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Lp. 

 
 
 

Nazwa przedmiotu 

 

 

Kod 

 

Punkty  

ECTS 

Liczba godzin Rozkład godzin 

 
 

Ogó-
łem 

 
Wy-
kłady 

Kon-
wer-

satoria 

I rok II rok III rok 

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

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

1. 
Filozofia i estetyka 

03-FE-
21SDL 
(III) 03-
22SDL 

(IV) 

1+2 60 60      30  30      

2. 
Gramatyka opisowa 
języka polskiego z 
leksykologią 

03-GOL-
11SPDL (I 

w) 03-
GOL-

11SPDL -
E (I k) 

1+3 45 15 30 15 30           

3. 
Gramatyka scs na 
tle kulturowym 03-SCS-

11SDL (I 
w) 03-
SCSW-
12SPDL 
(II w) 03-

SCS-
12SPDL 

(II k)  

2 + 
1+1 

60 30 30 15  15 30         

4. 
Historia literatury 
polskiej (literatura 
staropolska i 
oświeceniowa) 

03-HLP-
11SPDL 
(I) 03-
HLP-

12SPDL-E 
(II) 

3+4 60  60  30  30         

5. 
Historia literatury 
polskiej 
(romantyzm, 
pozytywizm, Młoda 
Polska) 

03-HLP-
21SPDL 
(III) 03-

HLP-
22SPDL 

(VI) 

3+4 90  90      45  45     

6. 
Historia literatury 
polskiej (literatura 
po 1918 roku) 

03-HLP-
31SPDL 
(V) 03-
HLP-

32SPDL-E 
(VI) 

3+4 60  60          30  30 

7. 
Historia literatury 
wybranego kraju 
słowiańskiego  

03-HLS-
21SPDL 
(III) 03-

HLS-
22SPDL-E 

(IV) 03-
HLS-

31SPDL 
(V) 03-
HLS-

32SPDL-E 
(VI) 

3+4 
2+4 

120  120      30  30  30  30 



8. 
Język grecki z 
elementami kultury 
antycznej  

03-JG-
22SPDL 

1 30  30        30     

9. 
Język i 
społeczeństwo 03-JS-

32SPDL 
2 30 30            30  

10. 
Język łaciński z 
elementami kultury 
antycznej 

03-JL-
21SPDL 

1 30  30      30       

11. 
Kultura języka 
polskiego 03-KJP-

31SPDL 
2 30 30          30    

12. 
Lektorat języka 
nowożytnego 03-LEK-

12SPDL 
(II) 03-

21SPDL 
(III) 03-
LEK-

22SPDL 
(IV) 03-

LEK-
31SPDL 

(VI) 

2+2+ 
3+3 

120  120    30  30  30  30   

13. 
Literatura 
powszechna 03-LP-

31SPDL 
(V) 03-LP-

32SPDL 
(VI) 

2+3 60  60          30  30 

14. 
Literatura 
wybranego kraju 
słowiańskiego w 
kontekście 
europejskim 

03-LWK-
11SPDL 
(I) 02-
LWK-

12SPDL-E 
(II) 

4+5 60  60  30  30         

15. 
Nauki pomocnicze  

03-NP-
11SPDL 

1 15  15  15           

16. 
Podstawy kultury 
europejskiej 03-KE-

22SDL 
(IV) 03-

PKE-
31SPDL-E 

(V) 

1+1 30 30        15  15    

17. 
Poetyka z analizą 
dzieła literackiego  03-PIA-

11SPDL 
(I) 03-
PIA-

12SPDL 
(II) 

2+2 60  60  30  30         

18. 
Praktyczna nauka  
języka wybranego 
kraju słowiańskiego 

03-PNJS-
11SPDL 
(I) 03-
PNJS-

12SPDL-E 
(II) 03-

PNJWK-
21SPDL 
(III) 03-
PNJWK-

22SPDL-E 
(IV) 03- 

PNJWK -
31SPDL 
(V) 03- 

PNJWK -
32SPDL-E 

(VI) 

5+6+4
+6+4+

5 

630  630  105  105  105  105  105  105 

19. 
Przedsiębiorczość 
akademicka 03-PA-

32SPDL 
2 30  30            30 



20. 
Seminarium 
dyplomowe  03-SD-

31SDL 
(V) 03-

SD-
32SDL 

5+5 30  30          15  15 

21. 
Teoria i praktyka 
przekładu   03-TPP-

31SPDL 
(V) 03-
TPP-

32SPDL-E 
(VI) 

3+2 60  60          30  30 

22. 
Wiedza o historii i 
kulturze wybranego 
kraju słowiańskiego  

03-WHK-
11SPDL 
(I) 03-
WHK-

12SPDL 
(II) 

2+2 60  60  30  30         

23. 
Wiedza o 
historycznym 
rozwoju języka 
polskiego 

03-WJP-
21SPDL 
(III) 03-

WJP-
22SPDL-E 

(IV) 

2+2 60  60      30  30     

24. 
Wiedza o 
historycznym 
rozwoju języka 
wybranego kraju 
słowiańskiego 

03-WHRJ-
21SPDL 
(w) 03-
WHRJ-

21SPDL-E 
(k) 

1+2 45 15 30     15 30       

25. 
Wstęp filologii 
słowiańskiej  03-WFS-

11SPDL 
3 30 30  30            

26. 
Wychowanie 
fizyczne  1+1 60  60  30  30         

27. 
Zajęcia 
fakultatywne  3 30  30        30     

28. 
Zarys gramatyki 
opisowej języka 
wybranego kraju 
słowiańskiego 

03-ZGW-
12SPDL 
(w) 03-

ZG-
12SPDL 

(k) 

1+1 45 15 30   15 30         

Razem 151 2040 255 1785 60 300 30 345 45 300 45 300 45 270 30 270 

 
 
 
  



1. FILOZOFIA I ESTETYKA  
 
 
I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Filozofia i estetyka 
2. Kod modułu kształcenia: 03-FE-21SDL (III sem.), 03-FE-22SDL (IV sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: II 
7. Semestr: zimowy i letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 60 (30 + 30) godzin dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 3 (1 + 2) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

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

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

kulturowej i światopoglądowej; 
– rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia. 

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

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

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

Symbol 
efektów 

kształcenia 
modułu 

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student: 

Odniesienie do 
efektów kształcenia  

dla kierunku studiów 

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

K_W02, K_W04, 
K_W22  

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

K_W02, K_W04, 
K_W22, K_U03 

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

K_W02, K_W04, 
K_W22, K_U04, 
K_U20, K_K01 

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

K_W02, K_W04, 
K_W22, K_U07, 
K_U08, K_U11 

FE_05 potrafi uzasadnić uogólnienia w świetle dostępnych 
faktów empirycznych 

K_K05, K_U11 



FE_06 potrafi artykułować w mowie własne propozycje 
dotyczące rozwiązania problemów  

moralnych, społecznych i światopoglądowych 

K_W04, K_U07, 
K_U08, K_K02, 
K_K09 

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

K_U03, K_U13, 
K_K03, K_K04, 
K_K10 

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

K_U19, K_K02 

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

K_U03, K_U05 

 
4. Treści programowe 

Treści 
programowe 

(symbol) 
Opis treści programowych 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

TK_01  Przedmiot i charakterystyka filozofii. FE_01 do FE_09 

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

FE_01 do FE_09 

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

FE_01 do FE_09 

TK_04  Okres humanistyczny w filozofii: poglądy sofistów 
i Sokratesa. 

FE_01 do FE_09 

TK_05  Poglądy filozoficzne Platona. FE_01 do FE_09 

TK_06  Metafizyka i etyka Arystotelesa. FE_01 do FE_09 

TK_07  Filozofia szkół hellenistycznych: stoicyzm, epikureizm 
i sceptycyzm. 

FE_01 do FE_09 

TK_08  Filozofia buddyzmu. FE_01 do FE_09 

TK_09  Poglądy filozoficzne Augustyna z Hippony i Tomasza 
z Akwinu 

FE_01 do FE_09 

TK_10  Racjonalizm  Rene Descartesa (Kartezjusza). FE_01 do FE_09 

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

FE_01 do FE_09 

TK_12 Etyka i teoria poznania Immanuela Kanta. FE_01 do FE_09 

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

FE_01 do FE_09 

TK_14 Fenomenologia i egzystencjalizm. FE_01 do FE_09 

TK_15 Estetyka – charakterystyka i przedmiot. Pojęcie sytuacji 
estetycznej. 

FE_01 do FE_09 

TK_16 Człowiek w świecie wartości. Wybrane zagadnienia 
aksjologiczne. 

FE_01 do FE_09 



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

FE_01 do FE_09 

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

FE_01 do FE_09 

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

FE_01 do FE_09 

TK_20 Dzieło sztuki – próby definicji. FE_01 do FE_09 

TK_21 Estetyczne i pozaestetyczne funkcje sztuki. FE_01 do FE_09 

TK_22 Twórca i proces twórczy. FE_01 do FE_09 

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

FE_01 do FE_09 

TK_24 Stosunek sztuki do prawdy i rzeczywistości. FE_01 do FE_09 

TK_25 Estetyka wobec sztuki współczesnej. FE_01 do FE_09 

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

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu. 

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

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

 
 

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

i metod oceniania  
 

Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

 
Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągniecie 

założonych efektów kształcenia 
 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

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

FE_01 TK_01 do 
TK_25 

wykład informacyjny kolokwium zaliczeniowe 
P 



FE_02 TK_01 do 
TK_25 

wykład informacyjny kolokwium zaliczeniowe  

FE_03 TK_01 do 
TK_25 

wykład informacyjny kolokwium zaliczeniowe  

FE_04 TK_01 do 
TK_25 

wykład informacyjny kolokwium zaliczeniowe  

FE_05 TK_01 do 
TK_25 

wykład informacyjny kolokwium zaliczeniowe  

FE_06 TK_01 do 
TK_25 

wykład informacyjny, 
pogadanka, dyskusja 

kolokwium zaliczeniowe  

FE_07 TK_01 do 
TK_25 

wykład informacyjny kolokwium zaliczeniowe  

FE_08 TK_01 do 
TK_25 

wykład informacyjny kolokwium zaliczeniowe  

FE_09 TK_01 do 
TK_25 

wykład informacyjny, 
pogadanka, dyskusja 

kolokwium zaliczeniowe  

 

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

 
3. Obciążenie pracą studenta 
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

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

3 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

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

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

 

6. Skala ocen: 
5,0 (A) – znakomita wiedza (90–100%) 
4,5 (B) –  bardzo dobra wiedza (80–90%)  
4,0 (C) –  dobra wiedza (70–80%) 



3,5 (D) – zadowalająca wiedza, ale ze znacznymi  niedociągnięciami (60–70%) 
3,0 (E) –  zadowalająca wiedza, ale z licznymi   błędami (50–60%) 
2,0 (F) – niezadowalająca wiedza  (poniżej 50%) 

 
  



2.  GRAMATYKA OPISOWA JĘZYKA POLSKIEGO Z LEKSYKOLOGIĄ 

 

I.   Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Gramatyka opisowa języka polskiego z leksykologią 
2. Kod modułu kształcenia: 03-GOL-12SPDL (w.), 03-GOL-12SPDL-E (k.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I 
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 (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 

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

– zapoznanie studenta z podstawowymi metodologiami badawczymi w zakresie 
językoznawstwa, 

– podniesienie kompetencji komunikacyjnych studenta, 
– pokazanie złożoności systemu językowego, 
– zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem wewnętrznym języka polskiego.  

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych: 
znajomość zagadnień językoznawczych na poziomie zgodnym z wymogami 
maturalnymi. 

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

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 
potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia 

student potrafi: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

GOL_01  krytycznie ocenić postrzeganie języka w ramach 
różnych metodologii badawczych  

K_W01, K_W02, 
K_W03 

GOL_02 wyjaśnić różnice metodologiczne oraz omówić 
stopień otwartości językoznawstwa   

K_W02, K_W04, 
K_W10, K_U05, 
K_K05 

GOL_03 czytać ze zrozumieniem i samodzielnie komentować 
prace teoretyczne z zakresu językoznawstwa 

K_W03, K_W04, 
K_W11, K_U17 

GOL_04 omówić podsystemy języka polskiego  K_W11, K_W13, 
K_W14, 

GOL_05 poprawnie interpretować przekaz werbalny K_W10, 
K_U02,K_U03,  

 
 



4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 Definiowanie języka w ramach różnych metodologii GOL_02, GOL_03 

TK_02 
Krytyczna ocena stanowisk metodologicznych  w 
zakresie językoznawstwa polskiego 

GOL_01, GOL_02, 
GOL_04, GOL_05 

TK_03 Złożoność systemu języka polskiego GOL_04 

TK_04 Podział wewnętrzny języka polskiego GOL_04, GOL_03 

TK_05 Język polski w kontekście kultury GOL_01, GOL_03 

TK_06 
Tendencje rozwojowe współczesnego języka 
polskiego a procesy globalizacyjne 

GOL_4 

5. Zalecana literatura  

Bańko M., Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2004. 
Bartmiński, J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006. 
Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H. (red.), Gramatyka współczesnego języka 

polskiego, t. I–II, Warszawa 1998. 
Grzegorczykowa, R., Profilowanie a inne pojęcia opisujące hierarchiczną strukturę 

znaczenia, [w:] Profilowanie w języku i w tekście, red. J. Bartmiński, R. Tokarski,  
Lublin 1998. 

Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1996. 
Lachur Cz., Zarys językoznawstwa ogólnego, Opole 2004. 
Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1996. 
Tabakowska E. (red.), Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków 2001. 
Wiśniewski M., Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Toruń 2007. 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 
Student będzie mógł konsultować się elektronicznie, będzie korzystał z materiałów 
udostępnianych drogą elektroniczną. Wykład i ćwiczenia będą uzupełniane prezentacjami 
elektronicznymi. 

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

laboratorium, itp. 
Biblioteki, materiały udostępniane bezpośrednio oraz 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 

GOL_01 TK_02, TK_05,  ćwiczenia na tekście,  aktywność w trakcie 



dyskusja z 
moderatorem  

zajęć, ewaluacja pod 
koniec zajęć 

GOL_02 TK_01,TK_02,  ćwiczenia na tekstach,  
dyskusja  

aktywność w trakcie 
zajęć, ewaluacja pod 
koniec zajęć 

GOL_03 TK_01,TK_04, TK_05 ćwiczenia na tekstach,  
dyskusja  

aktywność w trakcie 
zajęć, ewaluacja pod 
koniec zajęć 

GOL_04 TK_03, TK_06 ćwiczenia na tekstach,  
dyskusja  

aktywność w trakcie 
zajęć, ewaluacja pod 
koniec zajęć 

GOL_05 TK_02 ćwiczenia na tekstach,  
dyskusja  

aktywność w trakcie 
zajęć, ewaluacja pod 
koniec zajęć 

 
2. Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne: 

Proszę omówić cechy prozodyczne języka polskiego. 
Proszę dokonać transkrypcji fonetycznej tekstu polskojęzycznego. 
Proszę dokonać transkrypcji fonologicznej tekstu polskojęzycznego. 
Proszę dokonać analizy słowotwórczej wskazanego rzeczownika. 
Proszę omówić kategorie gramatyczne języka polskiego. 
Proszę omówić wybraną klasyfikację części mowy. 
Proszę omówić części zdania. 
Proszę dokonać analizy zdania pojedynczego. 
Proszę dokonać analizy zdania złożonego. 

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 
Forma aktywności Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 45 
Godziny konsultacji 1 
Czytanie wskazanej literatury 28 
Przygotowanie do egzaminu 15 
Egzamin  1 
SUMA GODZIN 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

3 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

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

 
5. Kryteria oceniania: 

 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji);  
 zaangażowanie w dyskusję (np. wcześniejsze przygotowanie się) 



 umiejętność zaprezentowania podczas egzaminu wiedzy nabytej w ramach przedmiotu 
oraz poziom tej wiedzy. 
 

6. Skala ocen: 
5,0 (A) – definiuje język w ramach różnych metodologii, potrafi je omówić, rozumie 
złożoność systemu języka polskiego, ma wysoką kompetencję w zakresie interkulturowej 
interpretacji przekazów werbalnych, krytycznie ocenia  funkcjonalne zróżnicowanie 
polszczyzny; 
4,5 (B) – dobra znajomość terminologii z zakresu językoznawstwa i podstawowych teorii 
metodologicznych, wystarczająca kompetencja w zakresie interkulturowej interpretacji 
przekazów werbalnych, student sprawnie różnicuje, w zakresie funkcji, przekazy 
werbalne; 
4,0 (C) – zadowalająca znajomość terminologii z zakresu językoznawstwa i 
podstawowych teorii metodologicznych, wystarczająca kompetencja w zakresie 
interkulturowej interpretacji przekazów werbalnych, podstawowa umiejętność w zakresie 
różnicowania wewnętrznego polszczyzny; 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość terminologii z zakresu językoznawstwa i 
podstawowych teorii metodologicznych, wystarczająca kompetencja w zakresie 
interkulturowej interpretacji przekazów werbalnych; 
3,0 (E) – zadowalająca znajomość terminologii z zakresu językoznawstwa i 
podstawowych teorii metodologicznych, zadowalająca umiejętność interpretacji 
przekazów werbalnych;  
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość terminologii z zakresu językoznawstwa i głównych 
teorii metodologicznych, niewystarczająca kompetencja w zakresie interpretacji przekazu 
werbalnego. 

 
  



3. GRAMATYKA SCS NA TLE KULTUROWYM 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Gramatyka scs na tle kulturowym 
2. Kod modułu kształcenia: 03-SCS-11SDL (w., I sem.), 03-SCSW-12SPDL (w., II sem.) 

03-SCS-12SPDL-E (k., II sem.)  
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: zimowy i letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 (15 + 15) godz.; konwersatorium, 30 godz. 

dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  4 (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: 

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

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

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

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

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

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

SCS_01  potrafi opisać dziejową rolę języka scs na tle języków 
słowiańskich 

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

SCS_02 potrafi omówić najważniejsze zagadnienia gramatyki 
scs.  

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

SCS_03 potrafi czytać ze zrozumieniem i dokonywać 
transkrypcji tekstów scs. 

K_W03, K_W24, 
K_U16, K_K03 

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

K_W24, K_U06, 
K_U11, K_U15, 



danym tekście K_K01 

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

K_W24,  K_U06, 
K_U11, K_K01 

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

równoległych 
K_W24, K_U16, 
K_K03 

 
4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

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

SCS_01  

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

SCS_03 

TK_03 Charakterystyka systemu fonologicznego scs. SCS_02, SCS_04 

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

SCS_02, SCS_04, 
SCS_06 

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

SCS_02, SCS_05, 
SCS_06 

TK_06 Zaimki i ich odmiana.  SCS_02, SCS_05, 
SCS_06 

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

SCS_02, SCS_05, 
SCS_06 

TK_08 Liczebniki i ich odmiana.  SCS_02, SCS_05, 
SCS_06 

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

SCS_02, SCS_05, 
SCS_06 

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

SCS_02, SCS_05, 
SCS_06 

TK_11 Imiesłowy czynne i bierne.  SCS_02, SCS_05, 
SCS_06 

TK_12 Osobliwości składni.  SCS_02, SCS_06 

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

SCS_01, SCS_06, 
SCS_07 

 
 
5. Zalecana literatura: 

obowiązkowa 



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

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

słowiańskiego, Kraków 1996. 
   uzupełniająca 

Cyryl i Metody. Apostołowie i nauczyciele Słowian, cz. I Studia, cz. II Dokumenty, red. 
Gajek J. MIC, Górka L. SVD, Lublin 1991. 

