pisemnej
ocena prezentacji lub referatu
przygotowanych przez
studenta (indywidualnie lub
w grupie), aktywność na
zajęciach, ocena kolokwium,
ocena pracy pisemnej
ocena prezentacji lub referatu
przygotowanych przez
studenta (indywidualnie lub
w grupie), aktywność na

referatu
TLPB_04
TLPB_05

TK_02 do
TK_09
TK_02 do
TK_09

dyskusja, lektura
indywidualna
elementy wykładu
informacyjnego, dyskusja,
lektura indywidualna
praca w grupie

TLPB_06

TK_01 do
TK_04

TLPB_07

TK_01, TK_02, elementy wykładu
TK_03, TK_08 problemowego, dyskusja w
grupie

zajęciach, ocena kolokwium,
ocena pracy pisemnej
aktywność na zajęciach,
ocena pracy pisemnej
aktywność na zajęciach,
ocena pracy pisemnej
ocena pracy przygotowanej
przez grupę, aktywność na
zajęciach
aktywność na zajęciach

2. Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia:
Rozróżnienie pojęć tradycja a dziedzictwo kulturowe.
Zmienność i trwałość kultury.
Zjawisko zmiany kulturowej na przykładzie literatur Półwyspu Bałkańskiego.
Recepcja tradycji osmańskiej w literaturach Półwyspu Bałkańskiego.
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Forma aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Godziny konsultacji
Przygotowanie i zaprezentowanie wystąpienia na zajęciach
(wyszukiwanie i selekcja informacji, opracowanie tematu,
napisanie referatu lub przygotowanie prezentacji)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie do kolokwiów
Przygotowanie pracy zaliczeniowej
Suma godzin
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

45
1
5
20
10
10
86
3

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,5;
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 1,5.
5. Kryteria oceniania:
– aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej),
– wartość merytoryczna prezentacji lub referatu oraz sposób jej przedstawienia,
– poziom merytoryczny pisemnej pracy zaliczeniowej,
– poziom wiedzy zaprezentowany na pisemnym kolokwium po semestrze zimowym,
– dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona
nieobecność na dwóch zajęciach).

6. Skala ocen:
5,0 (A) – bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z kulturą, historią, geografią
Słowiańszczyzny Południowej, bardzo dobra orientacja w dziedzinie sztuki (w ujęciu
historycznym jak i współcześnie) oraz religii i duchowości, uzupełniana na bieżąco
wiedza z zakresu najnowszych wydarzeń kulturalnych i politycznych mających miejsce
na terenie Słowiańszczyzny Południowej, wysoka świadomość roli Słowian
Południowych w historii kulturowo-politycznej Europy;
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami;
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza orientacja w bieżących
wydarzeniach oraz znajomość zagadnień geograficzno-historycznym;
3,5 (D) – zadowalająca znajomość zagadnień związanych z kulturą, historią, geografią
Słowiańszczyzny Południowej, zadowalająca orientacja w dziedzinie sztuki (w ujęciu
historycznym jak i współcześnie) oraz religii i duchowości, wybiórcza wiedza z zakresu
najnowszych wydarzeń kulturalnych i politycznych mających miejsce na terenie
Słowiańszczyzny południowej, zadowalająca świadomość roli Słowian Południowych w
historii kulturowo-politycznej Europy;
3,0 (E) – zadowalająca znajomość zagadnień związanych z kulturą, historią, geografią
Słowiańszczyzny Południowej, zadowalająca orientacja w dziedzinie sztuki (w ujęciu
historycznym jak i współcześnie) oraz religii i duchowości, słaba z zakresu najnowszych
wydarzeń kulturalnych i politycznych mających miejsce na terenie Słowiańszczyzny
Południowej, słaba świadomość roli Słowian Południowych w historii kulturowopolitycznej Europy;
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość zagadnień związanych z kulturą, historią, geografią
Słowiańszczyzny Południowej, niezadowalająca orientacja w dziedzinie sztuki (w ujęciu
historycznym jak i współcześnie) oraz religii i duchowości, niezadowalająca wiedza z
zakresu najnowszych wydarzeń kulturalnych i politycznych mających miejsce na terenie
Słowiańszczyzny Południowej, niezadowalająca świadomość roli Słowian Południowych
w historii kulturowo-politycznej Europy.

21. WIEDZA O KRAJACH I NARODACH PÓŁWYSPU BAŁKAŃSKIEGO
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Wiedza o krajach i narodach Półwyspu Bałkańskiego
Kod modułu kształcenia: 03-WPB-11BADL (I sem.), 03-WPB-12BADL (II sem.)
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
Poziom studiów: I stopień
Rok studiów: I
Semestr: zimowy i letni
Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 60 (30 + 30) godz. dydaktycznych
Liczba punktów ECTS: 6 (2 + 4) pkt.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia:
- zaznajomienie studentów z teoriami kultury’
- kształtowanie świadomości interkulturowej’
- uporządkowanie wiedzy z zakresu historii i geografii krajów Półwyspu Bałkańskiego’
- doskonalenie wiedzy o kulturze krajów Półwyspu Bałkańskiego.
2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:
Wiedza z zakresu geografii, historii i kultury na poziomie szkoły średniej

3.

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

WPB_01
WPB_02
WPB_03
WPB_04

WPB_05

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

potrafi zreferować i porównać koncepcje
kulturowe wypracowane na gruncie różnych
teorii w naukach humanistycznych
posiada podstawową wiedzę z zakresu
geopolityki narodów zamieszkujących Półwysep
Bałkański i jego najbliżej okolice
potrafi wyjaśnić związki krajów bałkańskich z
dziedzictwem kulturowym i historycznym
Europy i Orientu
rozumie i komentuje problematykę kulturową,
narodowościową, religijną i demograficzną
narodów zamieszkujących Półwysep Bałkański
potrafi przygotować i przedstawić prezentację o
problematyce geopolitycznej, kulturowej,
narodowościowej, religijnej, językowej i

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W01, K_W02, K_W03,
K_W04, K_W05, K_W06,
K_W07, K_W08, K_U04
K_W10, K_W11, K_W12,
K_W13, K_W15, K_W20
K_W09, K_W10, K_W11,
K_W12, K_W17, K_W20,
K_U01, K_U02, K_U05
K_W10, K_W11, K_W12,
K_W13, K_W14, K_W15,
K_W19, K_W20, K_U01,
K_U05
K_W09, K_W22, K_W23,
K_U01, K_U02, K_U03,
K_U05, K_U08, K_K01,

demograficznej krajów Półwyspu Bałkańskiego
WPB_06

K_K03,

konstruuje wypowiedzi ustne w formie
K_W09, K_U01, K_U05,
indywidualnej prezentacji i/lub głosu w dyskusji K_U06, K_U07, K_U10,
K_K03

4. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03

TK_04

TK_05

TK_06
TK_07
TK_08
TK_09
TK_10
5.

Opis treści kształcenia

Zakres, miejsce i znaczenie bałkanistyki w
naukach humanistycznych.
Bałkany na mapie kulturowej Europy zróżnicowanie etniczne, kulturowe, religijne i
językowe Półwyspu Bałkańskiego.
Najważniejsze wspólnoty etniczne (narody,
narodowości) oraz grupy etnoreligijne i
mniejszościowe Półwyspu Bałkańskiego.
Specyfika regionów kulturowych Półwyspu
Bałkańskiego w aspekcie zróżnicowania
etnogeograficznego, etnohistorycznego i
etnopolitycznego.
Współczesne etno-kulturowe oblicze Europy i
Półwyspu Bałkańskiego – regiony, tożsamości
kulturowe, rola dziedzictwa kulturowego,
wielokulturowość, mniejszości, konflikty
etniczne, migracje.
Półwysep Bałkański a Europa - jedność i
pluralizm europejskich kultur (elementy wspólne i
partykularne).
Kultury słowiańskie i niesłowiańskie na
Półwyspie Bałkańskim.
Slavia Latina, Slavia Orthodoxa, Slavia Islamica i
Slavia Iudaica – w perspektywie historycznej,
funkcjonalnej i aksjologicznej.
Rola odrodzenia narodowego w kształtowaniu
tożsamości kulturowej i narodowej na Półwyspie
Bałkańskim.