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

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

laboratorium itp. 
Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. 
 
 

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

i metod oceniania  
 

Symbol 
efektu 
kształcenia 
dla modułu  

Symbol treści 
kształcenia 
realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 
kształcenia 

SCS_01 TK_01, 
TK_13 

wykład informacyjny, 
pogadanka, dyskusja, lektura 
indywidualna 

zaliczenie 

SCS_02 TK_03 do 
TK_12 

wykład informacyjny, 
pogadanka, dyskusja, lektura 
indywidualna 

zaliczenie 

SCS_03 TK_02  pogadanka, dyskusja, praca 
indywidualna 

zaliczenie 
aktywność w trakcie zajęć 

SCS_04 TK_03, 
TK_04 

wykład informacyjny, 
pogadanka, dyskusja, praca 
indywidualna 

zaliczenie 
aktywność w trakcie zajęć 

SCS_05 TK_05 do 
TK_11 

wykład informacyjny, 
pogadanka, dyskusja, praca 
indywidualna 

zaliczenie 
aktywność w trakcie zajęć 

SCS_06 TK_04 do 
TK_13 

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

zaliczenie 
aktywność w trakcie zajęć, 
ocena pracy pisemnej 

SCS_07 TK_13 wykład informacyjny, 
pogadanka, dyskusja, praca 
indywidualna 

zaliczenie 
aktywność w trakcie zajęć 

 
 



2.    Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia:  
Czytanie, analiza i tłumaczenie wybranego fragmentu tekstu. 
Palatalizacja spółgłosek tylnojęzykowych. 
Typy deklinacji rzeczowników. 
Charakterystyka czasów przeszłych prostych. 
Osobliwości składni staro-cerkiewno-słowiańskiej. 

 
3.    Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 
Godziny konsultacji 1 
Czytanie wskazanej literatury 20 
Analiza tekstu poza godzinami konsultacji i zajęciami 
tzw. praca domowa  

20 

Przygotowanie do egzaminu 15  
Egzamin 2 
SUMA GODZIN 118 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 4 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach pracy własnej: 2,0. 
 

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

 
6. Skala ocen: 

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

 



4. HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ (LITERATURA STAROPOLSKA I 

OŚWIECENIOWA) 

 
I.    Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Polska literatura najnowsza 
2. Kod modułu kształcenia: 03-HLP-11SPDL (I sem.), 03-HLP-11SPDL-E (II sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
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: 7 (3+4) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 

 

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

– zapoznanie studentów z najwybitniejszymi dziełami polskiej literatury staropolskiej i 
oświeceniowej; 

– doskonalenie sztuki interpretacji utworu literackiego; 
– pogłębienie umiejętności wartościowania literatury; 
– rozwijanie  wiedzy na temat funkcjonowania tradycji literackiej; 
– wzbogacenie wiedzy na temat krytyki literackiej; 
– kształcenie umiejętności sprawdzania przydatności nowych teorii interpretacyjnych. 
 

2.    Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych 
(jeśli obowiązują) 
Potwierdzone osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie historii literatury staropolskiej i 
oświeceniowej oraz poetyki i teorii literatury (przedmiotów kursowych z programu 
studiów pierwszego stopnia).  
 

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

 
Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

HLP_01  wskazać najważniejsze (powszechnie uznane, 
najszerzej komentowane, najbardziej kontrowersyjne, 
uznane za  przełomowe) utwory polskiej literatury 
staropolskiej i oświeceniowej 

K_W07, K_W17, 
K_W22 

HLP_02 dokonać samodzielnej interpretacji  wybranych 
utworów literackich 

K_W02, K_W03, 
K_W12, K_W22, 



K_U04, K_U06, 
K_U13, K_U14, 
K_U17 

HLP_03 ustalić i zastosować współcześnie stosowane kryteria 
wartościowania  literatury; ustosunkować się do 
wybranych sporów krytycznoliterackich,  których 
przedmiotem była ocena konkretnego dzieła polskiej 
literatury najnowszej 

K_W12, K_U04, 
K_U06, K_U13, 
K_U14, K_U17 

HLP_04 scharakteryzować stosunek literatury współczesnej do 
literackiej przeszłości; określić stan i kierunek 
przemian tradycji literackiej 

K_W07, K_W17, 
K_W20, K_W22, 
K_U05, K_U12, 
K_U21, K_K03 

HLP_05 napisać szkic interpretacyjny oraz recenzję 
wybranego utworu 

K_W07, K_W12, 
K_U08, K_U09,  

HLP_06 uczestniczyć w dyskusji panelowej na temat literatury 
staropolskiej i oświeceniowej oraz przygotować 
indywidualną wszechstronną prezentację wybranego 
utworu lub przygotować wprowadzenie (zagajenie) 
do dyskusji na określony temat 

K_W07, K_W12, 
K_U07, K_K08, 
K_U12, K_U14, , 
K_U17, K_K04 

 

4.   Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
Literatura staropolska wobec historii literatury 
polskiej. 

HLP_04, HLP_06 

TK_02 
Pojęcia średniowiecza, odrodzenia, baroku i 
oświecenia (klasycyzmu). 

HLP_04, HLP_06 

TK_03 
Idiomy i konwencje poezji i prozy staropolskiej i 
oświeceniowej. 

HLP_01, HLP_06 

TK_04 
Świat przedstawiony (tematy, problemy, idee) w 
literaturze staropolskiej ioświeceniowej. 

HLP_02, HLP_05,  
HLP_06 

TK_05 
Pojęcie arcydzieła, kanonu, parnasu, tendencji, 
koniunktury literackiej. 

HLP_01, HLP_03,  
HLP_06 

TK_06 Nowe sposoby interpretacji utworu literackiego. HLP_02, HLP_05 

TK_07 Orientacje i funkcje krytyki literackiej. HLP_03, HLP_06 

TK_08 
Literatura polska staropolska i oświeceniowa wobec 
literatury światowej 

HLP_01, HLP_06 

 

5.   Zalecana literatura  
Z duchem w rozmawianiu. Szesnastowieczna proza polska, oprac. W. Walecki, Kraków 
1991. 
Studia porównawcze o literaturze staropolskiej, opr. T. Michałowska i J. Śląski, Wrocław 
1980. 



Polska poezja świecka XV w., oprac. M. Włodarski, Wrocław 1997. 
J. Domański, Początki humanizmu, Wrocław 1982. 
E. Kotarski, Dziedzictwo i tradycja. Szkice o literaturze staropolskiej, Gdańsk 1990. 
M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1998. 
R. Przybylski, Klasycyzm i sentymentalizm po trzecim rozbiorze, [w:] A. Witkowska, R. 
Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997. 
Szczegółową listę lektur podaje prowadzący.  

 
6.    Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

Możliwość konsultacji e-mailowych z prowadzącym 
 

7.   Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp. 
Biblioteka wydziałowa, materiały udostępniane przez prowadzącego.  

 
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 

HLP_01 
TK_03, TK_05, 
TK_08 

lektura indywidualna, 
dyskusja w grupie  

aktywność i wystąpienia 
w trakcie zajęć, 
kolokwium zaliczeniowe 

HLP_02 TK_04, TK_06 
lektura indywidualna, 
prezentacja indywidualna 

aktywność i wystąpienia 
w trakcie zajęć, 
kolokwium zaliczeniowe 

HLP_03 TK_05, TK_07 
lektura indywidualna, 
dyskusja w grupie 

aktywność i wystąpienia 
w trakcie zajęć, 
kolokwium zaliczeniowe 

HLP_04 TK_01–TK_02 
lektura indywidualna, 
dyskusja w grupie 

aktywność i wystąpienia 
w trakcie zajęć, 
kolokwium zaliczeniowe 

HLP_05 TK_04, TK_06 

lektura i praca 
indywidualna, 
konsultacje w godzinach 
kontaktowych 

ocena pracy pisemnej 

HLP_06 TK_01–TK_08 
praca indywidualna i/lub 
zespołowa i wystąpienie 
w trakcie zajęć 

ocena pracy 
indywidualnej i/lub 
zespołowej, aktywność w 
trakcie zajęć 

 
 
2.   Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne: 

Poezja staropolska wobec poezji renesansowej. 
Literatura małych ojczyzn (na wybranym przykładzie). 
Publicystyka polityczna odrodzenia. 
Możliwości wiersza – możliwości języka. Poezja wobec nowych teorii języka. 



Literatura oświeceniowa (na wybranym przykładzie). 
 

3.   Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 

Indywidualna lektura 100 

Godziny konsultacji 1 

Przygotowanie do dyskusji panelowej lub/oraz 
przygotowanie prezentacji wybranego utworu lub/oraz 
przygotowanie wprowadzenia (zagajenie) do dyskusji  

25 

Przygotowanie pracy pisemnej  20 

Kolokwium zaliczeniowe 1 

SUMA GODZIN 207 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 7 

 

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: 5,0.  
 

5.    Kryteria oceniania: 
– aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);  
– wartość merytoryczna i stylistyczna pracy pisemnej; 
– poziom przygotowania do udziału w dyskusji panelowej. 
– sposób przeprowadzenie indywidualnej prezentacji wybranego utworu bądź 

zagadnienia; 
– opanowanie wiedzy i umiejętności, przewidzianych programem ćwiczeń. 

6.   Skala ocen: 
5,0 (A) – bardzo dobra znajomość problematyki i poetyki utworów omówionych na 
ćwiczeniach i zalecanych do indywidualnego opracowania; umiejętność objaśnienia 
głównych orientacji literatury staropolskiej i oświeceniowej; umiejętność samodzielnej 
interpretacji i oceny utworu; dobra znajomość recepcji omówionych dzieł; dobra 
orientacja w zakresie krytyki literackiej; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie recepcji 
krytycznoliterackiej; 
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: mniejsze  umiejętności  praktyczne – 
pisania i argumentowania zjawisk literatury staropolskiej i oświeceniowej; 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość najważniejszych utworów, ich stosunku do tradycji 
literackiej, miejsca na mapie literatury staropolskiej i oświeceniowej; podstawowa 
zdolność pisemnej i ustnej prezentacji efektów interpretacji i oceny dzieła;   



3,0 (E) – zadowalająca znajomość podstawowych dzieł literatury współczesnej; zdolność 
usytuowania ich wobec literackiej tradycji; zdolność napisania szkicu/recenzji na 
elementarnym poziomie; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość  utworów i kontekstów literatury współczesnej; 
poważne niedostatki w zakresie interpretacji literackiej; brak znajomości krytyki 
literackiej. 

  



 

5. HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ (ROMANTYZM, POZYTYWIZM I MŁODA 

POLSKA) 
 
 
I. Informacje ogólne 
 
1. Nazwa modułu kształcenia: Historia literatury polskiej (romantyzm, pozytywizm i 

Młoda Polska) 
2. Kod modułu kształcenia: 03-HLP-21SPDL (III sem.) 03-HLP-22SPDL-E (IV sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA   
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: II 
7. Semestr: zimowy i letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 90 (45 + 45) godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 7 (3 + 4) 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 ważnymi dziełami i arcydziełami literatury polskiej wraz z 
umiejętnością odniesienia ich do ogólnego kontekstu przemian historycznych i 
kulturowych  

– doskonalenie umiejętności analityczno-interpretacyjnych ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na specyfikę tekstów powstałych w epokach pozytywizmu i Młodej Polski, 
analizę porównawczą i wartościowanie (utwory wybitne i drugorzędne; obiegi 
literackie) 

– kształcenie umiejętności operowania kategoriami historyczno- i estetycznoliterackimi, 
a także posługiwania się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami z zakresu innych 
modułów kształcenia polonistycznego (w tym „Nauki pomocnicze”, „Poetyka z 
analizą dzieła literackiego”, „Wiedza o historycznym rozwoju polszczyzny”, „Teoria 
literatury”, „Literatura powszechna”) 

– pogłębianie umiejętności operowania kategoriami biografii autora, epoki, prądu, stylu, 
gatunku literackiego, pojęć estetycznych (ironia, groteska, tragizm, realizm, 
symbolizm, impresjonizm, ekspresjonizm) 

– kształcenie umiejętności samodzielnych wypowiedzi ustnych i pisemnych na temat 
literatury oraz kultury epok pozytywizmu i Młodej Polski (obowiązkowa praca 
pisemna, głos w dyskusji)  

– kształtowanie świadomości komparatystycznego oraz interdyscyplinarnego charakteru 
pozytywizmu oraz Młodej Polski w tym szczególne zwrócenie uwagi na połączenia 
historii literatury z historią innych sztuk (np. teatr, malarstwo, muzyka)  

– budowanie wiedzy na temat procesu historycznoliterackiego  
– formowanie wrażliwości humanistycznej oraz postawy aktywnego uczestnictwa w 

kulturze 
 
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: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

HLP_01  wskazać arcydzieła i kluczowe utwory literackie 
epok romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski, a 
także zreferować ich problematykę oraz kształt 
estetyczny z użyciem podstawowej terminologii 
literaturoznawczej 

K_W02, K_W03, 
K_W07 

HLP_02 analizować, interpretować i wartościować teksty 
literackie reprezentatywne dla epok romantyzmu, 
pozytywizmu i Młodej Polski z wykorzystaniem 
podstawowej wiedzy z zakresu wybranych teorii i 
metodologii badań literackich oraz odróżniać 
najważniejsze historyczne systemy komunikacji 
literackiej (w tym obiegi literackie, formy 
gatunkowe, struktury podawcze, języki 
artystyczne) 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_U04, 
K_U12, K_U13, 
K_U17 

HLP_03 rozpoznać i scharakteryzować kluczowe idee 
filozoficzne i estetyczne stymulujące rozwój 
literatury oraz kultury epok romantyzmu, 
pozytywizmu i Młodej Polski 

K_W04 

HLP_04 posługiwać się wiedzą o ważnych wydarzeniach i 
zjawiskach z zakresu historii Polski i wyjaśnić ich 
wpływ na genezę i problematykę utworów 
literackich oraz na rozwój kultury polskiej okresu 
romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski 

K_W20, K_W22, 
K_U21  

HLP_05  dokonać periodyzacji literatury epok romantyzmu, 
pozytywizmu i Młodej Polski, umieścić ją w 
szerszym kontekście kulturowym i formułować na 
tej podstawie wnioski 

K_W06, K_W18, 
K_W19 

HLP_06   dostrzec związki literatury, kultury i sztuki epok 
romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski z 
literaturą, kulturą i sztuką powszechną 

K_W08, K_W09 

HLP_07  samodzielnie zrealizować proste zadanie badawcze 
(z zastosowaniem w praktyce podstawowych 
elementów historycznoliterackiej procedury 
badawczej, takich jak dobór i analiza źródeł, 
rozpoznanie stanu badań, zdefiniowanie i analiza 
problemu poznawczego, skonstruowanie spójnego 
wywodu argumentacyjnego, sformułowanie 
wniosków) z wykorzystaniem wiedzy o literaturze 
epok romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski 

K_U04, K_U06, 
K_U07, K_U08, 
K_U12, K_U13 

HLP_08  operować informacją naukową (w tym 
wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować 
informacje dotyczące literatury epok romantyzmu, 
pozytywizmu i Młodej Polski, dobierać właściwe 
edycje tekstów, posługiwać się słownikami i 

K_U13, K_U14, 
K_U17, K_U22 



kompendiami literaturoznawczymi, bibliotekami 
cyfrowymi) oraz zastosować ją w konkretnym 
kontekście zawodowym 

HLP_09  
 

operować pisemną formą wypowiedzi naukowej, 
napisać referat historycznoliteracki, a także 
przygotować wystąpienie w dyskusji, przedstawić 
(również w formie prezentacji multimedialnej) i 
uzasadnić swoje stanowisko z wykorzystaniem 
poglądów innych autorów  

K_U07, K_U08 

HLP_10 pracować w zespole wedle celów i wskazówek 
formułowanych przez kierownika zespołu 

K_K06 

HLP_11 wyjaśnić rolę literatury i kultury epok 
romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski w 
budowaniu tożsamości zbiorowej, więzi 
społecznych oraz wykorzystać tę kompetencję  w 
osobistym, angażującym etyczną wrażliwość 
udziale w różnych formach życia zbiorowego (w 
tym we własnej pracy), a także w pielęgnowaniu 
dziedzictwa kulturowego Europy, Polski i 
Wielkopolski 

K_K02, K_K03, 
K_K08, K_K10, 
K_K11 

  
4.   Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 
propozycje periodyzacji literatury polskiej lat 
1795-1918. Formacja, epoka, prąd  

HLP_01, HLP_05 

TK_02 
Klasycyzm postanisławowski – główni 
przedstawiciele, gatunki literackie, doktryna 
estetyczna 

HLP_01, HLP_02,  
HLP_03, HLP_04 

TK_03 Romantyzm – kontekst historyczny i filozoficzny 
HLP_03, HLP_04, 
HLPP_06 

TK_04 Romantyzm – gatunki literackie 
HLP_01, HLP_02, 
HLP_06 

TK_05 Romantyzm – sylwetki twórców 
HLP_01, HLP_02, 
HLP_06 

TK_06 Romantyzm – krytyka literacka HLP_03, HLP_06 

TK_ 07 
rola  romantyzmu w budowaniu tożsamości 
zbiorowej Polaków 

HLP_11 

TK_08 
pozytywizm po 1864 roku – kontekst historyczny i 
filozoficzny, gatunki (powieść, nowela, kronika) i 
sylwetki twórców 

HLP_03, HLP_04, 
HLP_06 

TK_09 
poetyka tendencyjna, naturalistyczna i 
„dojrzałego” realizmu, pozytywistyczne spory o 
prozę fabularną  

HLP_01, HLP_02, 
HLP_06   

TK_10 
Młoda Polska – kontekst historyczny i 
filozoficzny, rodzaje i gatunki literackie, sylwetki 
twórców 

HLP_03, HLP_04, 
HLP_06 



TK_11 
liryka Młodej Polski – symbolizm, impresjonizm, 
preekspresjonizm, a także: modernizm, 
dekadentyzm, nietzscheanizm, franciszkanizm,  

HLP_01, HLP_02, 
HLP_06 

TK_12 
dramat Młodej Polski – rola tradycji romantycznej 
i oddziaływanie współczesnej dramaturgii 
europejskiej 

HLP_01, HLP_02, 
HLP_06 

TK_13 
powieść Młodej Polski – odniesienie do wzorów 
prozy pozytywistycznej i współczesnej beletrystyki 
europejskiej,   

HLP_01, HLP_02, 
HLP_06 

TK_14 
krytyka literacka w latach 1864–1918, wybitne 
osobowości, metody krytyczne 

HLP_03, HLP_06 

TK_15 
rola  pozytywizmu i Młodej Polski w budowaniu 
tożsamości zbiorowej Polaków  

HLP_11 

TK_16 

przygotowywanie referatu historycznoliterackiego 
oraz prezentacji multimedialnej poświęconej 
wybranym zagadnieniom ideowym i/lub 
estetycznym literatury lat 1795–1918 

HLP_02, HLP_07, 
HLP_08, HLP_09, 
HLP_10 

 
5.   Zalecana literatura  
      Markiewicz Henryk, Literatura pozytywizmu, Warszawa 1986 i wydania następne. 

Podraza-Kwiatkowska Maria, Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992 i wydania 
następne. 
Witkowska A., Przybylski R., Romantyzm. Warszawa 1977. 
 

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

laboratorium, itp.  
 http://www.staff.amu.edu.pl/~pozlit/ 
 
 
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 
HLPP _01 TK_01, TK_02, 

TK_04, TK_05, 
TK_09, TK_11, 
TK_12, TK_13 

lektura indywidualna, 
prezentacja indywidualna, 
dyskusja w grupie   

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

HLP_02 TK_02, TK_04, 
TK_05, TK_09, 
TK_11, TK_12, 
TK_13, TK_16 

lektura indywidualna, 
prezentacja indywidualna, 
dyskusja w grupie, praca 
indywidualna poza godzinami 
kontaktowymi     

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

HLP_03 TK_02, TK_03, lektura indywidualna, 
prezentacja indywidualna, 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 



dyskusja w grupie   studenta, aktywność w 
trakcie zajęć, egzamin 
ustny 

HLP_04 TK_01,   TK_03, 
TK_08, TK_10,  

lektura indywidualna, 
prezentacja indywidualna, 
dyskusja w grupie   

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

HLP_05 TK_01,  lektura indywidualna, 
prezentacja indywidualna, 
dyskusja w grupie   

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

HLP_06  TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06,  
TK_08, TK_09, 
TK_10, TK_11, 
TK_12, 
TK_13, TK_14 

lektura indywidualna, 
prezentacja indywidualna, 
dyskusja w grupie   

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

HLP_07  TK_16 lektura indywidualna, 
prezentacja indywidualna, 
dyskusja w grupie, praca 
indywidualna poza godzinami 
kontaktowymi       

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

HLP_08 TK_16 lektura indywidualna, 
prezentacja indywidualna, 
dyskusja w grupie   

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

HLP_09 TK_16 lektura indywidualna, 
prezentacja indywidualna, 
dyskusja w grupie, praca 
indywidualna poza godzinami 
kontaktowymi       

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

HLP_10 TK_16 lektura indywidualna, praca 
zespołowa, dyskusja w grupie   

aktywność w trakcie 
zajęć, ocena efektów 
pracy zespołowej 

HLP_11 TK_07, TKJ_15 lektura indywidualna, 
prezentacja indywidualna, 
dyskusja w grupie, praca 
indywidualna poza godzinami 
kontaktowymi       

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

 
2.   Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne: 

Na wybranych przykładach omów kwestię kompozycji powieści pozytywistycznej i 
młodopolskiej 
Wskaż i omów najciekawsze przykłady nawiązywania do tradycji romantycznej w 
literaturze pozytywizmu i Młodej Polski 
Na przykładzie wybranych utworów literackich przedstaw związki literatury i innych 
sztuk w epoce Młodej Polski 



Omów jeden ze sporów na polu krytyki literackiej  
Przedstaw przykład związku twórczości literackiej z kontekstem historycznym epoki.  

 
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  
Przygotowanie do zajęć 40 
Przeczytanie kanonu, przygotowanie się do egzaminu 60 
Przygotowanie referatu 15 
Egzamin ustny 1 
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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: 4,0. 

 
5.   Kryteria oceniania: 

– aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);  
– wartość merytoryczna i kształt estetyczny pracy pisemnej 
– wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia; 
– sprawność analityczno-interpretacyjna 
– umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz 

poziom tej wiedzy. 
 
6.  Skala ocen: 

5,0 (A) – bardzo dobra znajomość głównych zagadnień związanych z historią literatury 
polskiej romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski, wysokie umiejętności analityczne i 
interpretacyjne, bardzo dobra znajomość kontekstów historycznych, filozoficznych i 
estetycznych; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami; 
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć;  
3,5 (D) – zadowalająca znajomość zagadnień związanych z historią literatury polskiej 
romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski, zadowalające umiejętności analityczne i 
interpretacyjne, zadowalająca znajomość kontekstów historycznych, filozoficznych i 
estetycznych;  
3,0 (E) – zadowalająca znajomość zagadnień związanych z historią literatury polskiej 
romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski, zadowalające umiejętności analityczne i 
interpretacyjne, zadowalająca znajomość kontekstów historycznych, filozoficznych i 
estetycznych, jednak wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę 
egzaminującą; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość zagadnień związanych z historią literatury polskiej 



romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski, niezadowalające umiejętności analityczne i 
interpretacyjne, niezadowalająca znajomość kontekstów historycznych, filozoficznych i 
estetycznych. 

 
  



6.  HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ PO 1918 ROKU 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Historia literatury polskiej po 1918 roku 
2. Kod modułu kształcenia: 03-HLP-31SPDL (V sem.), 03-HLP-32SPDL-E (VI sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: III  
7. Semestr: zimowy i letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 60 (30 + 30) godz. dydaktycznych  
9. Liczba punktów ECTS: 7 (3 + 4) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 

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

– zaznajomienie studentów z historią literatury polskiej po 1918 r. (z uwzględnieniem 
najważniejszych dzieł, ugrupowań, twórców, prądów literackich, zjawisk, konwencji 
artystycznych i tendencji rozwoju literatury); 

– doskonalenie umiejętności interpretowania utworów literackich (ze szczególnym 
uwzględnieniem kontekstu historycznoliterackiego, uruchamiając podstawową wiedzę 
z filozofii i historii sztuki XX wieku); 

– doskonalenie umiejętności analizowania wybranych zjawisk historycznoliterackich w 
ujęciu synchronicznym i diachronicznym (w odniesieniu do literatury po 1918 r., także 
z uruchomieniem nawiązań do tradycji); 

– doskonalenie umiejętności analizowania i syntetyzowania utworów literackich 
powstałych po 1918 r. 

2.    Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:  
Wiedza z zakresu historii literatury polskiej (zgodnie z programem studiów), umiejętność 
analizy i interpretacji dzieł literackich (w zakresie przewidzianym programem studiów), 
podstawowa znajomość historii po roku 1918 (na poziomie szkoły średniej). 

 

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

Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

HLP_01  scharakteryzować, osadzić w kontekście 
historycznoliterackim i zinterpretować 
najważniejsze dzieła literatury polskiej po 1918 r., 
odwołując się do historii, filozofii i historii sztuki 
XX wieku 

K_W02, K_W07, 
K_W08, K_W09, 
K_W20, K_W23 



HLP_02 świadomie posługiwać się nazwami zjawisk, 
konwencji artystycznych, ugrupowań i prądów 
literackich, łączyć je z dokonaniami wybranych 
twórców, osadzając w kontekście 
historycznoliterackim 

K_W02, K_W03, 
K_W07, K_W20, 
K_U04, K_U06, 
K_U12, K_U13 

HLP_03 czytać ze zrozumieniem i samodzielnie 
interpretować (w ujęciu analitycznym i 
syntetycznym) dzieła literackie powstałe w 
omawianych epokach, z wykorzystaniem literatury 
przedmiotowej, zaprezentować swoje tezy oraz 
twórczo uczestniczyć w dyskusji 

K_W02, K_W03, 
K_W07, K_W08, 
K_W20, K_W23, 
K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U12, 
K_U13, K_U14, 
K_U22 

HLP_04 czytać ze zrozumieniem teksty naukowe i wyłonić 
główne tezy w pracach naukowych, dotyczących 
historii literatury po 1918 r. 

K_W02, K_W03, 
K_W13, K_U04, 
K_U06, K_K07, 
K_U22 

HLP_05 sformułować dłuższą wypowiedź (ustną lub 
pisemną), dotyczącą wskazanego zagadnienia z 
historii literatury polskiej po 1918 r. (np. omówić 
ważny utwór literacki, scharakteryzować 
twórczość istotnego pisarza, przedstawić 
najważniejsze tendencje i zjawiska literackie w 
ujęciu diachronicznym i synchronicznym) 

K_W02, K_W03, 
J_W07, K_W23, 
K_U04, K_U06, 
K_U07, K_U08, 
K_U12, K_U13, 
K_U14, K_U17, 
K_K07 

 

4. Treści kształcenia 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
periodyzacja literatury polskiej po 1918r. HLP_01 do HLP_03, 

HLP_05 

TK_02  
główne nurty i dominujące tendencje w literaturze i 
kulturze polskiej po 1918 r. 

HLP_01 do HLP_05 

TK_03 
ważne zjawiska i konwencje artystyczne w 
literaturze i kulturze polskiej po 1918r. 

HLP_01 do HLP_05 

TK_04 

utwory kluczowe dla dziejów polskiej literatury po 
1918 r. w filologicznym odczytaniu (gromadzenie 
wiedzy na ich temat, doskonalenie warsztatu 
interpretacyjnego i krytycznego) 

HLP_01, HLP_03 do 
HLP_05 

TK_05 
biografie artystyczne najważniejszych twórców 
literatury polskiej po 1918 

HLP_01do HLP_03, 
HLP_05 

TK_06 

związek literatury polskiej po 1918 z 
najważniejszymi tendencjami z zakresu filozofii, 
historii sztuki, z kulturą i literaturą epok 
poprzednich oraz z literaturą europejską 

HLP_01, HLP_03, 
HLP_05 

TK_07 
interpretacja dziejów polskiej literatury po 1918 r. 
w kontekście kultury i historii tego okresu 

HLP_01, HLP_03, 
HLP_05 



 
5.   Zalecana literatura  

J. Andrzejewski, Popiół i diament, Warszawa 1974 (lub inna edycja). 
S. Barańczak, Wiersze zebrane, Warszawa 2010. 
T. Borowski, Utwory wybrane, oprac. A. Werner, Wrocław 1991, BN I 276. 
S. Dygat, Jezioro Bodeńskie, Warszawa 1971. 
W. Gombrowicz, Trans-Atlantyk, w idem, Dzieła, pod red. J. Błońskiego, Kraków 1986, 
t. 3. 
Z. Herbert, Wiersze zebrane, Warszawa 1982. 
M. Hłasko, Opowiadania, w idem, Utwory wybrane, t. 1, wstęp L. Kurpiewski, 
Warszawa 1986. 
T. Konwicki, Mała apokalipsa, Warszawa 1979. 
B. Leśmian, Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel, Wrocław 1985, BN I 217. 
Cz. Miłosz, Wiersze, Kraków 1985, t. 1–2. 
S. Mrożek, Tango, w idem, Utwory sceniczne, t. 1–2. Kraków 1973. 
Z. Nałkowska, Granica, oprac. W. Wójcik, Wrocław 1971, BN 204. 
T. Peiper, Pisma, red. S. Jaworski, T. Podoska, Kraków 1972. 
J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji, oprac. E. Balcerzan, A. Legeżyńska, 
Wrocław 1989, BN I 266. 
T. Różewicz, Poezja, t. 1–2, Kraków 1988.  
B. Schulz, Opowiadania. Wybór esejów i listów, oprac. J. Jarzębski, Wrocław 1989, BN I 
264. 
J. Tuwim, Wiersze wybrane, oprac. M. Głowiński, Wrocław 1964, BN I 184. 
S.I. Witkiewicz, Wybór dramatów, wstęp i wybór J. Błoński, oprac. M.  Kwaśny, 
Wrocław 1983, BN I 221. 
S. Żeromski, Przedwiośnie, oprac. Z. J. Adamczyk, Wrocław 1982, BN I 242. 
E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1918-1939, Warszawa 1996. 
E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1968, Warszawa 1998. 
P. Czapliński, P. Śliwiński, Literatura polska 1976-1998, Kraków 1999. 
T. Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi, wzorce, style. Literatura polska 1944 – 1989, 
Warszawa 1997. 
B. Kaniewska, A. Legeżyńska, P. Śliwiński, Literatura polska XX wieku, Poznań 2002. 

 
6.    Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

Podczas ćwiczeń wykorzystywane są prezentacje multimedialne 
 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp. 
Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej oraz 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 

Symbol treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia 

HLP_01 TK_01 do TK_07 
dyskusja, elementy 
wykładu informacyjnego, 

aktywność i 
merytoryczna wartość 



lektura indywidualna wypowiedzi w trakcie 
zajęć, egzamin 

HLP_02 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_05 

dyskusja, elementy 
wykładu informacyjnego, 
lektura indywidualna 

aktywność i 
merytoryczna wartość 
wypowiedzi w trakcie 
zajęć, egzamin 

HLP_03 TK_01 do TK_07 

dyskusja, lektura 
indywidualna, 
korzystanie z literatury 
przedmiotowej 

aktywność i wartość 
merytoryczna 
wypowiedzi w 
dyskusji, egzamin 

HLP_04 TK_02 do TK_04 

lektura indywidualna, 
prezentacja 
indywidualna, dyskusja 
w grupie, heureza 

ocena prezentacji 
indywidualnej, ocena 
udziału w dyskusji, 
egzamin 

HLP_05 TK_01 do TK_07 

prezentacja 
indywidualna, lektura 
indywidualna, praca w 
zespole, elementy 
heurezy, korzystanie z 
literatury przedmiotowej 

ocena prezentacji 
indywidualnej lub 
zespołowej, 
aktywność i 
merytoryczna wartość 
wypowiedzi 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 (także drogą b-learningu) 1 

Czytanie wskazanej literatury 60 

Przygotowanie się do dyskusji na zajęciach 
(sformułowanie tez, zgromadzenie argumentów) 

30 

Przygotowanie krótkich prac pisemnych lub/i dłuższych 
wypowiedzi na zadany temat 

35 

Przygotowanie do egzaminu 20 

Egzamin 1 
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4.  Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 
a)  liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2,0; 



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

 
5.   Kryteria oceniania: 

– aktywność w trakcie (udział w dyskusji i w pracy zespołowej); 
– wartość merytoryczna wypowiedzi prezentowanych na zajęciach; 
– wartość merytoryczna pisemnych zadań domowych; 
– poziom wiedzy i umiejętności zaprezentowane na egzaminie. 

 
6. Skala ocen: 

5,0 (A) – bardzo dobra znajomość periodyzacji historii literatury polskiej po 1918 r., 
bardzo dobra umiejętność scharakteryzowania istotnych dokonań oraz twórczości 
najważniejszych pisarzy, biegłość w osadzaniu poszczególnych zjawisk w szerokim 
kontekście historycznoliterackim, wysoka świadomość roli, jaką odegrali poszczególni 
twórcy w historii literatury polskiej, swobodne prezentowanie własnych poglądów na 
temat poszczególnych zjawisk historycznoliterackich, popartych fachową argumentacją 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami (zwłaszcza w zakresie faktografii 
lub argumentacji) 
4,0 (C) – dobra znajomość periodyzacji historii literatury polskiej po 1918 r., 
zadowalająca umiejętność scharakteryzowania istotnych dokonań oraz twórczości 
najważniejszych pisarzy, biegłość w osadzaniu poszczególnych zjawisk w szerokim 
kontekście historycznoliterackim, świadomość roli, jaką odegrali poszczególni twórcy w 
historii literatury polskiej, swobodne prezentowanie własnych poglądów na temat 
poszczególnych zjawisk historycznoliterackich, popartych logiczną argumentacją 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość periodyzacji historii literatury polskiej po 1918 r., 
umiejętność scharakteryzowania istotnych dokonań oraz twórczości najważniejszych 
pisarzy, umiejętność osadzenia poszczególnych zjawisk w dość szerokim kontekście 
historycznoliterackim, świadomość roli, jaką odegrali poszczególni twórcy w historii 
literatury polskiej, prezentowanie własnych poglądów na temat poszczególnych zjawisk 
historycznoliterackich, popartych argumentacją 
3,0 (E) – wystarczająca znajomość periodyzacji historii literatury polskiej po 1918 r., 
umiejętność niepełnego scharakteryzowania istotnych dokonań oraz twórczości 
najważniejszych pisarzy, umiejętność osadzenia poszczególnych zjawisk w niepełnym 
kontekście historycznoliterackim, umiarkowana świadomość roli, jaką odegrali 
poszczególni twórcy w historii literatury polskiej, odtwórcze prezentowanie poglądów na 
temat poszczególnych zjawisk historycznoliterackich 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość periodyzacji historii literatury polskiej po 1918 r., 
niewystarczająca umiejętność scharakteryzowania istotnych dokonań oraz twórczości 
najważniejszych pisarzy, nieumiejętność osadzenia poszczególnych zjawisk w szerokim 
kontekście historycznoliterackim, niewystarczająca świadomość roli, jaką odegrali 
poszczególni twórcy w historii literatury polskiej, nieumiejętność prezentowanie 
własnych (bądź odtwórczego przywołania cudzych) poglądów na temat poszczególnych 
zjawisk historycznoliterackich 

 
  



7A. HISTORIA LITERATURY WYBRANEGO KRAJU SŁOWIAŃSKIEGO (DO KOŃCA 

XIX W.)  

 

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Historia literatury wybranego kraju słowiańskiego (do 

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

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

interpersonalne: zdolności krytyczne, umiejętności interdyscyplinarne, umiejętność 
porozumiewania się z ekspertami z dziedziny literaturoznawstwa rusycystycznego, 
umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej; 
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza ogólna, wiedza       
zaawansowana z zakresu historii literatury rosyjskiej, umiejętność wypowiadania się 
w mowie w języku ojczystym i języku rosyjskim; 
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:  
wiedza na poziomie podstawowym na temat historii literatury rosyjskiej. 