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

WPB_01
WPB_02, WPB_03,
WPB_04, WPB_06
WPB_02, WPB_03,
WPB_04, WPB_05,
WPB_06
WPB_01, WPB_02,
WPB_04, WPB_05,
WPB_06
WPB_01, WPB_02,
WPB_03, WPB_04,
WPB_05, WPB_06
WPB_02, WPB_03,
WPB_04, WPB_06
WPB_02, WPB_04,
WPB_05, WPB_06,
WPB_01, WPB_02,
WPB_03
WPB_02, WPB_04,
WPB_05, WPB_06

WPB_02, WPB_03,
Współczesna problematyka kulturowa, narodowa,
WPB_04, WPB_05,
konfesyjna i językowa Półwyspu Bałkańskiego.
WPB_06

Zalecana literatura
M. Todorova: Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008;
B. Jelavich: Historia Bałkanów, Kraków 2005;
M.Tanty: Bałkany w XX wieku, Dzieje polityczne, Warszawa 2003;
J. Rapacka: Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej, Warszawa
2005;

F. Gołembski: Stosunki kulturalne na Bałkanach, Warszawa 2001;
J. Kornhauser (red.): Przemiany w świadomości i kulturze duchowej narodów
Jugosławii po 1991 roku, Kraków 1999;
M. Bobrownicka, Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian
zachodnich i południowych, Kraków 1995;
T. Wasilewski, W. Felczak: Historia Jugosławii, Wrocław 1985;
W. Walkiewicz: Jugosławia. Byt wspólny i rozpad, Warszawa 2000.
6.

Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: brak

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.
Portal USOS; Biblioteka Uniwersytecka; Biblioteka Instytutu Historii 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

WPB_01

TK1 do TK10

wykład informacyjny,
zalecana literatura,
dyskusja w grupie,
prezentacja indywidualna

WPB_02

TK1 do TK10

wykład informacyjny,
zalecana literatura,
dyskusja w grupie,
prezentacja indywidualna

WPB_03

TK1 do TK10

wykład informacyjny,
zalecana literatura,
dyskusja w grupie,
prezentacja indywidualna

WPB_04

TK1 do TK10

wykład informacyjny,
zalecana literatura,
dyskusja w grupie,
prezentacja indywidualna

WPB_05

TK2 do TK10

WPB_06

TK2 do TK10

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

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego
efektu kształcenia

ocena prezentacji
przygotowanej przez
studenta, aktywność w
trakcie zajęć, egzamin
pisemny i ustny
ocena prezentacji
przygotowanej przez
studenta, aktywność w
trakcie zajęć, egzamin
pisemny i ustny
ocena prezentacji
przygotowanej przez
studenta, aktywność w
trakcie zajęć, egzamin
pisemny i ustny
ocena prezentacji
przygotowanej przez
studenta, aktywność w
trakcie zajęć, egzamin
pisemny i ustny
ocena prezentacji
przygotowanej przez
studenta
ocena efektów pracy
zespołowej

2. Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne:
Bałkany w ujęciu geograficznym, historycznym, kulturowym i politycznym.
Struktura etniczna i narodowa Bałkanów i czynniki, które ją kształtowały.
Slavia Latina, Slavia Orthodoxa, Slavia Islamica i Slavia Iudaica.
Zróżnicowanie etniczne i religijne Bałkanów (kontekst historyczny i współczesny).
Spory i konflikty na Bałkanach.
Narody Jugosławii w poczuciu tożsamości zbiorowej.
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Godziny konsultacji
Przygotowanie wystąpienia na zajęciach (wyszukiwanie i
selekcja informacji, opracowanie tematu, napisanie referatu
lub przygotowanie prezentacji)
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie do pisemnego kolokwium po semestrze
zimowym
Pisemne kolokwium po semestrze zimowym
Przygotowanie do egzaminu ustnego
Egzamin ustny
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

60
1
30
60
5
2
20
1
169
6

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:
 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji);
 wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia;
 umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz
poziom tej wiedzy (obowiązuje wiedza zdobyta podczas wykładów oraz uzyskana na
podstawie lektury);
 dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona
nieobecność na dwóch zajęciach).
6. Skala ocen:
5,0 (A) – student opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem
nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, wykazuje
się dużą aktywnością i samodzielnością;
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami;

4,0 (C) – student opanował wymagane treści nauczania w podstawie programowej,
poprawnie rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o znacznym
stopniu trudności, prawidłowo posługuje się terminologią humanistyczną, samodzielnie
pracuje z literaturą, samodzielnie sporządza notatki, wykazuje duże zainteresowanie
przedmiotem;
3,5 (D) – jak wyżej, z szerszym zakresem niedociągnięć;
3,0 (E) – student opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, rozwiązuje typowe
zadania teoretyczne o średnim stopniu trudności, wypowiada się ogólnikowo, popełnia
drobne błędy, wykazuje zrozumienie większości opanowanego materiału, przejawia
zainteresowanie przedmiotem;
2,0 (F) – student nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, ma kłopoty z
odpowiedzią, popełnia liczne błędy, wykazuje obojętny stosunek do przedmiotu i
obowiązków, nie uczęszcza na zajęcia.

22. WPROWADZENIE DO ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej
Kod modułu kształcenia: 03-WEAK-11BADL-E (w.), 03-WEAK-11BADL (k.)
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
Poziom studiów: I stopień
Rok studiów: I
Semestr: zimowy
Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godz. dydaktycznych; konwersatorium, 30
godz. dydaktycznych
9. Liczba punktów ECTS: 4 (2 + 2) pkt.
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia
11. Język wykładowy: język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia
interpersonalne: zdolności krytyczne i samokrytyczne, umiejętności interdyscyplinarne,
umiejętność porozumiewania się z ekspertami z dziedziny etnologii i antropologii
kulturowej, zaangażowanie etyczne;
instrumentalne: wiedza podstawowa z zakresu zawodu etnolog i antropolog kulturowy;
systemowe: rozumienie innych kultur i zwyczajów, rozumienie różnorodności
kulturowej.
2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych – brak

3.

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

WEAK_01

WEAK_02
WEAK_03
WEAK_04

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

Potrafi wskazać miejsce etnologii i antropologii
kulturowej pośród innych nauk humanistycznych i
społecznych oraz jej związki z innymi
dyscyplinami
Potrafi wskazać obszar zainteresowań badawczych
etnologii i antropologii kulturowej i stosowaną w
ich ramach metodologię
Potrafi rozpoznać i scharakteryzować podstawowe
orientacje badawcze wypracowane na gruncie
etnologii i antropologii kulturowej
Potrafi wskazać historyczne uwarunkowania
podstawowych orientacji badawczych
wypracowanych na gruncie etnologii i antropologii
kulturowej

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W02

K_W02, K_U02,
K_K09
K_W02, K_W08
K_W02

WEAK_05
WEAK_06
WEAK_07
4.