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

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

HLS_01  Potrafi  na poziomie podstawowym definiować i 
opisywać podstawowe prądy, nurty i zjawiska 
literatury rosyjskiej; potrafi je wyliczyć w przebiegu 
chronologicznym i przedstawić w ujęciu 
typologicznym 

K_W03, K_W06, 
K_W20, K_U09 

HLS_02 Potrafi  te prądy powiązać, wyjaśnić, i 
zakwalifikować, opisać i wyróżnić ich podstawowe  
wyznaczniki, omówić i zinterpretować twórczość 
ich najważniejszych przedstawicieli 

K_W09, K_U12, 
K_U09 



HLS_03 Posiada umiejętność budowania syntezy 
historycznoliterackiej, odnajdywania wyznaczników 
prądów w konkretnych tekstach literackich, 
ilustrowania rozważań ogólne przykładami z 
twórczości poszczególnych autorów 

K_W06, K_U12, 
K_U09 

HLS_04 Potrafi kategoryzować, zaklasyfikować i zjawiska 
literackie z poszczególnych epok literatury 
rosyjskiej i powiązać je z analogicznymi zjawiskami 
w literaturze europejskiej 

K_W08, K_U09, 
K_K03, K_K05 

HLS_05 Potrafi kompilować zdobytą na zajęciach wiedzę, 
budować ujęcia uogólniające, rozwijać, wyjaśniać i 
rekonstruować przebieg procesu 
historycznoliterackiego w literaturze rosyjskiej  

K_W22, K_U09 

HLS_06 Zyskuje umiejętność porównywania zjawisk 
literackich, formułowania wniosków, wyjaśniania i 
interpretowania tych zjawisk w kontekście szerokich 
formacji historycznoliterackich, historycznych, 
politycznych 

K_W08, K_W09, 
K_U20, K_U12 

HLS_07 Zyskuje umiejętność porównywania zjawisk 
literackich, formułowania wniosków, wyjaśniania i 
interpretowania tych zjawisk w ujęciu 
interdyscyplinarnym i intersemiotycznym 

K_W18, K_W22, 
K_U05 

 

4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  

Prezentacja na poziomie podstawowym rosyjskiej 
literatury ludowej w ujęciu chronologicznym i 
typologicznym; ukazanie najważniejszych pisarzy i 
ich twórczości 

HLS_01, HLS_02, 
HLS_03, HLS_05 

TK_02  

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

HLS_01, HLS_02, 
HLS_03, HLS_05  

TK_03 

Prezentacja na poziomie podstawowym rosyjskiej  
literatury sentymentalizmu w ujęciu 
chronologicznym i typologicznym; ukazanie 
sylwetek najważniejszych pisarzy i ich twórczości 

HLS_01, HLS_02, 
HLS_03, HLS_05 

TK_04 

Prezentacja na poziomie podstawowym rosyjskiej 
literatury klasycyzmu  w ujęciu chronologicznym i 
typologicznym; ukazanie sylwetek najważniejszych 
pisarzy i ich twórczości 

HLS_01, HLS_02, 
HLS_03, HLS_05 

TK_05 

Prezentacja na poziomie podstawowym rosyjskiej 
literatury romantyzmu w ujęciu chronologicznym i 
typologicznym; ukazanie sylwetek najważniejszych 
pisarzy i ich twórczości 

HLS_01, HLS_02, 
HLS_03, HLS_05 



TK_06 

Prezentacja na poziomie podstawowym rosyjskiej 
literatury realistycznej w ujęciu chronologicznym i 
typologicznym; ukazanie sylwetek najważniejszych 
pisarzy i ich twórczości 

HLS_01, HLS_02, 
HLS_03, HLS_05 

TK_07 

Prezentacja na poziomie podstawowym rosyjskiej 
literatury modernistycznej w ujęciu 
chronologicznym i typologicznym; ukazanie 
sylwetek najważniejszych pisarzy i ich twórczości 

HLS_01, HLS_02, 
HLS_03, HLS_05 

TK_08 

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

HLS_04, HLS_05 

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

HLS_05, HLS_06 

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

HLS_07 

5. Zalecana literatura 
Brückner A., Historia literatury rosyjskiej 1825–1914. Lwów 1922.  

Historia literatury rosyjskiej. Pod red. M. Jakóbca, t. 1–2, Warszawa 1976.  

Jakubowski W., Łużny R., Literatura staroruska, Antologia. Warszawa 1971.  

Lichaczow D., Poetyka literatury staroruskiej. Przeł. A. Prus-Bogusławski, Warszawa 
1981.  

Skrunda W., Literatura rosyjska XVIII w. Antologia. Warszawa–Wrocław 1986.  

Wójcicka U., Siedem wieków literatury dawnej Rusi. Bydgoszcz 1990 (wyd. II 1994).  

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

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

 

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

HLS_01 TK_01– TK_07 dyskusja, prezentacja aktywność w 



multimedialna trakcie zajęć, praca 
roczna, egzamin 

HLS_02 TK_01– TK_07 
dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

aktywność w 
trakcie zajęć, praca 
roczna, egzamin 

HLS_03 TK_01– TK_07 
dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

aktywność w 
trakcie zajęć, praca 
roczna, egzamin 

HLS_04 TK_08 
dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

aktywność w 
trakcie zajęć, praca 
roczna, egzamin 

HLS_05 TK_01–TK_09 
dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

aktywność w 
trakcie zajęć, praca 
roczna, egzamin 

HLS_06 TK_09 
dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

aktywność w 
trakcie zajęć, praca 
roczna, egzamin 

HLS_07 TK_10 
dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

aktywność w 
trakcie zajęć, praca 
roczna, 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 

Godziny konsultacji 1 

Przygotowanie i napisanie pracy rocznej 20 

Czytanie wskazanej literatury 100 

Przygotowanie do egzaminu 20 

Egzamin  1 

SUMA GODZIN 202 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

7 

 
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: 5,0. 

 
5.   Kryteria oceniania: 

– egzamin ustny (obowiązuje wiedza zdobyta podczas zajęć oraz uzyskana na  
– podstawie lektury podręczników); 
– poziom merytoryczny pracy pisemnej; 
– dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona 

nieobecność na  dwóch zajęciach ); aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w 
pracy zespołowej). 

 
6.   Skala ocen: 

5,0 (A) – bardzo dobra znajomość historii literatury rosyjskiej od najstarszych zabytków 
piśmienniczych do końca XIX wieku, jej głównych nurtów i przedstawicieli, 
najważniejszych cech i powiązań z literaturą europejską, bardzo dobra umiejętność 
krytycznego i sproblematyzowanego podejścia do lektury, wysoka świadomość funkcji 
literatury rosyjskiej w procesie kulturotwórczym i kontekście komparatystycznym; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie 
praktycznych umiejętności krytycznego i sproblematyzowanego podejścia do lektury;  
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności krytycznego i 
sproblematyzowanego podejścia do lektury oraz słabsza znajomość dziejów literatury 
rosyjskiej; 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość historii literatury rosyjskiej od najstarszych zabytków 
piśmienniczych do końca XIX wieku, jej głównych nurtów i przedstawicieli, 
najważniejszych cech i powiązań z literaturą europejską, wysoka świadomość funkcji 
literatury rosyjskiej w procesie kulturotwórczym i kontekście komparatystycznym, słaba 
umiejętność krytycznego i sproblematyzowanego podejścia do lektury;  
3,0 (E) – zadowalająca znajomość historii literatury rosyjskiej od najstarszych zabytków 
piśmienniczych do końca XIX wieku, jej głównych nurtów i przedstawicieli, 
najważniejszych cech i powiązań z literaturą europejską, zadowalająca umiejętność 
krytycznego i sproblematyzowanego podejścia do lektury (wymagająca np. zadawania 
pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), wysoka świadomość funkcji literatury 
rosyjskiej w procesie kulturotwórczym i kontekście komparatystycznym; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość historii literatury rosyjskiej od najstarszych 
zabytków piśmienniczych do końca XIX wieku, jej głównych nurtów i przedstawicieli, 
najważniejszych cech i powiązań z literaturą europejską oraz wynikające z niej dalsze 
braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu. 

 

  



7B. HISTORIA LITERATURY WYBRANEGO KRAJU SŁOWIAŃSKIEGO (XX–XXI w.) 
 

I.   Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Historia literatury wybranego kraju słowiańskiego (XX–

XXI w.) 
2. Kod modułu kształcenia: 03-HLS-31SPDL (V sem.), 03-HLS-32SPDL-E (VI sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: III 
7. Semestr: zimowy i letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 60 (30 + 30) godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 6 (2+ 4) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

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

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

8. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych 
(jeśli obowiązują) 
Wiedza na poziomie podstawowym na temat historii literatury rosyjskiej do XIX wieku. 

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

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

HLS_01  Potrafi  definiować i opisywać podstawowe prądy, 
nurty i zjawiska literatury wybranego kraju 
słowiańskiego, charakterystyczne dla czeskiej 
literatury współczesnej 

K_W02, K_W03, 
K_W06, K_W20, 
K_U04,  

HLS_02 Umie wskazać związki pomiędzy zjawiskami 
literackimi oraz kulturowymi XX i XXI w. na 
gruncie słowiańskim, europejskim oraz światowym  

K_W09, K_U12, 
K_K05 

HLS_03 Potrafi omówić i zinterpretować twórczość 
najważniejszych czeskich twórców współczesnych 
(literatura, sztuka, publicystyka)  

K_W06 



HLS_04 Posiada umiejętność budowania syntezy 
historycznoliterackiej, odnajdywania wyznaczników 
prądów w konkretnych tekstach literackich, 
ilustrowania rozważań przykładami z twórczości 
poszczególnych autorów 

K_W01, K_W06, 
K_U12, K_W02, 
K_W22, K_U07 

HLS_05 Posiada umiejętność  porównywania zjawisk 
literackich, formułowania wniosków, wyjaśniania i 
interpretowania tych zjawisk w kontekście 
historycznoliterackim, historycznym, artystycznym i 
politologicznym 

K_W22, K_U07, 
K_U12, K_U17, 
K_U20,  

HLS_06 Potrafi skonstruować spójną wypowiedź (pisemną 
oraz ustną) o charakterze krytycznoliterackim, 
znaleźć odpowiednie źródła informacji, umiejętnie i 
funkcjonalnie wykorzystać uzyskaną dzięki nim 
wiedzę; 

K_U04, K_U06, 
K_U07, K_U08, 
K_U14 

HLS_07 Potrafi wykazać kontynualność czeskiej literatury 
współczesnej, określić znaczenie tej epoki w 
szerszym kontekście historycznym i artystycznym 

K_W20, K_W22 

 

4.   Treści kształcenia 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  

Prezentacja literatury dwudziestolecia 
międzywojennego w ujęciu chronologicznym i 
typologicznym; ukazanie najważniejszych pisarzy i 
ich twórczości 

HLS_01, HLS_02, 
HLS_03, HLS_04 

TK_02  

Ukazanie związków literatury wybranego kraju 
słowiańskiego okresu dwudziestolecia 
międzywojennego z analogicznymi okresami i 
prądami w literaturze europejskiej, wyeksponowanie 
płaszczyzn identyfikacji i zróżnicowania 

HLS_02, HLS_04, 
HLS_05 

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

HLR_05, HLS_07 

TK_04 
Prezentacja omawianych zjawisk literackich w 
kontekście interdyscyplinarnym 

HLS_02, HLS_05, 
HLS_07 

TK_05 
Literatura wybranego kraju słowiańskiego w świetle 
opracowań krytycznoliterackich 

HLS_05, HLS_06  

TK_06 
Analiza i interpretacja tekstów poetyckich, 
prozatorskich i publicystycznych powstałych w 
okresie dwudziestolecia międzywojennego 

HLS_04, HLS_05, 
HLS_06  

 
5.   Zalecana literatura  

W. Kasack, Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku. Od początku stulecia do roku 1996, 
Wrocław 1996. 

G. Niefagina, Russkaja proza vtoroj poloviny 80-ch i nachala 90-ch godov XX veka, 
Minsk 1998. 



G. Porębina, S. Poręba, Historia literatury rosyjskiej (1917-1991), Katowice 1994. 
J. Sałajczykowa, Literatura rosyjska XX wieku. Wybrane zagadnienia, Gdańsk 2001. 
Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Praca zbiorowa pod red. A. Drawicza, Warszawa 

1997. 
Emigracja i tamizdat. Szkice o współczesnej prozie rosyjskiej. Red. L. Suchanek i L. 

Rożek, Kraków 1996. 
A. Wołodźko, Pasierbowie Rosji. O prozaikach Trzeciej Emigracji, Warszawa 1995  
M. Wójciak, Enklawy wolności, Kraków 2010. 

 
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 

 

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 

HLS_01 TK_01 
konserwatorium, lektura 
indywidualna 

Kolokwium, praca 
roczna 

HLS_02 TK_01, TK_02,TK_04 
konwersatorium, lektura 
indywidualna 

Kolokwium, praca 
roczna 

HLS_03 TK_01 
konwersatorium, lektura 
indywidualna 

Kolokwium, praca 
roczna 

HLS_04 TK_01, TK_02, TK_06 
konwersatorium, lektura 
indywidualna 

Kolokwium, praca 
roczna 

HLS_05 
TK_02, TK_03, 
TK_04, TK_05, TK_06 

konwersatorium, praca 
indywidualna oraz 
zespołowa w trakcie i poza 
godzinami kontaktowymi  

Kolokwium, praca 
roczna 

HLS_06 TK_05, TK_06 

konwersatorium, praca 
indywidualna w trakcie i 
poza godzinami 
kontaktowymi 

Kolokwium, praca 
roczna 

HLS_07 TK_03, TK_04 konwersatorium  
Kolokwium, praca 
roczna 

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

efektów kształcenia. 
Rosyjski postmodernizm, etapy jego rozwoju i specyfika tematyczno-formalna.  
Moskwa-Pietuszki Wieniedikta Jerofiejewa.  
Wiktor Jerofiejew i jego manifest "Stypa po literaturze sowieckiej". 



 Konceptualizm i socart. 
 

3.   Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 

Godziny konsultacji 1 

Przygotowanie pracy rocznej 20 

Czytanie wskazanej literatury 70 
Przygotowanie do egzaminu 20 
Egzamin ustny 1 
SUMA GODZIN 172 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 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: 4,0. 
 

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

podstawie lektury podręczników); 
– dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona 

nieobecność na  dwóch zajęciach ). 
 

6.    Skala ocen: 
5,0 (A) – bardzo dobra znajomość literatury Rosji XX-XXI wieku, szerokich kontekstów 
historycznych, geopolitycznych, narodowych, kulturowych; dobra umiejętność określenia 
reprezentatywnych zjawisk w literaturze omawianego okresu; umiejętność rozpoznania, 
analizy i interpretacji dzieł literackich; znakomita znajomość hierarchii literackich i 
kulturowych wartości danego okresu, umiejętność wyjaśnienia przyczyn zachodzących w 
nim przemian; bardzo dobrze napisana praca roczna; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie poziomu 
pracy rocznej; 
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza umiejętność analizy i 
interpretacji, słabsza (bardziej odtwórcza) umiejętność formułowania sądów na temat 
literatury Rosji danego okresu, praca roczna napisana poprawnie; 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość literatury Rosji XX–XXI w. oraz jej kontekstów 
historycznych, geopolitycznych, narodowych, ponadnarodowych, kulturowych,  
zadowalająca umiejętność analizy i interpretacji omawianych tekstów kultury, 
zadowalająca umiejętność formułowania sądów na temat kwestii historyczno-literackich,  
pomimo usterek akceptowalny  poziom pracy rocznej; 
3,0 (E) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość  treści omawianych podczas zajęć, niezadowalający 
poziom pracy rocznej na poziomie merytorycznym i stylistycznym.  



8. KULTURA ANTYCZNA Z ELEMENTAMI JĘZYKA GRECKIEGO 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Kultura antyczna z elementami języka greckiego 
2. Kod modułu kształcenia: 03-JG-22SPDL 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: II 
7. Semestr: letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 1 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski i język grecki 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

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

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

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

obowiązują). 
 

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

 
Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

JG_01  potrafi korzystać ze słownika polsko-greckiego K_U03, K_U06 

JG_02 potrafi formułować proste zdania K_W03, K_W23, 
K_W25, K_U04 

JG_03 potrafi wykazać się ogólną wiedzą o systemie języka 
greckiego 

K_W23 

JG_04 potrafi rozpoznawać rdzenie greckie w wybranych 
słowach polskich 

K_W19, K_W23, 
K_U06 

JG_05 potrafi na podstawie wybranego słownictwa 
nowogreckiego wskazać na zmiany językowe 
w odniesieniu do greki starożytnej 

K_W23, K_U06 

JG_06 potrafi wykorzystać wiedzę z zajęć do efektywniejszej 
nauki języka nowogreckiego 

K_U13, K_K01, 
K_K02 

JG_07 potrafi wykazać się ogólną wiedzą o wybranych 
autorach oraz specyfice literatury greckiej 

K_W05, K_W23, 
K_K03  

  
 



4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  Alfabet i wymowa. JG_01 

TK_02  Podstawy systemu fleksyjnego: deklinacje. JG_02, JG_03 

TK_03  Podstawy systemu fleksyjnego: koniugacje. JG_02, JG_03 

TK_04 Wybrane zagadnienia składniowe. JG_02, JG_03 

TK_05 Porównanie wybranego słownictwa starogreckiego 
z polskim. 

JG_05 

TK_06 Porównanie i analiza wybranego słownictwa 
starogreckiego i nowogreckiego. 

JG_06 

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

JG_07 

 
5. Zalecana literatura: 

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

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu. 
 

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

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

i metod oceniania  
 

Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

JG_01 TK_01 do 
TK_06 

pogadanka, dyskusja, 
analiza tekstu 

sprawdziany pisemne, 
sprawdziany ustne, 
kolokwium zaliczeniowe 

JG_02 TK_01 do 
TK_06 

pogadanka, dyskusja, 
analiza tekstu 

sprawdziany pisemne, 
sprawdziany ustne, 
kolokwium zaliczeniowe 

JG_03 TK_01 do 
TK_06 

pogadanka, dyskusja, 
analiza tekstu 

sprawdziany pisemne, 
sprawdziany ustne; 
kolokwium zaliczeniowe 

JG_04 TK_01 do 
TK_06 

pogadanka, dyskusja, 
analiza tekstu 

sprawdziany pisemne, 
sprawdziany ustne; 
kolokwium zaliczeniowe 

JG_05 TK_01 do 
TK_06 

pogadanka, dyskusja, 
analiza tekstu 

sprawdziany pisemne, 
sprawdziany ustne; 



kolokwium zaliczeniowe 

JG_06 
TK_01 do 
TK_06 

pogadanka, dyskusja, 
analiza tekstu 

sprawdziany pisemne, 
sprawdziany ustne; 
kolokwium zaliczeniowe 

JG_07 
TK_01 do 
TK_06 

pogadanka, dyskusja, 
analiza tekstu 

sprawdziany pisemne, 
sprawdziany ustne; 
kolokwium zaliczeniowe 

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

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

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

Godziny konsultacji 1 

SUMA GODZIN 31 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 1 

 
 4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

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

 
5. Kryteria oceniania: 

5,0 (A) –  znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne; 
4,5 (B) –  bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne; 
4,0 (C) –  dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne; 
3,5 (D) – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze 
znacznymi niedociągnięciami; 
3,0 (E) –  zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale 
z licznymi błędami; 
2,0 (F) – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne. 