Potrafi zdefiniować najważniejsze koncepcje
wypracowane w ramach poszczególnych orientacji
badawczych i wskazać ich twórców
Zyskuje umiejętność krytycznego odniesienia się
do najważniejszych koncepcji wypracowanych w
ramach poszczególnych orientacji badawczych
Potrafi wyjaśnić kluczowe kategorie analityczne,
jakimi posługują się antropolodzy kulturowi

K_W02, K_W08
K_K01, K_K08,
K_K09
K_W02, K_W08

Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01

TK_02

TK_03

TK_04

TK_05

TK_06

TK_07
TK_08

Opis treści kształcenia

Wprowadzenie.
Zmierzenie się z zamętem terminologicznym:
etnografia, etnologia, antropologia kulturowa i
społeczna; ukonstytuowanie się antropologii jako
dyscypliny naukowej i jej niebezpieczne związki z
kolonializmem; „kłopoty z kulturą”;
najważniejsze pytania i obszary badań;
nakreślenie mapy głównych orientacji
badawczych; różne antropologie.
Ewolucjonizm, czyli kultura jako linearny rozwój,
i jego późniejsze reinterpretacje
(neoewolucjonizm, ekologia kulturowa);
atrybutywna definicja kultury, od magii do religii,
systemy pokrewieństwa
Dyfuzjonizm, czyli o przemieszczaniu się kultur;
teoria areałów kulturowych, czyli mapujemy;
historycyzm i narodziny relatywizmu
kulturowego; etnopsychologizm.
Funkcjonalizm, czyli po co nam kultura?; rozkwit
metody badań terenowych; wpływy francuskiej
szkoły socjologicznej; mariaż funkcjonalizmu ze
strukturalizmem.
Strukturalizm, czyli kultura jako struktura;
wpływy językoznawstwa.

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

WEAK_01, WEAK_02,
WEAK_03, WEAK_04,
WEAK_07

WEAK_02, WEAK_03,
WEAK_04, WEAK_05,
WEAK_06, WEAK_07
WEAK_02, WEAK_03,
WEAK_04, WEAK_05,
WEAK_06, WEAK_07
WEAK_02, WEAK_03,
WEAK_04, WEAK_05,
WEAK_06, WEAK_07
WEAK_02, WEAK_03,
WEAK_04, WEAK_05,
WEAK_06, WEAK_07

Transakcjonizm i szkoła manchesterska, czyli
WEAK_02, WEAK_03,
przejście do struktury do procesualności;
WEAK_04, WEAK_05,
marksizm w antropologii: marksizm strukturalny,
WEAK_06, WEAK_07
materializm kulturowy, ekonomia polityczna.
WEAK_02, WEAK_03,
Fenomenologia i hermeneutyka, czyli o
WEAK_04, WEAK_05,
interpretacji kultur.
WEAK_06, WEAK_07
Poststrukturalizm, czyli dekonstruujemy; wpływy
WEAK_02, WEAK_03,
językoznawstwa i socjologii.
WEAK_04, WEAK_05,

WEAK_06, WEAK_07
TK_09

Feminizm, czyli dekonstruujemy kategorię płci
biologicznej i wprowadzamy gender; rola płci
badacza w terenie.

TK_10

Postmodernizm, czyli dekonstruujemy i bijemy
się w pierś.

TK_11
TK_12

Postkolonializm, czyli w poszukiwaniu głosu
podporządkowanego; antropologia krytyczna i
zaangażowana.
(Auto)refleksyjność w antropologii, usytuowanie
badacza, główne wyzwania metodologiczne.

WEAK_02, WEAK_03,
WEAK_04, WEAK_05,
WEAK_06, WEAK_07
WEAK_02, WEAK_03,
WEAK_04, WEAK_05,
WEAK_06, WEAK_07
WEAK_02, WEAK_03,
WEAK_04, WEAK_05,
WEAK_06, WEAK_07
WEAK_02, WEAK_06,
WEAK_07

5.

Zalecana literatura
A. Barnard, Antropologia. Zarys teorii i historii, przeł. S. Szymański. Warszawa:
Państwowy Instytut Wydawniczy 2006.
T. H. Eriksen, Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i
kulturowej, przeł. J Wołyńska, Warszawa: Volumen Oficyna Wydawnicza 2009.
W. J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań: Zysk i S-ka
1998.
M. Herzfeld, Antropologia. Praktykowanie teorii w społeczeństwie, przeł. M. M.
Piechaczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004.
Ch. Hann, Antropologia społeczna, przeł. S. Szymański, Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.
K. Hastrup, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, przeł. E. Klekot,
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2008.
Z. Staszczak (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa-Poznań:
Wydawnictwo Naukowe PWN 1987.

6.

Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
Dla każdych zajęć przygotowane zostały prezentacje multimedialne.

7.

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

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

WEAK_01

Symbol treści kształcenia
realizowanych w trakcie
zajęć

TK_01

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

wykład informacyjny,
dyskusja, prezentacja

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia

aktywność w
trakcie zajęć,
egzamin

WEAK_02

TK_01–TK_12

wykład informacyjny,
dyskusja, prezentacja

WEAK_03

TK_–TK_11

wykład informacyjny,
dyskusja, prezentacja

WEAK_04

TK_01– TK_11

wykład informacyjny,
dyskusja, prezentacja

WEAK_05

TK_02–TK_11

wykład informacyjny,
dyskusja, prezentacja

WEAK_06

TK_02– TK_12

wykład informacyjny,
dyskusja, prezentacja

WEAK_07

TK_01– TK_12

wykład informacyjny,
dyskusja, prezentacja

aktywność w
trakcie zajęć,
egzamin
aktywność w
trakcie zajęć,
egzamin
aktywność w
trakcie zajęć,
egzamin
aktywność w
trakcie zajęć,
egzamin
aktywność w
trakcie zajęć,
egzamin
aktywność w
trakcie zajęć,
egzamin

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

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

60

Konsultacje z prowadzącym

1

Praca własna studenta: przyswojenie materiału z wykładów

20

Przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie do egzaminu

20

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

1
122
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 pisemny (obowiązuje wiedza zdobyta podczas wykładów);
 dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieobecność na dwóch
zajęciach).

23. WPROWADZENIE DO ISLAMU
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Informacje ogólne
Nazwa modułu kształcenia: Wprowadzenie do islamu
Kod modułu kształcenia: 03-WI-21BADL-E (w.), 03-WI-21BADL-E (k.)
Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
Poziom studiów: I stopień
Rok studiów: II
Semestr: zimowy
Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godz. dydaktycznych: konwersatorium, 15
godz. dydaktycznych
9. Liczba punktów ECTS: 3 (2 + 1) pkt.
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski
II. Informacje szczegółowe
1.

Cel (cele) modułu kształcenia:
– zapoznanie studentów z elementami religii islamskiej,
– zapoznanie studentów z historią wczesnego islamu,
– zapoznanie studentów z dogmatyką i zasadami wiary islamskiej.

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:
nie ma wstępnych wymagań
Symbol
efektów
kształcenia

WI_01

WI_02
WI_03

WI_04

WI_05

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

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W02, K_W05,
K_W11, K_U05, K_K04,
K_K08, K_K10
K_W02, K_W05,
Odnieść się do zagadnień historycznych
K_W11, K_U05, K_U07,
kształtujących islam
K_U08, K_K04, K_K08,
K_K10
Zająć głos w dyskusji nad zróżnicowaniem islamu K_W02, K_W05,
K_W11, K_U05, K_U07,
K_U08, K_K04, K_K08,
K_K10
Wypowiedzieć się na temat znaczenia Koranu dla K_W02, K_W05,
muzułmanów
K_W11, K_U05, K_U07,
K_U08, K_K04, K_K08,
K_K10
Wykazać się podstawową wiedzą na tematy zasad K_W02, K_W05, Kfunkcjonowania islamu w życiu codziennym
W06, K_W11, K_U05,
K_U07, K_U08, K_K04,
K_K08, K_K10
Wskazać różnice kulturowe pomiędzy religiami
chrześcijańskimi a islamem

WI_06

Podjąć się omówienia oddziaływania islamu na
jego wyznawców w teraźniejszości

K_W02, K_W05,
K_W06, K_W11,
K_U05, K_U07, K_U08,
K_K04, K_K08, K_K10

3. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03
TK_04
TK_05
TK_06

Opis treści kształcenia

Omówienie czynników, które mogły wpłynąć na
pojawienie się islamu na Półwyspie Arabskim
Wierzenia przedislamskie i ich wpływ na kształt
islamu
Życie Proroka Muhammada i kształtowanie się
nowej religii
Znaczenie Koranu, jako czynnika wpływającego
na świadomość muzułmanów
Zróżnicowanie wewnątrz religii islamskiej, sekty
Rytuały i przepisy religii islamskiej

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

WI_01; WI_02
WI_02
WI_02
WI_04
WI_03
WI_04; WI_05; WI_06

4. Zalecana literatura
Bielawski J., Islam, Warszawa 1980
Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. I-II, Warszawa 1997-1998
Danecki J., Arabowie, Warszawa 2001
Encyclopedia of Islam, t. 1-12, Leiden 1954-2004
Hitti Ph., Dzieje Arabów, Warszawa 1969
Kennedy H., Wielkie arabskie podboje. Jak ekspansja islamu zmieniła świat, Warszawa
2011
Koran, tł. J. Bielawski, Warszawa 1986
Madeyska D., Historia świata arabskiego. Okres klasyczny. Od starożytności do roku
750, Warszawa 1999
Mały słownik kultury świata arabskiego, red. J. Bielawski, Warszawa 1971
Rodinson M., Mahomet, Warszawa 1994
5.

Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu

6.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.
Wymienione książki znajdują się w Bibliotece Głównej UAM oraz Bibliotece IH UAM.
Materiały uzupełniające będą dystrybuowane przez wykładowcę drogą elektroniczną.

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

WI_01

TK_01

WI_02

TK_02; TK_03

WI_03

TK_03

WI_04

TK_04; TK_05;
TK_06

WI_05

TK_05

WI_06

TK_04; TK_05;
TK_06

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

zaliczenie
semestralne,
aktywność w
trakcie zajęć,
egzamin
zaliczenie
semestralne,
aktywność w
trakcie zajęć,
egzamin
zaliczenie
semestralne,
aktywność w
trakcie zajęć,
egzamin
zaliczenie
semestralne,
aktywność w
trakcie zajęć,
egzamin
zaliczenie
semestralne,
aktywność w
trakcie zajęć,
egzamin
zaliczenie
semestralne,
aktywność w
trakcie zajęć,
egzamin

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

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

45

Konsultacje z prowadzącym

1

Lektura do zajęć

25

Przygotowanie egzaminu

15

Egzamin

1

SUMA GODZIN

87

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

3

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,5;
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 1,5.
5. Kryteria oceniania:
– aktywność w trakcie zajęć,
– poziom prac semestralnych;
– obecność na zajęciach;
– poziom wiedzy na egzaminie.
6. Skala ocen:
5,0 (A) – bardzo dobra znajomość przedstawionego na zajęciach materiału, bardzo dobre
oczytanie w literaturze przedmiotu, biegłe posługiwanie się .terminologią specjalistyczną
4,5 (B) – bardzo dobra znajomość przedstawionego na zajęciach materiału, bardzo dobre
oczytanie w literaturze przedmiotu, biegłe posługiwanie się terminologią specjalistyczną
4,0 (C) –dobra znajomość przedstawionego na zajęciach materiału, dobre oczytanie w
literaturze przedmiotu, dobre posługiwanie się .terminologią specjalistyczną
3,5 (D) – dobra znajomość przedstawionego na zajęciach materiału, dostateczne
oczytanie w literaturze przedmiotu, dobre posługiwanie się .terminologią specjalistyczną
3,0 (E) – dostateczna znajomość przedstawionego na zajęciach materiału, dostateczne
oczytanie w literaturze przedmiotu, dostateczne posługiwanie się terminologią
specjalistyczną
2,0 (F) – niedostateczna znajomość przedstawionego na zajęciach materiału

24. WPROWADZENIE DO PRAWOSŁAWIA
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: Wprowadzenie do prawosławia
2. Kod modułu kształcenia: 03-WP-21BADL-E (w.), 03-WP-21BADL-E (k.)
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
5. Poziom studiów: I stopień
6. Rok studiów: II
7. Semestr: zimowy
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godz. dydaktycznych; konwersatorium, 15
godz. dydaktycznych
9. liczba punktów ECTS : 3 (2 + 1) 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 procesów historycznych,
eklezjalnych i kulturowych, umiejętności interdyscyplinarnego łączenia wiedzy z zakresu
historii chrześcijaństwa, historii Kościoła, teologii, teorii kultury i sztuki, formowanie
umiejętności prowadzenia dyskusji w grupie/zespole, umiejętność docenienia
różnorodności konfesyjnej, kulturowej i wielokulturowej;
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza podstawowa
z
zakresu genezy i istoty prawosławia, umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w
języku ojczystym oraz czytania w językach obszaru Slaviae Orthodoxae;
systemowe: umiejętność czytania/studiowania literatury fachowej na poziomie
podstawowym i średnio zaawansowanym, zdobywanie umiejętności prezentacji
określonych
zagadnień,
kształtowanie
podstawowej
wiedzy
na
temat
wschodniochrześcijańskiej duchowości i Kościoła prawosławnego.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
Wiedza na poziomie podstawowym na temat historii i kultury wyniesiona z zajęć na roku
pierwszym.
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów
Symbol
efektów
kształcenia

WP_01

WP_02

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

ma podstawową wiedzę o genezie i rozwoju
chrześcijaństwa oraz ukształtowaniu się kultury
chrześcijańskiej, zna elementarną terminologię
historyczną, teologiczną, kulturową
posiada wiedzę o istocie i strukturze Kościoła
prawosławnego, jego tradycjach na przestrzeni
wieków, potrafi te tradycje identyfikować i
definiować w zakresie genezy i funkcjonalności, a

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W01, K_W05,
K_W03
K_W03, K_W04,
K_W06, K_W10,
K_W13,
K_W16, K_W20,

WP_03

WP_04

WP_05
WP_06

WP_07

także
selekcjonować i użytkować na potrzeby ogólnego
opisu
posiada elementarną wiedzę na temat prawosławia,
zna jego historię,
zna i rozumie podstawowe metody analizy i
interpretacji wytworów prawosławnej kultury
duchowej i materialnej właściwych dla konkretnych
tradycji
posiada podstawową wiedzę na temat zróżnicowania
religijnego Bałkanów (zna na elementarnym
poziomie założenia prawosławia, doktrynę Kościoła
prawosławnego)
wykazuje elementarną wiedzę dotyczącą związków
kultury prawosławnej z kulturową tradycją
bizantyńską i europejską
posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania oraz formułowania wniosków w
zakresie zagadnień związanych z teologią,
eklezjologią, kulturą, literaturą, historią
potrafi wynajdywać, analizować, ewaluować,
selekcjonować i użytkować informacje dotyczące
kultury, życia duchowego wyznawców prawosławia
z wykorzystaniem źródeł teoretycznych i
materiałowych

K_W23 ,K_W19,
K_U01
K_W16, K_W08,
K_W09, K_W15,
K_U05,

K_W20, K_W15,
K_U06
K_W11, K_U01,
K_U02,
K_U06
K_U06, K_W03,
K_W04,
K_U01, K_W15,
K_W17,
K_W19, K_W20

4. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01

TK_02

TK_03

TK_04

Opis treści kształcenia

Prezentacja na poziomie podstawowym wiedzy o
genezie i rozwoju chrześcijaństwa oraz
ukształtowaniu się kultury chrześcijańskiej,
posługiwanie się elementarną terminologią
historyczną, teologiczną, kulturową.
Prezentacja na poziomie podstawowym wiedzy o
wschodniochrześijańskim obszarze kulturowym oraz
strukturze Kościoła prawosławnego, jego roli
kulturowej i społecznej, umiejętność rozpoznawania
i definiowania konkretnych tradycji prawosławia na
potrzeby ogólnego opisu.
Prezentacja elementarnej wiedzy na temat historii
prawosławia, wykorzystanie podstawowych metod
analizy i interpretacji wytworów prawosławnej
kultury duchowej i materialnej.
Prezentacja podstawowej wiedzy na temat
zróżnicowania religijnego Bałkanów (znajomość na
elementarnym poziomie założeń prawosławia,