 
  



9. JĘZYK I SPOŁECZEŃSTWO 
 
 
I.    Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Język i społeczeństwo 
2. Kod modułu kształcenia: 03-JS-32SPDL 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: III 
7. Semestr: letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  2 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 
 
II.  Informacje szczegółowe 
1.   Cele modułu kształcenia: 

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

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

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

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

JS_01  potrafi zreferować relacje pomiędzy społeczeństwem 
a językiem 

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

JS_02 potrafi wymienić główne metody badań 
socjolingwistycznych 

K_W03, K_U03, 
K_U04 

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

K_W10, K_W11, 
K_W13,  K_U03, 
K_U04 

JS_04 potrafi wyjaśnić wpływ czynników zewnętrznych na 
język 

K_W13, K_W14, 
K_U05, K_U06, 
K_U16 

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

JS_06 potrafi przygotować i przedstawić prezentację 
o tematyce teoretycznej 

K_W13, K_U04, 
K_U05, K_U07, 
K_K10 



JIS_07 potrafi czynnie uczestniczyć w zespołowej pracy  K_U20, K_K01, 
K_K02, K_K06 

 
4. Treści kształcenia  

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 Socjolingwistyka jako nauka humanistyczna. JS_02 

TK_02 Różne aspekty rozumienia pojęcia język. JS_01, JS_03 

TK_03 Język jako przejaw kultury. JS_02, JS_3, JS_04 

TK_04 Relacje: język – rzeczywistość. JS_04, JS_05 

TK_05 Społeczne zróżnicowanie języka. JS_05, JS_06, JS_07 

TK_06 Wiek i płeć jako determinanty językowe. JS_04, JS_05 

TK_07 Przyczyny zmian językowych. JS_04, JS_05 

TK_08 Język pisany a mówiony. JS_05, JS_06 

TK_09 Język mediów. JS_04, JS_05, JS_07 

 
5. Zalecana literatura  

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

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

s. 9–20. 
 

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

laboratorium itp. 
 
 

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

i metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

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

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



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

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

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

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

JS_04 TK1 do TK9 praca indywidualna 
i zespołowa  

ocena pracy pisemnej 

JS_05 TK1 do TK8 prezentacja (multimedialne) 
studenta 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta 

JS_06  TK1 do TK9 praca zespołowa ocena efektów pracy 
zespołowej 

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

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

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

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

2 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

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

 
5. Kryteria oceniania:  

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

poziom tej wiedzy. 
 

6. Skala ocen: 
5,0 (A) – bardzo dobra znajomość głównych kierunków badań języka i jego relacji z 
życiem społeczeństw, krytyczna analiza sytuacji językowej w kraju, którego język 



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

  



10. KULTURA ANTYCZNA Z ELEMENTAMI JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Kultura antyczna z elementami języka łacińskiego 
2. Kod modułu kształcenia: 03-JL-21SPDL 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: II rok 
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 prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 
 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia  

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

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

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

 zapoznanie z podstawami języka łacińskiego. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: brak wymogów. 
 

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

 
Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

JL_01 potrafi wyliczyć najważniejszych twórców i dzieła 
kultury greckiej i rzymskiej oraz wskazać ich 
ewentualne reminiscencje w kulturze kraju 
specjalności 

K_W05, K_W18, 
K_W23 

JL_02 potrafi zrekonstruować podstawowe motywy 
mitologiczne kultury śródziemnomorskiej oraz 
wskazać ich ewentualne reminiscencje w kulturze 
kraju specjalności 

K_W05, K_W07, 
K_W19, K_W23 

JL_03 potrafi podsumować najważniejsze dokonania świata 
starożytnego ze szczególnym uwzględnieniem 
obszaru kraju specjalności 

K_W02, K_W05, 
K_W20, K_W23, 
K_K02, K_K03 

JL_04 potrafi zinterpretować tekst literacki w języku 
polskim, uwzględniając elementy recepcji literatury 
śródziemnomorskiej 

K_W20, K_U03, 
K_U06, K_U13 

JL_05 potrafi głośno przeczytać tekst prozatorski w języku 
łacińskim, prawidłowo go akcentując 

 K_W23, K_U06 



JL_06 potrafi przetłumaczyć przy pomocy słownika krótki 
tekst w języku łacińskim na język polski 

K_W23, K_W25, 
K_U03 

JL_07 potrafi wyróżnić w języku polskim oraz w języku 
kraju specjalności elementy pochodzenia łacińskiego 
(zapożyczenia, sentencje, skróty) 

K_W23, K_U06, 
K_K03 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

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

JL_01, JL_02, JL_03 

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

JL_01, JL_02, 
JL_03, JL_04 

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

JL_05 

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

JL_06 

TK_05 Najważniejsze różnice w składni między językiem 
łacińskim i polskim  

JL_06 

TK_06 Ćwiczenia translatorskie prostych tekstów łacińskich 
na język polskich. 

JL_06 

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

JL_01, JL_02, 
JL_03, JL_04, 
JL_06, JL_07 

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

JL_01, JL_02, JL_03 

 
5.  Zalecana literatura 

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

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

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

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

 
 

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

i metod oceniania  
 



Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

JL_01 TK_01, TK_02, 
TK_07, TK_08 

wykład informacyjny, 
prezentacja multimedialna 

sprawdzian pisemny 

JL_02 TK_01, TK_02, 
TK_07, TK_08 

dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

ocena na bieżąco na 
zajęciach 

JL_03 TK_01, TK_02, 
TK_07, TK_08 

dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

ocena na bieżąco na 
zajęciach; 
sprawdzian pisemny 

JL_04 TK_02, TK_07, 
TK_08 

dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

ocena na bieżąco na 
zajęciach 

JL_05 TK_03 ćwiczenia dykcyjne ocena na bieżąco na 
zajęciach 

JL_06 TK_04, TK_05, 
TK_06 

ćwiczenia translatorskie ocena na bieżąco na 
zajęciach; 
sprawdzian pisemny  

JL_07 TK_07 analiza tekstu ocena na bieżąco na 
zajęciach; sprawdzian 
pisemny  

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

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

 
3.    Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć wg planu studiów z nauczycielem 30 

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

15 

Przygotowanie do kolokwium 15 

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

 
4.  Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

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

 
5.  Kryteria oceniania: 

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

słownika i wzorów odmian (30%), 
 tłumaczenia sentencji (20%), 



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

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

6.  Skala ocen: 
5,0 (A) – zdobycie co najmniej 92% punktów; 
4,5 (B) – zdobycie co najmniej 84% punktów; 
4,0 (C) – zdobycie co najmniej 76% punktów; 
3,5 (D) – zdobycie co najmniej 68% punktów; 
3,0 (E) – zdobycie co najmniej 60% punktów; 
2,0 (F) – zdobycie mniej niż 60% punktów. 

 
 
 
 

  
 

  



11. KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Kultura języka polskiego 
2. Kod modułu kształcenia: 03-KJP-31SDL 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: III 
7. Semestr: zimowy  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 2 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

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

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

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

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

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

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

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

 rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie. 
 

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

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

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

KJP_01  właściwie definiuje podstawowe pojęcia związane 
z poprawną komunikacją językową 

K_W03, K_W13, 
K_U04 



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

K_W21, K_U03, 
K_U13, K_K02 

KJP_03 rozpoznaje i rozróżnia widoczne w tekstach 
tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny 

K_U06, K_U11, 
K_U13, K_K04 

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

K_U06, K_U11, 
K_U16, K_U20 

KJP_05 umie dobierać środki językowe optymalnie 
dostosowane do sytuacji komunikacyjnej 

K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U11 

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

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

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

K_W03, K_U04, 
K_U06, K_U11 

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

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

K_U04, K_U07, 
K_U11, K_U13, 
K_K02 

KJP_10 dostrzega potrzebę popularyzacji wiedzy z zakresu 
kultury języka  

K_W03, K_U04, 
K_U15, K_K01, 
K_K02, K_K09 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do 

efektów kształcenia 
modułu 

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

KJP_08 

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

KJP_01; KJP_04 

TK_03 Struktura współczesnej normy językowej. Typy norm 
językowych: jednostki jednokształtne i jednostki 

KJP_01; KJP_02; 
KJP_08 



wielokształtne wchodzące w skład normy; typy 
wariantów normy; norma języka ogólnego a odmiany 
regionalne współczesnej polszczyzny – gwary miejskie; 
norma wzorcowa i norma użytkowa (potoczna); norma 
skodyfikowana; normy cząstkowe: fonetyczna, 
słowotwórcza, fleksyjna, składniowa, leksykalna, 
frazeologiczna, stylistyczna. 

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

KJP_01; KJP_06; 
KJP_08 

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

KJP_01; KJP_06 

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

KJP_01; KJP_02; 
KJP_04; KJP_07; 
KJP_09 

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

KJP_01; KJP_04; 
KJP_06; KJP_08; 
KJP_09 

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

KJP_01; KJP_05; 
KJP_08; KJP_10 

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

KJP_01; KJP_05; 
KJP_09 

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

KJP_01; KJP_03; 
KJP_06; KJP_09 

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

KJP_01; KJP_03; 
KJP_06; KJP_09 

 
5. Zalecana literatura  

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

2007. 



Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, red. S. Bąba, 
K. Skibski i M. Szczyszek, Poznań 2010. 

K. Waszakowa, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, 
Warszawa 2005. 

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

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

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

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

 
 

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

i metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia 

KJP_01 TK_02 do 
TK_11 

wykład informacyjny kolokwium 

KJP_02 TK_03, TK_06 wykład informacyjny kolokwium 

KJP_03 TK_10, TK_11 wykład informacyjny kolokwium 

KJP_04 TK_02, TK_06, 
TK_07 

wykład informacyjny kolokwium 

KJP_05 TK_08, TK_09 wykład informacyjny kolokwium 

KJP_06 TK_04, TK_05, 
TK_07, TK_10, 
TK_11 

wykład informacyjny kolokwium 

KJP_07 TK_06 wykład informacyjny kolokwium 

KJP_08 TK_01, TK_03, 
TK_04, TK_07, 
TK_08 

wykład informacyjny kolokwium 

KJP_09 TK_06; TK_07; 
TK_09; TK_10 
TK_11 

wykład informacyjny kolokwium 

KJP_10 TK_06; TK_07 wykład informacyjny kolokwium 

KJP_11 TK_08 wykład informacyjny kolokwium 

 

2. Przykładowe zadania (pytania) służące ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia:  
Wyjaśnienie pojęć norma realna (użytkowa) i norma skodyfikowana oraz wskazanie 
różnic między nimi. 



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

 

3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 
Godziny konsultacji 1 
Przygotowanie do kolokwium pisemnego 19 
SUMA GODZIN 50 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

2 

 
 

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

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

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

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

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

nieobecność na dwóch zajęciach). 
 

6. Skala ocen: 
5,0 (A) – znakomite wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne; 
4,5 (B) – bardzo dobre wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne; 
4,0 (C) – dobre wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne; 
3,5 (D) – zadawalające wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze 
znacznymi niedociągnięciami; 
3,0 (E) – zadawalające wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale 
z licznymi błędami; 
2,0 (F) – niezadawalające wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne. 



12a. LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO – JĘZYK ANGIELSKI 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Lektorat języka nowożytnego – język angielski 
2. Kod modułu kształcenia: 03-LJA-12SPDL (II sem.), 03-LJA-21SPDL (III sem.), 03-LJA-

22SPDL (IV sem.), 03-LJA-31SPDL (V sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I–III 
7. Semestr: letni – I rok, zimowy i letni – II rok. letni – III rok 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 120 (30+ 30 + 30 + 30) godz. 

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

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

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

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

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

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

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

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

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

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do celów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

LJA_01  potrafi prowadzić swobodne i spontaniczne rozmowy 
oraz uczestniczyć aktywnie w dyskusji na tematy ogólne 

K_U02, K_U03, 
K_K02 



oraz związane z problematyką studiów 

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

K_U16, K_K02 

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

K_W25, K_U21 

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

K_U03, K_K02 

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

internetowych oraz  wykorzystać je w nauce języka 
obcego 

K_W26K_K09 

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

K_U20, K_K02 

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

TOEIC 
K_W01, K_U02 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do celów 
modułu kształcenia 

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

LJA_1, LJA_2, 
LJA_3, LJA_6, 
LJA_8 

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

LJA_1, LJA_2, 
LJA_3, LJA_6, 
LJA_8 

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

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

LJA_2, LJA_4, 
LJA_5, LJA_7, 
LJA_9 

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

LJA_2, LJA_3, 
LJA_5, LJA_6, 
LJA_9 

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

LJA_2, LJA_3, 
LJA_4, LJA_6, 
LJA_7 

 
5. Zalecana literatura  

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



Materiały w Internecie dotyczące dziedzictwa kulturowego krajów studiowanej 
specjalności. 

              
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: platforma b-

learningowa CLIP – http://clip2.ioki.com.pl; praca z wykorzystaniem platformy  Moodle; 
skrzynka mailowa grupy; ćwiczenia interaktywne zamieszczane przez wydawcę 
podręcznika na platformie e-learningowej. 

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

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

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

i metod oceniania  
 

Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

LJA _01  TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_06 

ćwiczenia językowe i praca 
własna 

dyskusje, przygotowanie 
tabel porównawczych; 
ocena i analiza 
przygotowanego materiału 

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

ćwiczenia przygotowawcze i 
praca własna 

analiza i przygotowanie 
różnorodnych form 
pisemnych; 
ocena prac pisemnych 

LJA _03 TK_01, TK_02, 
TK_05 

ćwiczenia językowe analiza i tłumaczenia 
różnych tekstów 
specjalistycznych 

LJA _04 TK_03, TK_04, 
TK_06 

ćwiczenia językowe i praca 
własna, prezentacje 
multimedialne i audialne 

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

LJA _05 TK_03, TK_04, 
TK_05 

ćwiczenia językowe, 
dyskusja w zespołach 

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



LJA _06 TK_01, TK_02, 
TK_05, TK_06 

ćwiczenia językowe, 
dyskusja 

indywidualne konsultacje 
oraz dyskusja na 
znaleziony w zasobach 
internetowych temat 

LJA _07 TK_03, TK_04, 
TK_06 

ćwiczenia językowe, dialogi 
w parach 

analiza wykładów 
i opracowań 
akademickich; test 

LJA _08 TK_01, TK_02, 
TK_03 

ćwiczenia językowe, 
prezentacja audialna 

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

LJA _09 TK_04, TK_05 ćwiczenia gramatyczne testy gramatyczne 

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

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 120 

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

175 

Egzamin 2 

SUMA GODZIN 297 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 
DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 10 

 
 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

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

 
5. Kryteria oceniania i skala ocen: 

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

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

z licznymi błędami; 
2,0 (F) – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne. 



12b. LEKTORAT JĘZYKA NOWOŻYTNEGO – JĘZYK NIEMIECKI 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Lektorat języka nowożytnego – język niemiecki 
2. Kod modułu kształcenia: 03-LJN-12SPDL (II sem.), 03-LJN-21SPDL (III sem.), 03-LJN-

22SPDL (IV sem.), 03-LJN-31SPDL (V sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I–III 
7. Semestr: letni – I rok, zimowy i letni – II rok, zimowy – III rok 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 120 (30+ 30 + 30 + 30) godzin 

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

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

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

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

obowiązują): znajomość języka niemieckiego na poziomie A2/B1 wyniesiona ze szkoły 
średniej. 

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

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

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

K_W05, K_W25 

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

K_U02, K_U03, 
K_U06 

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

K_K01, K_K02, 
K_K04,K_K06, 
K_K09, K_K10 

LJN_04 
 

potrafi rozumieć teksty dotyczące życia codziennego 
lub zawodowego 

K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U13 



LJN_05 
 

potrafi przedstawić na szerszym forum krótkie lub 
dłuższe wystąpienia czy prezentacje 

K_U21, K_K04, 
K_K10 

LJN_06 
 

potrafi zna reguły gramatyczne objęte programem 
i potrafi je zastosować 

K_U02 

LJN_07 
 

potrafi relacjonować wydarzenia z przeszłości i opisać 
własne reakcje i wrażenia 

K_K04 

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

K_U04, K_U13 

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

K_U14 

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

K_U02, K_K01 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
 

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

LJN_02, LJN_04 
 

TK_02  
 

Rodzina – stosunki rodzinne, modele rodziny. LJN_02, LJN_07 

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

LJN_02, LJN_08 

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

LJN_08 

TK_05 Kuchnia i jedzenie, zakupy, przepisy. LJN_03 
TK_06 Film – rodzaje i produkcja filmu, aktorzy. LJN_02, LJN_09 
TK_07 Podróż, środki transportu, wakacje, zakwaterowanie LJN_01 
TK_08 Muzyka – rodzaje muzyki, instrumentów. LJN_05 
TK_09 Sport – dyscypliny, zainteresowania, relaks. LJN_06, LJN_09 
TK_10 Moda – aktualne trendy i moda jako pojęcie ogólne. LJN_03, LJN_06 

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

LJN_06, LJN_10 

 
5. Zalecana literatura  

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

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

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

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

 
 
 
 



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

i metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

LJN_01 
 

TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06 

ćwiczenia językowe, 
dialogi w parach 

weryfikacja umiejętności 
podczas ćwiczeń 

LJN_02 
 

TK_02, TK_03, 
TK_07 

ćwiczenia językowe, 
dialogi w parach 

weryfikacja umiejętności 
podczas ćwiczeń 

LJN_03 
 

TK_04, TK_08, 
TK_09 

ćwiczenia językowe, 
dialogi w parach 

okresowy test wiadomości  

LJN_04 TK_05, TK_06, 
TK_07, TK_08, 
TK_10 

ćwiczenia językowe, 
dialogi w parach 

okresowy test wiadomości  

LJN_05 TK_04, TK_05, 
TK_06, TK_07,  

ćwiczenia językowe, 
dialogi w parach 

weryfikacja umiejętności 
podczas ćwiczeń 

LJN_06 TK_06, TK_09 ćwiczenia językowe, 
dialogi w parach 

okresowy test wiadomości  

LJN_07 TK_01, TK_03, 
TK_06 

ćwiczenia językowe, 
dialogi w parach 

okresowy test wiadomości  

LJN_08 TK_01, TK_03 ćwiczenia językowe, 
dialogi w parach 

okresowy test wiadomości  

LJN_09,  
LJN_10 

TK_07, TK_09  
 

ćwiczenia językowe, 
dialogi w parach 

okresowy test wiadomości  

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

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

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 120 

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

175 

Egzamin 2 

SUMA GODZIN 297 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 10 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

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



 
5. Kryteria oceniania: 
  okresowe kolokwia po każdej partii materiału – ocena pozytywna po uzyskaniu 60% 

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

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

 
6. Sposób oceniania egzaminu pisemnego: 

5,0 (A)  – powyżej 91%  
4,5 (B) – 86–90%   
4,0 (C) – 76–85%   
3,5 (D) – 71–75%   
3,0 (E) – 60–70%   
2,0 (F) – 0–60%   

 
 
 
  



13. LITERATURA POWSZECHNA 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Literatura powszechna 
2. Kod modułu kształcenia: 03-LP-31SPDL (V sem.), 03-LP-32SPDL (VI sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: Obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: III 
7. Semestr: zimowy i letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 60 (30 + 30) godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 5 (2 + 3) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia:  
11. Język wykładowy: polski 

 
II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 
 interpersonalne: zdolności krytyczne umiejętności interdyscyplinarne, umiejętność 

porozumiewania się z ekspertami z dziedziny literaturoznawstwa powszechnego, 
umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej; 

 instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza ogólna, wiedza 
zaawansowana z zakresu historii literatury powszechnej, umiejętność wypowiadania 
się w mowie w języku ojczystym; 

 systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności 
badawcze, orientacja w literaturze innych kultur i tradycji. 