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

WP_01, WP_02,
WP_06

WP_01, WP_02,
WP_03

WP_01, WP_02,
WP_03
WP_01, WP_02,
WP_04

doktryny Kościoła prawosławnego).
TK_05

TK_06

TK_07

Prezentacja elementarnej wiedzy dotyczącej
związków kultury prawosławnej z kulturową tradycją
bizantyńską i europejską.
Umiejętność merytorycznego argumentowania oraz
formułowania wniosków w zakresie zagadnień
związanych z teologią, eklezjologią, kulturą,
literaturą, historią,
Prezentacja podstawowej wiedzy na temat kultury,
życia duchowego i społecznego wyznawców
prawosławia z wykorzystaniem źródeł teoretycznych
i materiałowych,

WP_01, WP_02,
WP_04, WP_05
WP_01, WP_02,
WP_06
WP_01, WP_02,
WP_03,WP_07

5. Zalecana literatura
Prawosławie. Światło wiary i zdrój doświadczenia, red. K. Leśniewski, J. Leśniewska,
Lublin 1999.
S. Bułgakow, Prawosławie. Zarys nauki Kościoła prawosławnego, przeł. H. Paprocki,
Białystok-Warszawa 1992.
J.-Y. Leloup, Hezychazm. Zapomniana tradycja modlitewna, przeł. H. Sobieraj, Kraków
1996.
J. Herrin, Bizancjum. Niezwykłe dziedzictwo średniowiecznego imperium, przeł. N.
Radomski, Poznań 2009.
Naumow, Święta Góra Athos, w: Peregrinus Cracoviensis, z. 8, 2000.
E. Pokorzyna, Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego z
przydatkiem ikon maryjnych, Warszawa 2001.
Liturgie Kościoła prawosławnego, przeł. H. Paprocki, seria: Biblioteka Ojców Kościoła
nr 20, Kraków 2003.
L. Uspienski, Teologia ikony, przeł. i oprac. M. Żurowska, Poznań 1993.
K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, przeł. T. Mieszkowski, P.
Pachciarek, wstępem op. A. Skowronek, Warszawa 1996.- Słownik terminów
teologicznych, http://www.orthodox.bialystok.pl/slownik.
G. O'Collins, E.G. Farrugia, Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych, przeł. J. Ożóg,
B. Żak, Kraków 2002.
J. Assfalg, P. Krüger, Słownik chrześcijaństwa wschodniego, przeł. A. Bator, M.M.
Dziekan, Katowice 1998.
Bóg Żywy. Katechizm Kościoła prawosławnego, oprac. przez zespół wiernych
prawosławnych, Kraków 2001.
P. Evdokimov, Prawosławie, tł. J. Klinger, Warszawa 2003.
K. Ch. Felmy, Współczesna teologia prawosławna, tł. H. Paprocki, Białystok 2005.
6.

Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu

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

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

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów
kształcenia

Symbol treści kształcenia
realizowanych w trakcie
zajęć

WP_01

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

WP_02

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

WP_03

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

WP_04

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

WP_05

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

WP_06

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

WP_07

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

Metody oceniania
stopnia osiągnięcia
założonego efektu
kształcenia

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

aktywność w
trakcie zajęć,
kolokwium,
egzamin
aktywność w
trakcie zajęć,
kolokwium,
egzamin
aktywność w
prezentacje multimedialne,
trakcie zajęć,
dyskusje na temat
kolokwium,
przeczytanych materiałów
egzamin
prezentacje indywidualne
aktywność w
studentów, praca grupowa, trakcie zajęć,
dyskusje na temat
kolokwium,
przeczytanych materiałów egzamin
aktywność w
prezentacje indywidualne
trakcie zajęć,
studentów, praca grupowa,
kolokwium,
dyskusje
egzamin
aktywność w
prezentacje indywidualne
trakcie zajęć,
studentów, praca grupowa,
kolokwium,
dyskusje
egzamin
aktywność w
prezentacje indywidualne
trakcie zajęć,
studentów, praca grupowa,
kolokwium,
dyskusje
egzamin

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

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

45

Godziny konsultacji

1

Lektura do zajęć, przygotowanie egzaminu

25

Przygotowanie egzaminu

15

Egzamin

1

SUMA GODZIN

87

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

3

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,5;
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 1,5.
5. Kryteria oceniania:
 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusjach, prezentacje indywidualne);
 kolokwium zaliczeniowe i egzamin (obowiązuje wiedza zdobyta podczas wykładów i
konwersatoriów oraz uzyskana na podstawie lektury podręczników);
 obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch
zajęciach w semestrze).
6.

Skala ocen:
5,0 (A) – bardzo dobra znajomość procesów historycznych, eklezjalnych i kulturowych,
umiejętności interdyscyplinarnego łączenia wiedzy z zakresu historii chrześcijaństwa,
historii Kościoła, teologii, teorii kultury i sztuki, bardzo dobra znajomość historii
Kościoła prawosławnego i jego tradycji, znakomita umiejętność analizy tekstów,
samodzielność myślenia i oceniania faktów;
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami;
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza umiejętność analizy i
interpretacji, słabsza (bardziej odtwórcza) umiejętność formułowania sądów na temat
historii i kultury prawosławia;
3,5 (D) – zadowalająca znajomość, znajomość historii Kościoła prawosławnego i jego
tradycji, zadowalająca umiejętność analizy i interpretacji omawianych tekstów kultury,
zadowalająca umiejętność formułowania sądów na temat historii i kultury prawosławia
3,0 (E) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami;
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość treści omawianych podczas zajęć.

25. WYCHOWANIE FIZYCZNE
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: Wychowanie fizyczne
2. Kod modułu kształcenia:
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
5. Poziom studiów: I stopień
6. Rok studiów: I
7. Semestr: zimowy i letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 60 (30 + 30) godz. dydaktycznych
9. Liczba punktów ECTS: 2 (1 + 1) pkt.
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cele modułu kształcenia:
– doskonalenie przez studentów wybranych umiejętności ruchowych z podstawowych
działów wychowania fizycznego,
– podtrzymanie ich ogólnej sprawności fizycznej i wyrobienie nawyku do
systematycznego uprawiania sportu,
– poznanie nowych i atrakcyjnych form aktywności ruchowej, zapewniających aktywne
uczestnictwo w kulturze fizycznej,
– zapoznanie z wieloma rodzajami gier i zabaw stanowiących formę przyjemnego
współzawodnictwa przy jednoczesnym rozwoju i doskonaleniu cech motorycznych,
– uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym i doskonalenie umiejętności
współpracy w zespole,
– zapoznanie uczestników zajęć z nowymi formami organizacyjnymi,
– przekazanie wiadomości dotyczących wpływu ćwiczeń fizycznych na organizm
człowieka celem motywowania do udziału w rekreacji fizycznej.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli
obowiązują)
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów
Symbol
efektów
kształcenia

WF_01

WF_02

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

zna przepisy gier zespołowych i drużynowych;
posiada wiedzę dotyczącą metod kształtowania siły,
szybkości, wytrzymałości oraz zestawów ćwiczeń
podtrzymujących gibkość i rozwijających
koordynację ruchową
opanował i utrwalił umiejętności ruchowych
z gimnastyki podstawowej, aerobiku, pływania,
zespołowych gier sportowych i drużynowych,
fitnessu, lekkiej atletyki i innych oraz łączenia

Odniesienie do efektów
kształcenia dla
kierunku studiów

K_K01, K_K06

K_K09

ruchów z muzyką
WF_03
WF_04

WF_05

potrafi interpretować rezultaty i wynik sportowy oraz K_K01, K_K06
potrafi pełnić rolę sędziego
ma umiejętność organizowania i aktywnego
K_K01, K_K06
uczestnictwa w różnych (indywidualnych
i zespołowych) formach aktywności sportowej,
rekreacyjnej i turystycznej; dba o zdrowie własne
i innych
posiada umiejętność stosowania ćwiczeń
K_K09
relaksacyjnych i rozluźniających – redukujących
poziom napięć emocjonalnych i stresów oraz
poprawiających samopoczucie

4. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03
TK_04
TK_05

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

Opis treści kształcenia

Kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz
wszechstronny rozwój. Dbałości o własny organizm i
sprawność.
Podstawowa
umiejętność gry w zespołowe gry
sportowe i drużynowe.
Poznawanie zasad i podstawowych elementów
różnych dyscyplin sportowych.
Zapoznanie z nowoczesnymi formami ruchu –
aerobiku, fitness, gimnastyki i innych. Wzmacnianie
wszystkich grup mięśniowych.
Formy spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem
sportu i rekreacji.