 

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

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

Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do 
efektów kształcenia  

dla kierunku studiów 

LP_01  Potrafi  na poziomie zaawansowanym definiować i 
opisywać podstawowe prądy, nurty i zjawiska literatury 
powszechnej; potrafi je wyliczyć w przebiegu 
chronologicznym i przedstawić w ujęciu typologicznym 

K_W03, K_W07, 
K_W20, K_W22 

LP_02 Potrafi  w sposób pogłębiony te prądy powiązać, 
wyjaśnić, i zakwalifikować, opisać i wyróżnić ich 
podstawowe  wyznaczniki, omówić i zinterpretować 
twórczość ich najważniejszych przedstawicieli 

K_U7, K_U8, 
K_U12 

LP_03 Posiada umiejętność budowania syntezy 
historycznoliterackiej, odnajdywania wyznaczników 
prądów w konkretnych tekstach literackich, ilustrowania 

K_W20, K_U12, 
K_U16 



rozważań ogólnych przykładami z twórczości 
poszczególnych autorów 

LP_04 Potrafi kategoryzować, zaklasyfikować i zjawiska 
literackie z poszczególnych epok literatury powszechnej 
i powiązać je z analogicznymi zjawiskami w kulturze 
światowej; orientuje się w przestrzeni 
interdyscyplinarnej 

K_W08, K_W22, 
K_U07, K_U12, 
K_U17 

LP_05 Potrafi kompilować zdobytą na ćwiczeniach wiedzę, 
budować ujęcia uogólniające, rozwijać, wyjaśniać i 
rekonstruować przebieg procesów historycznoliterackich 
w zakresie przemian tematyczno-stylistycznych, 
gatunkowych etc. w literaturze światowej  

K_W22, K_U09 

LP_06 Zyskuje umiejętność porównywania zjawisk literackich, 
formułowania wniosków, wyjaśniania i interpretowania 
tych zjawisk w kontekście szerokich formacji 
historycznoliterackich, historycznych, politycznych 

K_W08, K_W22, 
K_U12,  

LP_07 Zyskuje umiejętność porównywania zjawisk literackich, 
formułowania wniosków, wyjaśniania i interpretowania 
tych zjawisk w ujęciu interdyscyplinarnym i 
intersemiotycznym, staje się otwarty na heterogeniczną 
kulturę światową 

K_W22, K_K02, 
K_K04 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do 

efektów kształcenia 
modułu 

TK_01  
Przedstawienie kompetentnego poziomu orientacji w 
kanonie literatury światowej różnych epok historycznych  

LP_01, LP_02, 
LP_03 

TK_02  
Prezentacja świadomości w zakresie istnienia bogatego 
rezerwuaru konwencji oraz chwytów wygenerowanych 
przez literaturę światową  

LP_01, LP_02, 
LP_03, LP_05  

TK_03 

Prezentacja diachroniczno-synchronicznego ujęcia 
literatury powszechnej z naciskiem na rolę 
intertekstualności jako wiodącej siły w literatury tej 
rozwoju 

LP_01, LP_02, 
LP_03, LP_05 

TK_04 
Prezentacja na poziomie zaawansowanym 
najwybitniejszych twórców literatury antycznej, roli ich 
twórczości w kształtowaniu kultury starożytnego świata 

LP_01, LP_02, 
LP_03, LP_05 

TK_05 
Prezentacja na poziomie zaawansowanym początków 
literatury nowożytnej – średniowiecze  

LP_01, LP_02, 
LP_03, LP_05 

TK_06 
Prezentacja na poziomie zaawansowanym kanonu 
literatury renesansu z uwzględnieniem twórczości jej 
najwybitniejszych przedstawicieli 

LP_01, LP_02, 
LP_03, LP_05 

TK_07 
Prezentacja na poziomie zaawansowanym europejskiego 
baroku w literaturze z uwzględnieniem twórczości 
najwybitniejszych pisarzy epoki 

LP_01, LP_02, 
LP_03, LP_05 

TK_08 
 Przedstawienie prymarnych tendencji w literaturze 
europejskiego oświecenia na przykładzie twórczości 

LP_01, LP_02, 
LP_03, LP_04, 



najważniejszych pisarzy epoki LP_05 

TK_09 

Przedstawienie literatury romantyzmu światowego z 
uwzględnieniem jej odmian lokalnych (np. 
komparatystyczne ujęcie romantyzmu angielskiego oraz 
francuskiego) na podstawie twórczości 
najwybitniejszych reprezentantów epoki 

LP_01, LP_02, 
LP_03, LP_04, 
LP_05 

TK_10 

Prezentacja światowej literatury modernistycznej w 
trzech jej fazach: wczesnej, dojrzałej oraz późnej 
(zwanej też postmodernistyczną i ogarniającej zjawiska 
literatury współczesnej); przedstawienie wybranych 
twórczości autorów modernistycznego kanonu; ukazanie 
literatury powszechnej w ujęciu interdyscyplinarnym i 
wielokulturowym 

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

 

5. Zalecana literatura 
Dzieje literatur europejskich (T. 1-3). Redakcja W. Floryan. Warszawa 1977.   
M. Cytowska, H. Szelest, Historia literatury starożytnej. 
C. S. Lewis, Odrzucony obraz: wprowadzenie do literatury średniowiecznej i 

renesansowej. Przeł. W. Ostrowski. Warszawa 1986. 
E. Auerbach, Mimesis: rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. T. 1–2. 

Przeł. i wstępem opatrzył Z. Żabicki. Warszawa 1968. 
G. Sampson, Historia literatury angielskiej w zarysie. Przeł. P. Graff. Warszawa 1966. 
J. Heistein, Historia literatury francuskiej. Wrocław 1997. 
M. Szyrocki, Historia literatury niemieckiej: zarys. Wrocław 1963 i n. 
Historia literatury rosyjskiej: praca zbiorowa. T. 1-2. Pod red. M. Jakóbca. Warszawa 

1976 (wyd. 2. zm.)  
J. Heistein, Historia literatury włoskiej: zarys. Wrocław 1987 (wyd. 2 popr. i uzup.). 
Wybrane dzieła z kanonu literatury światowej. 

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

Podczas wykładów wykorzystywane są prezentacje multimedialne. 
 

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

LP_01 TK_01– TK_10 
prezentacja multimedialna, 
dyskusja, praca w grupie 

aktywność w trakcie 
zajęć, kolokwium 

LP_02 TK_01–TK_10 prezentacja multimedialna, aktywność w trakcie 



dyskusja, praca w grupie zajęć, kolokwium 

LP_03 TK_01– TK_10 
prezentacja multimedialna, 
dyskusja, praca w grupie 

aktywność w trakcie 
zajęć, kolokwium 

LP_04 
TK_08, TK_09, 
TK_10 

dyskusja, praca w grupie 
aktywność w trakcie 
zajęć, kolokwium 

LP_05 TK_02– TK_10 dyskusja, praca w grupie 
aktywność w trakcie 
zajęć, kolokwium 

LP_06 TK_10 
prezentacja multimedialna, 
dyskusja, praca w grupie 

aktywność w trakcie 
zajęć, kolokwium 

LP_07 TK_10 dyskusja, praca w grupie 
aktywność w trakcie 
zajęć, kolokwium 

 

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

3.   Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 

Godziny konsultacji 1 

Przygotowanie do zajęć 55 

Przygotowanie do zaliczenia 20 

Zaliczenie  1 

SUMA GODZIN 137 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 5 

 
4.    Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

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

 
5.    Kryteria oceniania: 

 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 ). 
 

  



14. LITERATURA WYBRANEGO KRAJU SŁOWIAŃSKIEGO W KONTEKŚCIE 

EUROPEJSKIM 
 

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Literatura wybranego kraju słowiańskiego w kontekście 

europejskim 
2. Kod modułu kształcenia: 03-LWK-11SPDL (I sem.), 03-LWK-12SPDL-E (II sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia : obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów : I 
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: 9 (4 + 5) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia: 
11. Język wykładowy: język polski 

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

interpersonalne: zdolności krytyczne, umiejętności interdyscyplinarne, umiejętność 
docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej, umiejętność pracy w grupie; 
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza ogólna, wiedza 
podstawowa z zakresu historii literatury wybranego kraju słowiańskiego,  umiejętność 
wypowiadania się w mowie i w piśmie w języku ojczystym, umiejętność zarządzania 
informacją (zdobywanie i interpretacja danych z różnych źródeł), umiejętność 
podejmowania decyzji; 
systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności 
badawcze, kreatywność, rozumienie innych kultur i zwyczajów. 

2.   Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych  
Podstawowa wiedza w zakresie historii literatury i kultury europejskiej. 
 

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

 
Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

LWK _01  potrafi  na poziomie podstawowym definiować i 
opisywać prądy, nurty i zjawiska literatury wybranego 
kraju słowiańskiego; umie je wyliczyć w ujęciu 
synchronicznym i diachronicznym 

K_W03, K_W06, 
K_W20, 

K_U04 , K_U12 

LWK_02 potrafi określić miejsce literatury wybranego kraju 
słowiańskiego w szerszym kontekście europejskim 

K_W17, K_K05 

LWK _03 potrafi powiązać różnorodne zjawiska literackie, 
historyczne, kulturowe i polityczne, uzasadniając ich 
wpływ na kształt współczesnej kultury wybranego 

K_W05, K_W08, 
K_W09, K_W22, 
K_U14 



kraju słowiańskiego, interpretuje wybrane utwory i 
zjawiska literackie, umiejscawiając je w kontekście 
historycznoliterackim 

LWK_04 potrafi skonstruować spójną wypowiedź (pisemną oraz 
ustną) o charakterze krytycznoliterackim, znaleźć 
odpowiednie źródła informacji, umiejętnie i 
funkcjonalnie wykorzystać uzyskaną dzięki nim 
wiedzę; 

K_U04, K_U06, 
K_U07, K_U08  

LWK_05 posiada umiejętność uzasadniania własnych tez 
interpretacyjnych, rozwijania ich oraz wyjaśniania na 
forum grupy,  podsumowuje swoje doświadczenia 
czytelnicze 

K_U07, K_K06 

LWK_06 potrafi kompilować zdobytą podczas zajęć wiedzę, 
rozwijać, wyjaśniać i rekonstruować zjawiska 
historycznoliterackie 

K_W01, K_W02, 
K_W22, K_U07 

LWK_07 zyskuje umiejętność interpretacji i analizy dzieła 
literackiego, umie odnieść się do posiadanej wiedzy w 
zakresie filologii, nauki o literaturze, historii i kulturze, 
poznawanych tekstów krytycznoliterackich, gatunków 
literackich, epok  

K_W01, K_W08, 
K_W09, K_U12, 
K_U14, K_U17, 
K_U20 

LWK_08 uzyskuje zdolność rozumienia innych kultur w oparciu 
o pozyskaną wiedzę, ma świadomość uwarunkowań 
historycznych i kulturowych twórczości literackiej  

K_W09, K_W18, 
K_W20, K_U05, 
K_K03,  

 

4.   Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 
Zakres, miejsce i znaczenie literatury wybranego kraju 
słowiańskiego na tle kultury słowiańskiej i europejskiej 

LWK_01, LWK_02 

TK_02 
Literatura wybranego kraju słowiańskiego w ujęciu 
synchronicznym i diachronicznym; ukazanie sylwetek 
najważniejszych pisarzy i ich twórczości 

LWK_01, LWK_03 

TK_03  
Literatura wybranego kraju słowiańskiego w szerszym 
procesie historycznym, socjologicznym i 
geopolitycznym 

LWK_03, LWK_07 

TK_04 
Zjawiska kulturowe determinujące kształt literatury 
wybranego kraju słowiańskiego 

LWK_02, LWK_08 

TK_05 

Ukazanie związków wybranych zjawisk literatury 
wybranego kraju słowiańskiego z analogicznymi 
zjawiskami w literaturze europejskiej, wyeksponowanie 
płaszczyzn identyfikacji i zróżnicowania  

LWK_01, LWK_02, 
LWK_03 

TK_06 
Prezentacja omawianych zjawisk literackich w 
kontekście interdyscyplinarnym  

LWK_06, LWK_07, 
LWK_08 

TK_07 
Literatura wybranego kraju słowiańskiego w świetle 
opracowań krytycznoliterackich 

LWK_04, LWK_07 

TK_08 Analiza i interpretacja tekstów literackich wybranego LWK_04, LWK_05, 



kraju słowiańskiego LWK_07 

 

5.  Zalecana literatura  
Baluch J., Wykłady z literatury czeskiej, Kraków 1978. 
Bobrownicka M., Narkotyk mitu. Szkice o świadomości narodowej i kulturowej Słowian 
zachodnich i południowych, Kraków 1995. 
Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Praca zbiorowa pod red. A. Drawicza, Warszawa 
2007. 
Klimowicz T., Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-
1996). Wrocław 1996. 
Literatury zachodniosłowiańskie czasu przełomów 1890-1990, t. 2, Literatura czeska, 
pod red. H. Janaszek-Ivaničkovej, Katowice 1999. 
Nawrocki W., Współczesność i historia. Z problematyki współczesnej literatury czeskiej i 
słowackiej, Katowice 1982.  
Poręba S., Porębina G.,  Historia literatury rosyjskiej 1917-1991.  Katowice 1994. 
Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich. Pod red. P. Fasta i L. Rożek, Katowice 1994. 

 
6.   Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

podczas zajęć wykorzystywane są prezentacje multimedialne  
 

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

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

LWK_01 TK_01, TK_01, TK_05 
dyskusja, lektura 
indywidualna 

praca pisemna, 
egzamin 

LWK_02 TK_01, TK_04, TK_05 
dyskusja, lektura 
indywidualna 

praca pisemna, 
egzamin 

LWK_03 TK_02, TK_04, TK_05 dyskusja, dyskusja w grupie 
praca pisemna, 
egzamin 

LWK_04 TK_07, TK_08 

dyskusja, praca 
indywidualna w trakcie i 
poza godzinami 
kontaktowymi 

praca pisemna, 
egzamin 

LWK_05 TK_08 dyskusja, dyskusja w grupie 
praca pisemna, 
egzamin 

LWK_06 TK_06 dyskusja, dyskusja w grupie 
praca pisemna, 
egzamin 

LWK_07 TK_03, TK_06, dyskusja, lektura praca pisemna, 



TK_07, TK_08 indywidualna egzamin 

LWK_08 TK_04, TK_06 
dyskusja, lektura 
indywidualna 

praca pisemna, 
egzamin 

 

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

Stereotypy związane z językiem i narodowością wybranego kraju słowiańskiego, pojęcie 
tożsamości narodowej, momenty historyczne i zjawiska kulturowe determinujące kształt 
literatury wybranego kraju słowiańskiego. 
Koncepcje środkowoeuropejskie na gruncie czeskim. 
 

3.   Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 

Godziny konsultacji  1 

Przygotowanie do zajęć 60 

Lektura wskazanych materiałów 90 

Praca pisemna 20 

Przygotowanie do egzaminu 20 

Egzamin  1 

SUMA GODZIN 252 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 9 

 

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

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2,0; 
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 7,0. 
 

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

lektury podręczników); 
– dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona 

nieobecność na  dwóch zajęciach ). 
 

6.    Skala ocen: 
5,0 (A) – bardzo dobra znajomość głównych kierunków, prądów i nurtów w literaturze 
kraju kierunkowego oraz powiązanych z nimi kwestii teoretycznoliterackich, 
historycznoliterackich i historycznych, wysoka świadomość kulturotwórczej roli 
literatury, umiejętność wskazania relacji zachodzących pomiędzy literaturą wybranego 
kraju słowiańskiego a literaturą europejską i światową; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami; 



4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze znajomość poszczególnych 
lektur bądź faktów z życia twórców, niższa zdolność krytycznego porównania 
poszczególnych zjawisk literackich i kulturowych; 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich, 
zadowalająca umiejętność krytycznego porównania dzieł literackich powstałych na 
gruncie słowiańskim, europejskim i światowym  (wymagająca np. zadawania pytań 
pomocniczych przez osobę egzaminującą), świadomość kulturotwórczej funkcji 
literatury; 
3,0 (E) – zadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich, słaba  
umiejętność krytycznego porównania dzieł literackich powstałych na gruncie 
słowiańskim, europejskim i światowym  (wymagająca np. zadawania pytań 
pomocniczych przez osobę egzaminującą); 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i 
powiązanych oraz wynikające z niej dalsze braki w zakresie efektów kształcenia 
zdefiniowanych dla przedmiotu. 

  



15. NAUKI POMOCNICZE 

 

I.    Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Nauki pomocnicze 
2. Kod modułu kształcenia:  03-NP-11SPDL 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień  
6. Rok studiów (jeśli obowiązuje):  I 
7. Semestr: zimowy 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 15 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  1 punkt 
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 

 poznanie i opanowanie nowoczesnego warsztatu bibliograficznego w zakresie 
literaturoznawstwa i pokrewnych dziedzin humanistyki 

 wykształcenie podstawowych umiejętności poprawnego przygotowania i redakcji 
tekstu naukowego oraz zarządzania informacją (zdobywanie, przetwarzanie 
i interpretacja danych z różnych źródeł) 

 wykształcenie umiejętności porozumiewania się z ekspertami z dziedziny bibliologii  
 

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

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

Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

NP_01  rozpoznać poszczególne typy  bibliografii, a także 
określić miejsce bibliografii jako nauki w obrębie 
bibliologii  i innych nauk humanistycznych 

K_W02, K_W03, 
K_U03, K_U08, 
K_U14, K_K02 

NP_02 posługiwać się podstawową terminologią z zakresu 
bibliologii 

K_W02, K_W03, 
K_U04, K_U08 

NP_03 rozróżnić poszczególne elementy bibliografii i 
dokonać ich analizy 

K_U14 

NP_04 korzystając z kompendiów bibliograficznych oraz 
innych źródeł znaleźć, opracować i usystematyzować 
materiały na każdy temat 

K_U06, K_U10, 
K_U14, K_U17, 
K_K01 



NP_05 sporządzić samodzielnie aparat naukowy 
towarzyszący pracy 

K_U17 

NP_06 dokonać poprawnej edycji własnego tekstu 
niezależnie od jego rodzaju i przeznaczenia (referatu, 
pracy rocznej, pracy licencjackiej czy magisterskiej) 

K_K09 

 

4.  Treści kształcenia 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  Biblioteka i bibliografia w pracy humanisty   NP_01, NP_02 

TK_02  
Dokument jako przedmiot bibliografii dawniej i dziś – 
rys historyczny, definicje,  typologia 

NP_02 

TK_03 Dokument i jego typologia w ujęciu Polskiej Normy NP_02 

TK_04 Wokół dawnej książki NP_02 

TK_05 
Techniki pracy umysłowej. Sporządzanie abstraktów, 
konspektów.   

NP_02, NP_04 

TK_06 
Rodzaje wydań. Podstawowe pojęcia z tekstologii i 
edytorstwa naukowego. 

NP_01, NP_02 

TK_07 
Dokumentacja w badaniach literackich. Rodzaje 
drukowanych spisów bibliograficznych 

NP_01, NP_02, NP_03 

TK_08 
Analiza różnych typów bibliografii, w tym 
szczególnie przydatnych na kierunku filologiczno-
historyczne studia środkowoeuropejskie 

NP_01, NP_02, NP_03 

TK_09 
O potrzebie istnienia bibliografii narodowej - 
Bibliografia polska Estreichera 

NP_01, NP_02, NP_03 

TK_10 
Gabriel Korbut i Nowy Korbut, czyli o bibliografiach 
literackich 

NP_01, NP_02, NP_03 

TK_11 
Przewodnik Bibliograficzny i inne bibliografie 
bieżące 

NP_01, NP_02, NP_03 

TK_12 
Opis bibliograficzny i jego rodzaje. Analiza 
zagadnienia oraz omówienie zasad tworzenia 
poszczególnych opisów bibliograficznych 

NP_03, NP_04 

TK_13 
Doskonalenie umiejętności opracowywania opisów 
bibliograficznych poszczególnych typów 
dokumentów 

NP_03, NP_04 



TK_14 Przypisy ich typy i zasady opracowania NP_05 

TK_15 
Elementarne zasady poprawnej redakcji tekstu 
naukowego (referatu, pracy rocznej, pracy 
licencjackiej i magisterskiej) 

NP_04, NP_05, NP_06 

 

5.    Zalecana literatura  
Bieńkowska Barbara, Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2006. 
Czachowska Jadwiga, Loth Roman, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 

1977. 
Czachowska Jadwiga, Loth Roman, Przewodnik polonisty. Bibliografie, biblioteki, muzea 

literackie, wyd. 3 popr. i uzup., Wrocław 1989.  
Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski i J. Trzynadlowski, 

Wrocław 1971. 
Informator bibliograficzny i biblioteczny dla studentów wiedzy o kulturze, pod red. 

Leszka Kolankiewicza, Warszawa 2003. 
Literatury zachodniosłowiańskie czasu przełomów 1890-1990, t. 2: Literatura czeska, 

red. H. Janaszek-Ivaničkova, Katowice 1999.  
Nawrocki Witold, Sierny Tadeusz, Czeska i słowacka literatura piękna w Polsce w latach 

1945-1980. Dzieje recepcji i bibliografia, Katowice 1983. 
Starnawski Jerzy, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej, wyd. 3 zm., 

Warszawa 1982. 
Szkutnik Zdzisław, Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 

2005. 
Wolański Adam, Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008. 

6.   Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 
 

7.   Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp. 
Materiały udostępnione na stronie internetowej Zakładu Nauk Pomocniczych i 
Edytorstwa: www.poledyt.amu.edu.pl 
(http://poledyt.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=44&Item
id=64 dostęp: 18.05.2012) 

 
 
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 

NP_01 

TK_01, TK_06, 
TK_07, TK_08, 
TK_09, TK_10, 
TK_11 

elementy wykładu 
uzupełnionego prezentacją 
multimedialną, dyskusja nad 
wybranymi przykładami 
bibliografii, wykład w 
Bibliotece Uniwersyteckiej w 

aktywność na 
zajęciach, ocena 
merytorycznej 
wartości wypowiedzi 



Poznaniu 

NP_02 

TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, 
TK_07, TK_08, 
TK_09, TK_10, 
TK_11 

elementy wykładu 
uzupełnionego prezentacją 
multimedialną; analiza 
poszczególnych bibliografii 
w czytelni Biblioteki WFPiK, 

aktywność na 
zajęciach; 
kolokwium 

NP_03 
TK_07, TK_08, 
TK_09, TK_10, 
TK_11 

elementy wykładu 
uzupełnionego prezentacją 
multimedialną, dyskusja nad 
wybranymi przykładami 

aktywność na 
zajęciach; 
kolokwium 

NP_04 
TK_05, TK_12, 
TK_13, TK_15 

ćwiczenia z korzystania z 
różnych typów bibliografii i 
innych źródeł przydatnych 
podczas dalszych studiów na 
kierunku filologiczno-
historyczne studia 
śródziemnomorskie 

ocena pracy 
przygotowanej przez 
studentów 
 

NP_05 TK_14, TK_15 

elementy wykładu 
uzupełnionego prezentacją 
multimedialną, ćwiczenia z 
zasad opracowywania aparatu 
naukowego do prac   

ocena bibliografii 
przygotowanej  
przez studenta  
 

NP_06 TK_15 
ćwiczenia z poprawnej edycji 
tekstu 

ocena pracy 
przygotowanej przez 
studentów 

 

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 15 

Konsultacje z prowadzącym zajęcia 1 

Przygotowanie do zajęć 8 

Przygotowanie do zaliczenia 5 
Zaliczenie 1 
SUMA GODZIN 30 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

1 

 

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

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 0,5; 



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

 
 

5.   Kryteria oceniania: 
 obecność i aktywność w trakcie zajęć ; 
 zaliczenie wszystkich prac realizowanych podczas zajęć lub mających charakter prac 

domowych (m.in. analiza wybranych bibliografii, przygotowanie bibliografii); 
 zaliczenie kolokwium  końcowego. 

 
6.   Skala ocen: 

5,0 (A) – bardzo dobra znajomość podstawowych pojęć i problemów z zakresu nauk 
pomocniczych literatury polskiej; bardzo dobra orientacja w bibliografiach niezbędnych 
każdemu humaniście, a w szczególności filologowi polskiemu; doskonała znajomość 
metodyki bibliologicznej oraz umiejętność praktycznego zastosowania tej wiedzy;  
4,5 (B) – bardzo dobra znajomość podstawowych pojęć i problemów z zakresu nauk 
pomocniczych literatury polskiej; dobra orientacja w bibliografiach niezbędnych 
każdemu humaniście, a w szczególności filologowi polskiemu; bardzo dobra znajomość 
metodyki bibliologicznej oraz umiejętność praktycznego zastosowania tej wiedzy; 
4,0 (C) – dobra znajomość podstawowych pojęć i problemów z zakresu nauk 
pomocniczych literatury polskiej; dobra orientacja w bibliografiach niezbędnych 
każdemu humaniście, a w szczególności filologowi polskiemu; dobra znajomość 
metodyki bibliologicznej oraz umiejętność praktycznego zastosowania tej wiedzy; 
dopuszczalne niewielkie pomyłki lub nieznaczne niedociągnięcia w zakresie posiadanej 
wiedzy i umiejętności praktycznego jej wykorzystania; 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość podstawowych pojęć i problemów z zakresu nauk 
pomocniczych literatury polskiej; dobra orientacja w bibliografiach niezbędnych 
każdemu humaniście, a w szczególności filologowi polskiemu; znajomość metodyki 
bibliologicznej oraz umiejętność praktycznego zastosowania tej wiedzy, zawierająca 
wszelako pewne luki i niedociągnięcia, które wymagają poważnego uzupełnienia;  
3,0 (E) – podstawowa znajomość podstawowych pojęć i problemów z zakresu nauk 
pomocniczych literatury polskiej; dostateczna orientacja w bibliografiach niezbędnych 
każdemu humaniście, a w szczególności filologowi polskiemu; znajomość metodyki 
bibliologicznej oraz umiejętność praktycznego zastosowania Wyraźne braki wymagające 
pomocy prowadzącego w analizie oraz opracowaniu aparatu naukowego, ale ich nie 
uniemożliwiające; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość podstawowych pojęć i problemów z zakresu nauk 
pomocniczych literatury polskiej; niewystarczająca orientacja w bibliografiach 
niezbędnych każdemu humaniście, a w szczególności filologowi polskiemu; 
niezadowalająca znajomość metodyki bibliologicznej całkowity brak umiejętności 
praktycznego zastosowania tej wiedzy. 

 

 

  



16. PODSTAWY KULTURY EUROPEJSKIEJ  
 
 
I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Podstawy kultury europejskiej 
2. Kod modułu kształcenia: 03-KE-22SDL (IV sem.), 03-KE-31SDL-E (V sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: II i III 
7. Semestr: letni – II rok, zimowy – III rok 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 (15 + 15) godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 2 (1 + 1) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski. 
 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

interpersonalne: wytworzenie zdolności do krytycznego myślenia, wyrobienie 
umiejętności interdyscyplinarnego spojrzenia na rzymskie dziedzictwo kulturowe, 
nauczenie  terminologii niezbędnej do rozumienia tekstów naukowych z zakresu 
latynistyki; 
instrumentalne: wyrobienie umiejętności analizowania i syntetyzowania wiedzy z zakresu 
kultury rzymskiej, przygotowanie do samodzielnego zdobywania i wykorzystywania 
wiedzy z dziedziny latynistyki w studiach slawistycznych; 
systemowe: przekazanie umiejętności widzenia zagadnień filologicznych na szerokim tle 
kulturowym, wytworzenie nawyków poszukiwania prawdy w naukach humanistycznych 
poprzez namysł nad europejskim dziedzictwem kulturowym. 

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

obowiązują): nie ma. 
 

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

 
Symbol 
i numer 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

KE_01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu 
dziedzictwa języka, literatury i kultury łacińskiej  
w kulturze europejskiej 

K_W04, K_W09, 
K_W23, K_K01, 
K_K04 

KE_02 zna podstawową terminologię z zakresu badań nad 
kulturą i literaturą łacińską oraz jej recepcją 

K_W02, K_W03, 
K_U04  

KE_03 ma podstawową wiedzę o powiązaniach różnych dziedzin 
i dyscyplin naukowych z badaniami nad rzymskimi 
dziedzictwem literackim i kulturowym 

K_W20, K_W22, 
K_U03  

KE_04 ma wiedzę o podstawowych metodach analizy dzieł 
literatury rzymskiej oraz potrafi docenić znaczenie 

K_W12, K_U17, 
K_K02 



kompetencji filologicznych w procesie komunikacji 
kulturowej  

KE_05 potrafi łączyć podstawową wiedzę na temat języka 
łacińskiego i kultury rzymskiej z naukową refleksją 
dotyczącą ich wpływu na języki i kultury słowiańskie 

K_W15, K_W23, 
K_U11 

KE_06 potrafi docenić znaczenie badań filologicznych nad 
literaturą łacińską i zna wartość rzymskiego dziedzictwa 
we współczesnej kulturze narodów słowiańskich  

 K_W01, K_U12,   

 K_U14, K_K03 
 

4. Treści kształcenia 
 

Numer treści 
kształcenia 

Opis treści 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 Epoki historyczne w dziejach cywilizacji rzymskiej i ich 
kulturowe oraz językowe dziedzictwo 

KE_01  

TK_02 Metodologia badań nad antykiem rzymskim 
w kontekście studiów nad tożsamością kultury 
europejskiej   

KE_02, KE_04  

TK_03 Analiza wybranych arcydzieł literatury rzymskiej 
w perspektywie ich recepcji w literaturze powszechnej 
(Plaut, Cyceron, św. Augustyn) 

KE_04 

TK_04 Analiza wybranych arcydzieł literatury łacińskiej i ich 
wpływu na rozwój piśmiennictwa narodów słowiańskich 
(Wergiliusz, Horacy, Owidiusz) 

 KE_04  

TK_05 Wpływ języka łacińskiego i kultury rzymskiej na rozwój 
języków słowiańskich i ich kultur 

KE_05 

TK_06 Wpływ kultury rzymskiej na kształtowanie się 
europejskiej tożsamości cywilizacyjnej 

KE_01, KE_03 

TK_07 Współczesna kultura europejska wobec dziedzictwa 
cywilizacji rzymskiej 

KE_06 

5. Zalecana lista lektur  
R. Brague, Europa. Droga rzymska, przeł. W. Dłuski, Warszawa 2012. 
K. Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa1955 i wyd. 

następne. 
S. Stabryła, Starożytny Rzym, Warszawa 1992. 
Rzym i my. Wprowadzenie do literatury i kultury łacińskiej, przeł. I. Lewandowski, 

M. Malinowski, Poznań 2009. 
Publiusz Wergiliusz Maro, Eneida, przeł. T. Karyłowicz, Wrocław 1981.  
Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie, t. 1, Ody i epody, oprac. O. Jurewicz, 

Wrocław 1986. 
Święty Augustyn, Wyznania, przeł. J. Czuj, Warszawa 1954. 
 

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

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

Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej UAM, Biblioteka Główna UAM.  
 



 
III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie treści kształcenia i efektów kształcenia do form zajęć i metod oceny  

 
Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Numer treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metoda oceny stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

KE_01 TK_01 wykład informacyjny kolokwium 
KE_02 TK_02 wykład informacyjny kolokwium 
KE_03 TK_06 wykład informacyjny kolokwium 
KE_04 TK_02, TK_03, 

TK_04 
wykład informacyjny kolokwium 

KE_05 TK_05 wykład informacyjny kolokwium 
KE_06 TK_07 wykład informacyjny kolokwium 

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

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 
Forma aktywności 

Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 
Godziny konsultacji 1 
Praca własna studenta: Lektura zalecanych tekstów 15 
Praca własna studenta: Przygotowanie do egzaminu 10 
Kolokwium 2 
SUMA GODZIN 58 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

2 

 
 

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

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

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

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

 
  



17. POETYKA Z ELEMENTAMI ANALIZY I INTERPRETACJI 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Poetyka z elementami analizy i interpretacji 
2. Kod modułu kształcenia: 03-PIA-11SPDL (I sem.), 03-PIA-12SPDL (II sem.)  
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
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: 4 (2 + 2) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski i język czeski 
 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia 

– pozyskanie wiedzy z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji i genologii, 
– opanowanie podstawowej terminologii z zakresu poetyki, 
– zdobycie i doskonalenie umiejętności analizy, interpretacji oraz wartościowania tekstu 

literackiego (także w kontekście interdyscyplinarnym), 
– kształtowanie umiejętności czytania tekstów teoretycznoliterackich. 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych: 
umiejętność analizy i interpretacji tekstu literackiego, znajomość podstawowych kategorii 
analitycznych na poziomie szkoły średniej. 

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

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

PIA_01  potrafi dokonać analizy i interpretacji tekstu 
literackiego, wartościować utwory literackie oraz 
umiejętnie uzasadnić własną hipotezę interpretacyjną 
(posługując się odpowiednią terminologią i odwołując 
się do literatury przedmiotu) 

K_W01, K_W02, 
K_W04, K_W16, 
K_U05, K_U08, 
K_U09, K_U10, 
K_U11 

PIA_02 potrafi zanalizować budowę wersyfikacyjną oraz 
rozpoznać i scharakteryzować poszczególne systemy 
wersyfikacyjne 

K_W16, K_U14 

PIA_03 potrafi rozpoznać i scharakteryzować stylistykę 
wybranego tekstu literackiego (ze szczególnym 
uwzględnieniem środków stylistycznych i tropów) 

K_W16, K_U08 

PIA_04 potrafi zanalizować kompozycję tekstu literackiego 
(m. in. rozpoznać jednostki konstrukcyjne świata 
przedstawionego w utworze, potrafi przeanalizować 
sytuację narracyjną, sposób konstrukcji postaci, czasu 
i przestrzeni w powieści) 

K_W16, K_U14 



PIA_05 potrafi rozpoznać i scharakteryzować najważniejsze 
gatunki literackie 

K_W16, K_U08 

PIA_06 potrafi czytać ze zrozumieniem prace naukowe 
z zakresu poetyki i odnieść się do ich głównych tez 

K_W16, K_U06, 
K_U11, K_K07 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  Przedmiot zainteresowań poetyki i jej miejsce wśród 
dziedzin nauki o literaturze. 

PIA_01, PIA_06 

TK_02  Poezja, liryka, wiersz; utwór poetycki, utwór liryczny, 
utwór wierszowany – ich wzajemne zależności.  
Poezja a proza. 

PIA_01, PIA_02, 
PIA_06 

TK_03 Charakterystyka systemów wersyfikacyjnych (rys 
historyczny, konstanty i tendencje, najczęstsze 
formaty, zastosowanie). 

PIA_01, PIA_02, 
PIA_06 

TK_04 Wprowadzenie do stylistyki (style funkcjonalne a styl 
tekstu literackiego, stylizacja). 

PIA_01, PIA_03, 
PIA_06 

TK_05 Leksykalne i składniowe środki stylistyczne – 
typologia, przykłady. 

PIA_01, PIA_03, 
PIA_06 

TK_06 Przekształcenia semantyczne – tropy (zwłaszcza 
metafora, symbol, alegoria, ironia) – typologia, 
przykłady, próby wartościowania. 

PIA_01, PIA_03, 
PIA_06 

TK_07 Kompozycja – jej typy i podstawowe pojęcia. 
Jednostki konstrukcyjne świata przedstawionego: 
motyw, wątek, postać, akcja i fabuła.  

PIA_01, PIA_04, 
PIA_06 

TK_08 Elementy dzieła literackiego: czas i przestrzeń, postać 
literacka. 

PIA_01, PIA_04, 
PIA_06 

TK_09 Sytuacja narracyjna i typy narracji. PIA_01, PIA_04, 
PIA_06 

TK_10 Wybrane gatunki literackie (charakterystyka, rys 
historyczny, przemiany konwencji gatunkowych). 

PIA_01, PIA_05, 
PIA_06 

 

5. Zalecana literatura  
Chrząstowska B., Wysłouch S., Poetyka stosowana, Warszawa 2000. 
Ćwiczenia z poetyki, red. A. Gajewska, T. Mizerkiewicz, Warszawa 2006. 
Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 

1991. 
Kulawik A., Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1990.  
Kompozycja i genologia, red. A. Gajewska, Poznań 2010. 
Mayenowa M. R., Poetyka teoretyczna: zagadnienia języka, Wrocław 2000. 
Miodońska-Brookes E., Kulawik A., Tatara M., Zarys poetyki. Warszawa 1980. 
Poetyka. Zarys encyklopedyczny red. M. R. Mayenowa, L. Pszczołowska, Wrocław 1957–

1979. 
Pszczołowska L., Wiersz-styl-poetyka. Studia wybrane. Kraków 2002.  
Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2002.  
Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocław 2000. 



 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu. 

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

laboratorium itp. 
Materiały dostępne w bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. 
 