WF_01–WF_02,
WF_04–WF_05
WF_01, WF_03–
WF_04
WF_01–WF_04
WF_02, WF_04–
WF_05
WF_01–WF_05

5. Zalecana literatura
Zgodna z programem nauczania wybranej dyscypliny sportowej lub rekreacyjnej –
prezentowana na pierwszych zajęciach.
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu.
7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do
laboratorium, itp.
III. Informacje dodatkowe
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć
i metod oceniania
Symbol
efektu
kształcenia
dla modułu

Symbol treści
kształcenia
realizowanych
w trakcie zajęć

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów kształcenia

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego efektu
kształcenia

WF_01

TK_01, TK_02,
TK_03, TK_05

gimnastyka, pływanie,
aerobik, fitness

WF_02

TK_01, TK_03,
TK_04, TK_05

gimnastyka, lekka atletyka,
zespołowe gry sportowe
i drużynowe

WF_03

TK_02, TK_03,
TK_05

gry zespołowe, sędziowanie

WF_04

TK_01, TK_02,
TK_03, TK_04,
TK_05

gimnastyka, aerobik,
pływanie, zespołowe gry
sportowe i drużynowe,
fitness, lekka atletyka

WF_05

TK_01, TK_04,
TK_05

aerobik, fitness, gimnastyka

ocenianie umiejętności
ruchowych z wybranej
dyscypliny sportowej,
sprawdzian praktyczny
i teoretyczny
ocenianie umiejętności
ruchowych z wybranej
dyscypliny sportowej,
sprawdzian praktyczny
i teoretyczny
ocenianie umiejętności
ruchowych z wybranej
dyscypliny sportowej,
sprawdzian praktyczny
i teoretyczny
ocenianie umiejętności
ruchowych z wybranej
dyscypliny sportowej,
sprawdzian praktyczny
i teoretyczny
ocenianie umiejętności
ruchowych z wybranej
dyscypliny sportowej,
sprawdzian praktyczny
i teoretyczny

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

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

60
60
2

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2,0.
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 0,0.
5. Kryteria oceniania:
– sprawdziany praktyczne i teoretyczne,
– aktywny udział w zajęciach (progresja sprawności fizycznej),
– systematyczne uczęszczanie na zajęcia WF.

26. 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: 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
Dalsza część sylabusu będzie corocznie udostępniana w zależności od tego, które zajęcia będą
uruchomione w danym roku akademickim.

27. ZARYS DZIEJÓW PAŃSTW EUROPY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: Zarys dziejów państw Europy Południowo-Wschodniej
2. Kod modułu kształcenia: 03-ZEPW-22BADL (III sem.) 03-ZEPW-22BADL-E (IV sem.)
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
5. Poziom studiów: I stopień
6. Rok studiów: II
7. Semestr: zimowy i letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 60 (30 + 30) godz. dydaktycznych
9. Liczba punktów ECTS: 3 (1 + 2) pkt.
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski
II. Informacje szczegółowe
1. Cel (cele) modułu kształcenia
interpersonalne: zrozumienie skomplikowanego kontekstu kulturowego państw i
narodów bałkańskich.
instrumentalne: opanowanie terminologii historycznej, umiejętność zarządzania
informacją (zdobywanie i interpretacja danych z różnych źródeł, krytyka źródeł i
literatury), umiejętność rozwiązywania problemów historycznych.
systemowe: umiejętności badawcze, umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu historii
w różnego rodzaju pracach związanych z Bałkanami.
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
Podstawowe wiadomości na temat dziejów starożytnych państw Europy PołudniowoWschodniej oraz dziejów Bizancjum.
3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla
modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów
Symbol
efektów
kształcenia

ZEPW_01

ZEPW_02

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

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

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W03, K_W09,
K_W10, K_W11,
K_W12, K_W13,
K_W14, K_W15,
K_U01, K_U02, K_U03,
K_U04,K_U05, K_U06,
K_U07, K_K03, K_K04,
K_K06
potrafi pokazać przyczyny nakładania się tradycji K_W03, K_W09,
historycznych różnych narodowości bałkańskich K_W10, K_W11,
K_W12, K_W13,
K_W14, K_W15,
K_W20, K_U01, K_U02,

ZEPW_03

ZEPW_04

ZEPW_05

ZEPW_06

ZEPW_07

K_U03, K_U04, K_U05,
K_U06, K_U07, K_U15,
K_K03, K_K04, K_K06
potrafi rozwiązywać problemy związane z
K_W03, K_W09,
historią Europy Południowo-Wschodniej
K_W10, K_W11,
K_W12, K_W13,
K_W14, K_W15,
K_U01, K_U02, K_U03,
K_U04, K_U05, K_U06,
K_U07, K_U15, K_K03,
K_K04, K_K06
potrafi zanalizować przebieg procesu dziejowego K_W03, K_W09,
na obszarze Bałkanów
K_W10, K_W11,
K_W12, K_W13,
K_W14, K_W15,
K_U01, K_U02, K_U03,
K_U04, K_U05, K_U06,
K_U07, K_U15, K_K03,
K_K04, K_K06
potrafi wyjaśnić historyczne uwarunkowania
K_W03, K_W09,
rozwoju poszczególnych narodów bałkańskich
K_W10, K_W11,
K_W12, K_W13,
K_W14, K_W15,
K_U01, K_U02, K_U03,
K_U04,K_U05, K_U06,
K_U07,K_U15, K_K03,
K_K04, K_K06
rozumie przyczyny skomplikowanej sytuacji
K_W03, K_W09,
politycznej i kulturowej na Bałkanach
K_W10, K_W11,
K_W12, K_W13,
K_W14, K_W15,
K_U01, K_U02, K_U03,
K_U04, K_U05, K_U06,
K_U07, K_U15, K_K03,
K_K04, K_K06
Opanował terminologię historyczną związaną z
K_W03, K_U04, K_K03,
obszarem Europy Południowo-Wschodniej
K_K04, K_K06

4. Treści kształcenia
Symbol treści
kształcenia

TK_01

TK_02

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

Rozwój terytorialny i znaczenie polityczne
ZEPW_01, ZEPW_02,
Imperium Osmańskiego w Europie w XVI i XVII
ZEPW_06
wieku.
ZEPW_01, ZEPW_02,
Organizacja i system społeczny państwa
ZEPW_03, ZEPW_04;
osmańskiego. Funkcjonowanie narodowości
ZEPW_05, ZEPW_06;
bałkańskich w ramach państwa tureckiego.
ZEPW_07

TK_03

TK_04

TK_05

TK_06

TK_07

TK_08

TK_09

TK_10

TK_11

TK_12

TK_13
TK_14

ZEPW_01, ZEPW_02,
Państwa lenne wobec Turcji Osmańskiej w
ZEPW_03, ZEPW_04;
Europie: Wołoszczyzna, Mołdawia i Siedmiogród
ZEPW_05, ZEPW_06;
w XVI i XVII w.
ZEPW_07
ZEPW_01, ZEPW_02,
Wojny „Świętej Ligi” 1684 (83)-1699 i 1715ZEPW_03, ZEPW_04;
1718 oraz ich skutki polityczne, demograficzne i
ZEPW_05, ZEPW_06;
społeczne.
ZEPW_07
ZEPW_01, ZEPW_02,
„Kwestia Wschodnia”. Rosja, Cesarstwo i inne
ZEPW_03, ZEPW_04;
mocarstwa europejskie wobec Turcji Osmańskiej
ZEPW_05, ZEPW_06;
w XVIII wieku. Grecy w Imperium Osmańskim.
ZEPW_07
Przemiany polityczne w Europie PołudniowoWschodniej w końcu XVIII i w 1 połowie XIX
ZEPW_01, ZEPW_02,
wieku (Kształtowanie się państwowości
ZEPW_03, ZEPW_04;
Czarnogóry, upadek Wenecji i jego skutki, idee
ZEPW_05, ZEPW_06;
iliryjskie i dackie, kształtowanie się autonomii
ZEPW_07
serbskiej, powstanie niepodległego państwa
greckiego).
ZEPW_01, ZEPW_02,
ZEPW_03, ZEPW_04;
Wzrost znaczenia Rosji na Bałkanach
ZEPW_05, ZEPW_06;
ZEPW_07
ZEPW_01, ZEPW_02,
ZEPW_03, ZEPW_04;
„Wiosna Ludów” a narodowości bałkańskie.
ZEPW_05, ZEPW_06;
ZEPW_07
ZEPW_01, ZEPW_02,
ZEPW_03, ZEPW_04;
Walka o reformy w Turcji Osmańskiej.
ZEPW_05, ZEPW_06;
ZEPW_07
ZEPW_01, ZEPW_02,
Walka państw i narodów bałkańskich o
ZEPW_03, ZEPW_04;
niepodległość. Wojna rosyjsko-turecka i traktat w
ZEPW_05, ZEPW_06;
San Stefano. Kongres Berliński i jego skutki.
ZEPW_07
ZEPW_01, ZEPW_02,
Dążenia państw bałkańskich na przełomie XIX i
ZEPW_03, ZEPW_04;
XX wieku. Wielkie idee małych narodów. Wojny
ZEPW_05, ZEPW_06;
bałkańskie i ich skutki.
ZEPW_07
ZEPW_01, ZEPW_02,
Rozwiązania polityczne i terytorialne po I wojnie
ZEPW_03, ZEPW_04;
światowej. „Kocioł bałkański” w okresie
ZEPW_05, ZEPW_06;
międzywojennym.
ZEPW_07
ZEPW_01, ZEPW_02,
Państwa Europy Południowo-Wschodniej w
ZEPW_03, ZEPW_04;
czasie II wojny światowej.
ZEPW_05, ZEPW_06;
ZEPW_07
Państwa „demokracji ludowej” na Bałkanach i ich ZEPW_01, ZEPW_02,
problemy po II wojnie światowej. Przewroty
ZEPW_03, ZEPW_04;

polityczne w Grecji i ich skutki.

TK_15

5.

Współczesne państwa bałkańskie i ich
dziedzictwo historyczno-kulturowe.

ZEPW_05, ZEPW_06;
ZEPW_07
ZEPW_01, ZEPW_02,
ZEPW_03, ZEPW_04;
ZEPW_05, ZEPW_06;
ZEPW_07
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6.

Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
Podczas wykładów wykorzystywane są prezentacje multimedialne. Istnieje możliwość
zaangażowania studentów w tworzeniu bazy komputerowej na temat Wołochów na
Bałkanach.

7.

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

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

ZEPW_01

TK_01–TK_15

wykład informacyjny

egzamin

ZEPW_02

TK_01–TK_15

wykład informacyjny

egzamin

ZEPW_03

TK_01–TK_15

wykład informacyjny

egzamin

ZEPW_04

TK_01–TK_15

wykład informacyjny

egzamin

ZEPW_05

TK_01–TK_15

wykład informacyjny

egzamin

ZEPW_06

TK_01–TK_15

wykład informacyjny

egzamin

ZEPW_07

TK_01–TK_15

wykład informacyjny

egzamin

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

3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

60

Godziny konsultacji

1

Czytanie wskazanej lektury

18

Przygotowanie do egzaminu

10

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

1
90
3

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe:
a) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2,0;
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 1,0.
5. Kryteria oceniania:
 egzamin ustny (obowiązuje wiedza zdobyta podczas wykładów oraz uzyskana na
podstawie lektury podręczników);
 dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona
nieobecność na dwóch zajęciach ).
6. Oceny:
5,0 (A) – znakomita wiedza z zakresu historii państw bałkańskich, umiejętności i
kompetencje personalne i społeczne
4,5 (B) – bardzo dobra wiedza z zakresu historii państw bałkańskich, umiejętności i
kompetencje personalne i społeczne
4,0 (C) – dobra wiedza z zakresu historii państw bałkańskich, umiejętności i
kompetencje personalne i społeczne
3,5 (D) – zadowalająca wiedza z zakresu historii państw bałkańskich, umiejętności i
kompetencje personalne i społeczne ze znacznymi niedociągnięciami
3,0 (E) – zadowalająca wiedza z zakresu historii państw bałkańskich, umiejętności i
kompetencje personalne i społeczne z licznymi błędami
2,0 (F) – niezadowalająca wiedza z zakresu historii państw bałkańskich, niezadowalające
umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

27. ZRÓŻNICOWANIE ETNICZNO-KULTUROWE BAŁKANÓW
I. Informacje ogólne
1. Nazwa modułu kształcenia: Zróżnicowanie etniczno-kulturowe Bałkanów
2. Kod modułu kształcenia: 03-ZEKB-21BADL
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA
5. Poziom studiów: I stopień
6. Rok studiów: II
7. Semestr: zimowy
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych
9. Liczba punktów ECTS: 2 pkt.
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /
prowadzących zajęcia:
11. Język wykładowy: język polski
II. Informacje szczegółowe
1.

Cel (cele) modułu kształcenia
Dostarczenie pogłębionej wiedzy na temat zróżnicowania etnicznego i kulturowego
Bałkanów ujętego z perspektywy etnologii/antropologii kulturowej; wdrożenie w
praktykę badawczą poprzez samodzielne formułowanie wybranego przedmiotu i
problemu badawczego oraz ich merytoryczną analizę w odniesieniu do studiów
bałkanistycznych

2.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
Wiedza podstawowa na temat historii i tożsamości kulturowej Bałkanów

3.

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

Symbol
efektów
kształcenia

ZEKB_01

ZEKB_02
ZEKB_03
ZEKB_04
ZEKB_05

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

ma elementarną wiedzę na temat etnologii/ antropologii
kulturowej, zna w podstawowym zakresie ich
terminologię i ujęcia teoretyczno-metodologiczne w
odniesieniu do aspektów zróżnicowania etnicznego i
kulturowego
zna etniczną strukturę Bałkanów, ma podstawową
wiedzę na temat jej diachronicznych i synchronicznych
uwarunkowań i przejawów
ma elementarną wiedzę na temat specyfiki krajów
Półwyspu Bałkańskiego, ich historii i wzajemnych
stosunków
ma podstawową wiedzę na temat zróżnicowania
religijnego Bałkanów oraz związków etniczności z
tradycją religijną
wykazuje elementarną wiedzę dotyczącą związków

Odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku
studiów

K_W02, K_W09,
K_W12, K_W14

K_W12, K_W02
K_W10, K_W11,
K_W12
K_W20, K_W02,
K_W12
K_W11, K_W12,

ZEKB_06

ZEKB_07

ZEKB_08
ZEKB_09

ZEKB_10

ZEKB_11

4.

kultury bałkańskiej z kulturową tradycją otomańską i
bizantyńską
ma elementarną wiedzę na temat wybranych dziedzin
folkloru krajów Półwyspu Bałkańskiego oraz roli
folkloru w kształtowaniu się bałkańskich kultur
narodowych
potrafi wynajdywać, analizować, ewaluować,
selekcjonować i użytkować informacje dotyczące
etniczności, kultury i życia społecznego Półwyspu
Bałkańskiego z wykorzystaniem źródeł teoretycznych i
materiałowych
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać
umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami
opiekuna naukowego
potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury
właściwych dla Bałkanów w zakresie
etnologii/antropologii kulturowej oraz przeprowadzić ich
krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem
typowych metod, w celu określenia ich znaczeń,
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym
posiada umiejętność przygotowania typowych prac
pisemnych, w języku polskim w zakresie
bałkanoznawstwa, dotyczących zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł
potrafi przygotować i wygłosić prezentację/wypowiedź
ustną, w języku polskim, dotyczącą zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł

K_W14
K_W14, K_W02,
K_W09, K_W11
K_U01, K_W02,
K_W09

K_U03, K_W12,
K_W20
K_U05, K_W01,
K_W02, K_W09,
K_W11, K_W14

K_U08, K_U03,
K_W02, K_W09,
K_W12, K_W14
K_U10, K_U02,
K_U03, K_W02,
K_W09, K_W12,
K_W14

Treści kształcenia

Symbol treści
kształcenia

TK_01
TK_02
TK_03
TK_04
TK_05

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów
kształcenia modułu

Prezentacja różnych sposobów rozumienia pojęcia
„Bałkany” i wyznaczania ich terytorialnego zasięgu
Zaznajomienie z podstawowymi pojęciami
etnologicznymi/antropologicznymi odnoszącymi się do
zagadnienia etniczności i zróżnicowania etnicznego
Ukazanie specyfiki i uwarunkowań procesów
narodotwórczych na Bałkanach z uwzględnieniem
dziejów najnowszych
Szczegółowa prezentacja współczesnego zróżnicowania
etnicznego (z uwzględnieniem aspektu językowego i
religijnego) poszczególnych krajów bałkańskich

ZEKB_02, ZEKB_03,
ZEKB_04 ZEKB_05
ZEKB_01, ZEKB_02,
ZEKB_07, ZEKB_10,
ZEKB_11

Omówienie sytuacji formalnoprawnej mniejszości

ZEKB_02, ZEKB_03

ZEKB_01, ZEKB_02,
ZEKB_04, ZEKB_05
ZEKB_02, ZEKB_03,
ZEKB_04

narodowych/etnicznych w poszczególnych krajach
bałkańskich
TK_06
TK_07
TK_08
TK_09

TK_10
TK_11

Przedstawienie etnokulturowych charakterystyk
wybranych, bałkańskich narodów/grup etnicznych
Zaznajomienie z wybranymi pojęciami
etnologicznymi/antropologicznymi odnoszącymi się do
zróżnicowania kulturowego
Ukazanie w ogólnym zarysie zróżnicowania i jedności
tradycji kulturowych Bałkanów
Analiza uwarunkowań zróżnicowania kulturowego
Bałkanów (środowiskowych, historycznych, etnicznych,
religijnych)
Przedstawienie na wybranych przykładach wyróżników
kultur etnicznych Bałkanów (w szczególności z
perspektywy „tradycja, zwł. tzw. ludowa, we
współczesności)
Omówienie zasad i wymogów związanych z
przygotowaniem przez studenta pracy zaliczeniowej

ZEKB_02, ZEKB_03
ZEKB_08, ZEKB_10,
ZEKB_11
ZEKB_01, ZEKB_05
ZEKB_06
ZEKB_04, ZEKB_05,
ZEKB_06
ZEKB_02, ZEKB_03,
ZEKB_04, ZEKB_05
ZEKB_03, ZEKB_04,
ZEKB_05, ZEKB_06,
ZEKB_08, ZEKB_09,
ZEKB_10, ZEKB_11
ZEKB_08, ZEKB_10,
ZEKB_11

5.

Zalecana literatura
U. Altermatt, Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie, Kraków 1997;
J. Bednarski, Zróżnicowanie etniczne, w: Europa, Europa..., Poznań 2004;
Čelović, Bałkany – terror kultury: wybór esejów, Wołowiec 2007;
E. Jelavich, Historia Bałkanów, t. 1: Wiek XVIII i XIX, t. 2: Wiek XX, Kraków 2005
M. Kuczyński, Krwawiąca Europa. Konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 19902000. Tło historyczne i stan obecny, Warszawa 2001;
K. Pomian, Europa i jej narody, Warszawa 1992;
K. Pomian, Europa i jej podziały, "Przegląd Polityczny" nr 9, 2008;
M. Todorowa, Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008;
Ch. Vakarelski, Etnografia Bułgarii, Wrocław 1965;
P. Vlahović, Kultura ludowa w Serbii;
M. Walczak-Mikołajczakowa, Bałkańskie rytmy życia, Gniezno 2001;
M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie ŚrodkowoWschodniej, Warszawa 2000.

6.

Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu
Podczas zajęć są wykorzystywane prezentacje multimedialne

7.

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

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

Symbol efektu
kształcenia dla
modułu

Symbol treści kształcenia
realizowanych w trakcie
zajęć

ZEKB_01

TK_02, TK_07

ZEKB_02

TK_03, TK_04,
TK_05, TK_06

ZEKB_03

TK_03, TK_04,
TK_05, TK_09

ZEKB_04

TK_03, TK_04, TK_06

ZEKB_05

TK_03, TK_06,
TK_08, TK_09, TK_10

ZEKB_06

TK_06, TK_07,
TK_08, TK_10

ZEKB_07

TK_04, TK_06,
TK_08, TK_09, TK_10

ZEKB_08

TK_06, TK_10

ZEKB_09

TK_02, TK_03,
TK_07, TK_08, TK_09

ZEKB_10

ZEKB_11

TK_06, TK_10

TK_06, TK_10

Sposoby prowadzenia zajęć
umożliwiające osiągnięcie
założonych efektów
kształcenia

praca zespołowa w
trakcie zajęć, prezentacje
indywidualne studentów,
dyskusje
praca zespołowa w
trakcie zajęć, prezentacje
indywidualne studentów,
dyskusje
praca zespołowa w
trakcie zajęć, prezentacje
indywidualne studentów,
dyskusje
praca zespołowa w
trakcie zajęć, prezentacje
indywidualne studentów,
dyskusje
praca zespołowa w
trakcie zajęć, prezentacje
indywidualne studentów,
dyskusje
praca zespołowa w
trakcie zajęć, prezentacje
indywidualne studentów,
dyskusje
praca zespołowa w
trakcie zajęć, prezentacje
indywidualne studentów,
dyskusje
praca zespołowa w
trakcie zajęć, prezentacje
indywidualne studentów,
dyskusje
praca zespołowa w
trakcie zajęć, prezentacje
indywidualne studentów,
dyskusje
praca zespołowa w
trakcie zajęć, prezentacje
indywidualne studentów,
dyskusje
praca zespołowa w
trakcie zajęć, prezentacje
indywidualne studentów,
dyskusje

Metody oceniania stopnia
osiągnięcia założonego
efektu kształcenia

dwie pisemne prace
zaliczeniowe,
kolokwium
dwie pisemne prace
zaliczeniowe
dwie pisemne prace
zaliczeniowe,
kolokwium
dwie pisemne prace
zaliczeniowe,
kolokwium
dwie pisemne prace
zaliczeniowe,
kolokwium
dwie pisemne prace
zaliczeniowe,
kolokwium
dwie pisemne prace
zaliczeniowe,
kolokwium
dwie pisemne prace
zaliczeniowe,
kolokwium
dwie pisemne prace
zaliczeniowe,
kolokwium
dwie pisemne prace
zaliczeniowe,
kolokwium
dwie pisemne prace
zaliczeniowe,
kolokwium

2. Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych
efektów kształcenia.
3.

Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30

Konsultacje

1

Przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie do egzaminu
SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
MODUŁU (PRZEDMIOTU)

10
61
2

2.

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.

3.

Kryteria oceniania:
 dwie pisemne prace zaliczeniowe przygotowane w ciągu roku akademickiego (tematy
dotyczące zróżnicowania etnicznego i kulturowego Bałkanów konsultowane z
prowadzącym), przedstawione na zajęciach;
 poziom merytoryczny kolokwium,
 dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona
nieobecność na dwóch zajęciach).