 

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

i metod oceniania  
 

Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

PIA_01 TK_01 do 
TK_10 

wykład informacyjny, 
dyskusja, rekonstrukcja tez 
wybranych tekstów 
naukowych, prezentacja 
samodzielne przygotowanych 
interpretacji ustnej, 
prezentacja  

aktywność na zajęciach, 
ocena merytoryczna 
przygotowanej 
interpretacji, ocena 
merytoryczna wypowiedzi 
w dyskusji, egzamin 

PIA_02 TK_02 do 
TK_03 

dyskusja, elementy wykładu 
informacyjnego, rekonstrukcja 
tez wybranych tekstów 
naukowych, interpretacja 
tekstów literackich 

ocena ustnej analizy 
wersyfikacyjnej, 
aktywność na zajęciach, 
egzamin 

PIA_03 TK_04 do 
TK_06 

dyskusja, elementy wykładu 
informacyjnego, rekonstrukcja 
tez wybranych tekstów 
naukowych, interpretacja 
tekstów literackich 

ocena ustnej analizy 
stylistycznej tekstu 
literackiego, aktywność na 
zajęciach, egzamin 

PIA_04 TK_07 do 
TK_09 

dyskusja, elementy wykładu 
informacyjnego, rekonstrukcja 
tez wybranych tekstów 
naukowych, interpretacja 
tekstów literackich 

ocena ustnej analizy 
kompozycji dzieła 
literackiego, aktywność na 
zajęciach, egzamin 

PIA_05 TK_10 dyskusja, elementy wykładu 
informacyjnego, rekonstrukcja 
tez wybranych tekstów 
naukowych, interpretacja 
tekstów literackich 

aktywność na zajęciach, 
egzamin 

PIA_06 TK_01 do 
TK_10 

rekonstrukcja tez wybranych 
tekstów naukowych, 
interpretacja tekstów 
literackich, dyskusja, 
elementy wykładu 
informacyjnego 

ocena rekonstrukcji 
głównych tez tekstu 
naukowego, aktywność na 
zajęciach, egzamin 

 



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

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 

Konsultacje 2 

Czytanie zalecanej literatury 20 

Przygotowywanie pracy o charakterze 
interpretacyjnym 

15 

Przygotowanie do zaliczenia 20 

SUMA GODZIN 117 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 4 

 

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

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich – 2,0; 
b)  liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 

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

5. Kryteria oceniania: 
– obecność i aktywność na zajęciach, 
– wartość merytoryczna wypowiedzi o charakterze interpretacyjnym, prezentowanych na 

zajęciach, 
– poziom wiedzy i umiejętności zaprezentowane na egzaminie. 

 
6. Skala ocen: 

5,0 (A) – student posiada obszerną wiedzę z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji 
i genologii; biegle posługuje się podstawową terminologią z zakresu poetyki; swobodnie 
stosuje nabytą wiedzę w praktyce interpretacyjnej, sprawnie analizuje, interpretuje tekst 
literacki, w razie potrzeby uruchamiając kontekst interdyscyplinarny, wartościując oraz 
odwołując się do literatury przedmiotu; potrafi czytać ze zrozumieniem teksty 
teoretycznoliterackie; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami (zwłaszcza w praktycznym 
zastosowaniu warsztatu badawczego); 
4,0 (C) – student posiada znaczną wiedzę z zakresu wersyfikacji, stylistyki, kompozycji 
i genologii; dobrze posługuje się podstawową terminologią z zakresu poetyki; dość 
sprawnie stosuje nabytą wiedzę w praktyce interpretacyjnej, analizuje, interpretuje tekst 
literacki, w razie potrzeby uruchamiając kontekst interdyscyplinarny, podejmując próby 
wartościowania oraz odwołując się do literatury przedmiotu; podejmuje lekturę tekstów 
teoretycznoliterackich i rozumie ich główne tezy; 
3,5 (D) – student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu wersyfikacji, stylistyki, 
kompozycji i genologii; ze zrozumieniem posługuje się podstawową terminologią z 
zakresu poetyki; podejmuje zazwyczaj udane próby zastosowania nabytej wiedzy w 
praktyce interpretacyjnej, stawia hipotezy interpretacyjne; poprawnie analizuje, 



interpretuje tekst literacki, choć nie zawsze uruchamia istotne konteksty; niekiedy 
podejmuje próby wartościowania; zazwyczaj poprawnie odwołuje się do literatury 
przedmiotu; podejmuje lekturę tekstów teoretycznoliterackich i zazwyczaj rozumie ich 
główne tezy; 
3,0 (E) – student posiada podstawową wiedzę z zakresu wersyfikacji, stylistyki, 
kompozycji i genologii; na ogół poprawnie posługuje się podstawową terminologią z 
zakresu poetyki; podejmuje po części udane próby zastosowania nabytej wiedzy w 
praktyce interpretacyjnej, próbuje stawiać hipotezy interpretacyjne; zazwyczaj poprawnie 
analizuje, interpretuje tekst literacki, choć nie zawsze uruchamia istotne konteksty; rzadko 
podejmuje próby wartościowania; zazwyczaj poprawnie – choć w umiarkowanym 
zakresie – odwołuje się do literatury przedmiotu; podejmuje lekturę tekstów 
teoretycznoliterackich i zazwyczaj rozumie większość głównych tez; 
2,0 (F) – student posiada niewystarczającą  wiedzę z zakresu wersyfikacji, stylistyki, 
kompozycji i genologii; nie potrafi poprawnie posługiwać się podstawową terminologią 
z zakresu poetyki; nie umie zastosować nabytej wiedzy w praktyce interpretacyjnej, 
podejmuje nieudane próby analizy i interpretacji i wartościowania; nie potrafi 
zrekonstruować głównych tez tekstów teoretycznoliterackich, omawianych na zajęciach. 

 
 
 
 



18A. PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO – ROK I 

 

I.    Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Praktyczna nauka języka rosyjskiego – rok I 
2. Kod modułu kształcenia: 03-PNJS-11SPDL (I sem.), 03-PNJS-12SPDL-E (II sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: zimowy i letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 210 (105 + 105) godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 11 (5 + 6) pkt. 
10.  Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia:  
11. Język wykładowy: język rosyjski, w ograniczonym stopniu język polski 

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

interpersonalne: zdolności krytyczne i samokrytyczne, umiejętności interdyscyplinarne, 
praca w grupie, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność docenienia różnorodności 
kulturowej i wielokulturowej; 
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza ogólna o kraju 
docelowym, wiedza podstawowa dotycząca gramatyki i ortografii języka docelowego, 
umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku rosyjskim na poziomie 
podstawowym – student potrafi porozumiewać się i reagować w określonych sytuacjach 
życia codziennego, praktyczna znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 wg 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 
systemowe: umiejętność uczenia się, systematyzowania zdobytej wiedzy, zdolność do 
samodzielnej pracy, umiejętność zastosowania języka rosyjskiego w praktyce życia 
codziennego, umiejętność reagowania i zaadaptowania w nowych warunkach sytuacji 
językowej, rozumienie innych kultur i zwyczajów. 

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

ogólna znajomość kultury i historii rosyjskiej na poziomie podstawowym 
 

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 

PNJR_01  Zrozumieć ze słuchu wyrażenia i najczęściej 
używane słowa, związane ze sprawami dla studenta 
ważnymi (np. podstawowe informacje dotyczące 
jego osoby i rodziny, zakupów, miejsca i regionu 
zamieszkania, zatrudnienia). Potrafi zrozumieć 
główny sens zawarty w krótkich, prostych 

K_W02, K_W10, 
K_W14, K_U09, 
K_U10, K_U20, 
K_K01 

 



komunikatach, ogłoszeniach i wypowiedziach życia 
codziennego. 

PNJR_02 Potrafi brać udział w zwykłej, typowej rozmowie 
wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany 
informacji na znane mu tematy. Potrafi sobie radzić 
w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet 
jeśli nie rozumie wystarczająco dużo, by samemu 
podtrzymać rozmowę. Potrafi samodzielnie 
posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by w prosty 
sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki 
życia, swoje wykształcenie, swoją obecną i 
poprzednią pracę. 

K_U01, K_W02, 
K_W10, K_W14, 
K_U09, K_U10, 
K_U20, K_K01, 
K_K02 

PNJR_03 Potrafi na poziomie podstawowym czytać bardzo 
krótkie, proste teksty. Potrafi znaleźć konkretne, 
przewidywalne informacje w prostych tekstach 
dotyczących życia codziennego, takich jak 
ogłoszenia, tablice informacyjne, reklamy, 
prospekty, karty dań, rozkłady jazdy. Rozumie 
krótkie, proste listy prywatne wysyłane pocztą 
tradycyjną lub elektroniczną. 

K_U01, K_W02, 
K_W10, K_W14, 
K_U09, K_U10, 
K_U20, K_K01, 
K_U13, K_K04 

 

PNJR_04 Potrafi napisać proste wypracowanie na zadany 
temat, pisać krótkie i proste notatki, wiadomości lub 
inne teksty użytkowe na poziomie podstawowym 
wynikające z doraźnych potrzeb. Potrafi napisać 
bardzo prosty list prywatny, na przykład dziękując w 
nim komuś za coś lub składając w nim komuś 
życzenia. 

K_U01, K_W02, 
K_W10, K_W14, 
K_U09, K_U10, 
K_U20, K_K01, 
K_U1, K_K04 

 

PNJR_05 Bez większych trudności ustnie i pisemne (ze 
słownikiem lub bez) tłumaczyć niezłożone, proste 
teksty z kręgów tematycznych uwzględnionych w 
planie rocznym oraz wybrane proste, krótkie teksty 
o charakterze informacyjnym, publicystycznym, i 
popularnym dotyczące życia codziennego. 

K_U01, K_W02, 
K_W10, K_W14, 
K_U09, K_U10, 
K_U20, K_K01, 
K_U13, K_U18, 
K_U19 

 

PNJR_06 Czynnie uczestniczyć w pracy zespołowej i 
indywidualnej podczas zajęć.   

K_K06 

 

PNJR_07 Posługiwać się wiedzą dotyczącą kultury i 
obyczajowości Rosjan według tematów 
zaprezentowanych na zajęciach. 

K_W05, K_W18 

 

4.   Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 



TK_01 

Alfabet. Odpowiedni tok stopniowego 
wprowadzenia liter drukowanych i pisanych oraz 
słów z nimi związanych. Wyjaśnienie genezy 
cyrylicy. Zapoznanie z głównymi zasadami 
fonetycznymi języka rosyjskiego. Zaznajomienie się 
z praktycznym zastosowaniem podstawowych zasad 
ortografii języka rosyjskiego oraz słowami z nimi 
związanymi. Przedstawienie podstawowego zbioru 
tzw. zdradliwych słów będących przyczyną 
interferencji polsko-rosyjskiej. Prezentacja i nauka 
korzystania ze słownika dwujęzycznego. 

PNJR_03, PNJR_04, 
PNJR_06 
 

TK_02 

Rozumienie ze słuchu wyrazów, zwrotów, krótkich 
tekstów. Rozumienie znaczenia dłuższych tekstów 
na podstawie kontekstu. Zapoznanie z głównymi 
zasadami fonetycznymi języka rosyjskiego.  

PNJR_01, PNJR_02, 
PNJR_06 

TK_03 

Rozwijanie sprawności mówienia poprzez krótkie 
tematyczne dialogi i teksty. Zwracanie szczególnej 
uwagi na właściwą wymowę, akcent i intonację. 
Ćwiczenia polegające na występowaniu studenta 
jako nadawcy lub odbiorcy komunikatu. 
Zdobywanie wiedzy na temat kompetencji 
językowej i komunikacyjnej. 

PNJR_02, PNJR_06 
 

TK_04 

Nauka sprawności czytania poprzez czytanie głośnie 
i ciche tekstów różnotematycznych dotyczących 
życia codziennego, które zawierają w większości 
znaną już leksykę. Stopniowe wzbogacanie o nowe 
słownictwo.  

PNJR_03, PNJR_06 
 

TK_05 

Uczenie się sprawności pisania, jako rezultat 
opanowania przez uczących się innych sprawności 
językowych. Uzupełnienie pytań, odpowiedzi, zdań 
itp. Poprawne redagowanie różnych dokumentów i 
tekstów na poziomie podstawowym. 

PNJR_04, PNJR_05, 
PNJR_06 
 

TK_06 
Komunikowanie się w stopniu podstawowym w 
różnych sytuacjach życiowych według 
opracowanych tematów.  

PNJR_01, PNJR_02, 
PNJR_06 

TK_07 

Gramatyka. Nauka wszystkich części mowy 
języka rosyjskiego uwzględniając ich najważniejsze 
formy gramatyczne niezbędne dla prawidłowego 
władania pisanym i mówionym językiem czeskim na 
poziomie podstawowym.    

PNJR_02, PNJR_03, 
PNJR_04, PNJR_05, 
PNJR_06 
 

TK_08 
Tłumaczenie z języka źródłowego na język 
docelowy (zamiennie język rosyjski i język polski) 
krótkich tekstów dotyczących życia codziennego. 

PNJR_05 
 

TK_09 
Wybiórcze zapoznanie studentów z kulturą i 
obyczajowością Rosjan podczas prezentacji nowego 
materiału. 

PNJR_01, PNJR_02, 
PNJR_03, PNJR_04, 
PNJR_05, PNJR_06, 
PNJR_07 

 



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

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

laboratorium, itp. 
Biblioteka WFPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM; Biblioteka Wydziału Neofilologii 
UAM, materiały dostarczane przez prowadzącego zajęcia 
 

 
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 

PNJR_01 TK_02, TK_06, 
TK_09 

prezentacja materiału na 
podstawie podręcznika lub 
wcześniej przesłanego 
materiału drogą elektroniczną, 
nagrania audio, elementy 
wykładu, ćwiczenia 
praktyczne, dyskusje i 
konwersacje, aranżowane 
sytuacje komunikacyjne, praca 
indywidualna w trakcie lekcji i 
poza, praca zespołowa, 
wystąpienie w trakcie zajęć, 
pisanie testów. 
Konwersatorium. 

ocena pracy 
domowej; 
aktywność w 
trakcie zajęć;  
ocena pisemnych 
zadań lekcyjnych i 
pozalekcyjnych; 
zaliczenie testów; 
kolokwium; 
egzamin pisemny i 
ustny 

PNJR_02 TK_02, TK_03, 
TK_06, TK_07, 
TK_09 

prezentacja materiału na 
podstawie podręcznika lub 
wcześniej przesłanego 
materiału drogą elektroniczną, 
nagrania audio, elementy 
wykładu, ćwiczenia 
praktyczne, dyskusje i 
konwersacje, aranżowane 
sytuacje komunikacyjne, praca 
indywidualna w trakcie lekcji i 
poza, praca zespołowa, 

ocena pracy 
domowej; 
aktywność w 
trakcie zajęć;  
ocena pisemnych 
zadań lekcyjnych i 
pozalekcyjnych; 
zaliczenie testów; 
kolokwium; 
egzamin pisemny i 



wystąpienie w trakcie zajęć, 
pisanie testów. 
Konwersatorium. 

ustny 

PNJR_03 TK_01, TK_04, 
TK_07, TK_09 

prezentacja materiału na 
podstawie podręcznika lub 
wcześniej przesłanego 
materiału drogą elektroniczną, 
nagrania audio, elementy 
wykładu, ćwiczenia 
praktyczne, dyskusje i 
konwersacje, aranżowane 
sytuacje komunikacyjne, praca 
indywidualna w trakcie lekcji i 
poza, praca zespołowa, 
wystąpienie w trakcie zajęć, 
pisanie testów. 
Konwersatorium. 

ocena pracy 
domowej; 
aktywność w 
trakcie zajęć;  
ocena pisemnych 
zadań lekcyjnych i 
pozalekcyjnych; 
zaliczenie testów; 
kolokwium; 
egzamin pisemny i 
ustny 

 
 

PNJR_04 TK_01, TK_05, 
TK_07, TK_09 

prezentacja materiału na 
podstawie podręcznika lub 
wcześniej przesłanego 
materiału drogą elektroniczną, 
nagrania audio, elementy 
wykładu, ćwiczenia 
praktyczne, dyskusje i 
konwersacje, aranżowane 
sytuacje komunikacyjne, praca 
indywidualna w trakcie lekcji i 
poza, praca zespołowa, 
wystąpienie w trakcie zajęć, 
pisanie testów. 
Konwersatorium. 

ocena pracy 
domowej; 
aktywność w 
trakcie zajęć;  
ocena pisemnych 
zadań lekcyjnych i 
pozalekcyjnych; 
zaliczenie testów; 
kolokwium; 
egzamin pisemny i 
ustny 

PNJR_05 TK_05, TK_07, 
TK_08, TK_09 

prezentacja materiału na 
podstawie podręcznika lub 
wcześniej przesłanego 
materiału drogą elektroniczną, 
nagrania audio, elementy 
wykładu, ćwiczenia 
praktyczne, dyskusje i 
konwersacje, aranżowane 
sytuacje komunikacyjne, praca 
indywidualna w trakcie lekcji i 
poza, praca zespołowa, 
wystąpienie w trakcie zajęć, 
pisanie testów. 
Konwersatorium. 

ocena pracy 
domowej; 
aktywność w 
trakcie zajęć;  
ocena pisemnych 
zadań lekcyjnych i 
pozalekcyjnych; 
zaliczenie testów; 
kolokwium; 
egzamin pisemny i 
ustny 

PNJR_06 TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, 
TK_07, TK_09 

prezentacja materiału na 
podstawie podręcznika lub 
wcześniej przesłanego 
materiału drogą elektroniczną, 
nagrania audio, elementy 

ocena pracy 
domowej; 
aktywność w 
trakcie zajęć;  
ocena pisemnych 



wykładu, ćwiczenia 
praktyczne, dyskusje i 
konwersacje, aranżowane 
sytuacje komunikacyjne, praca 
indywidualna w trakcie lekcji i 
poza, praca zespołowa, 
wystąpienie w trakcie zajęć, 
pisanie testów. 
Konwersatorium. 

zadań lekcyjnych i 
pozalekcyjnych; 
zaliczenie testów; 
kolokwium; 
egzamin pisemny i 
ustny 

PNJR_07 TK_09 prezentacja materiału na 
podstawie podręcznika lub 
wcześniej przesłanego 
materiału drogą elektroniczną, 
nagrania audio, elementy 
wykładu, ćwiczenia 
praktyczne, dyskusje i 
konwersacje, aranżowane 
sytuacje komunikacyjne, praca 
indywidualna w trakcie lekcji i 
poza, praca zespołowa, 
wystąpienie w trakcie zajęć, 
pisanie testów. 
Konwersatorium. 

ocena pracy 
domowej; 
aktywność w 
trakcie zajęć;  
ocena pisemnych 
zadań lekcyjnych i 
pozalekcyjnych; 
zaliczenie testów; 
kolokwium; 
egzamin pisemny i 
ustny 

 
2.   Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne: 

Przedstawienie swojej osoby i swojej rodziny. 
Zapytanie o drogę oraz wyjaśnienie przypadkowej osobie drogi np. do dworca głównego. 
Moje miasto, moje ulubione miejsce na wakacje. 
Moje ulubione święta religijne, państwowe itp. 
Przetłumaczenie np. krótkiego zawiadomienia o zmianie godzin otwarcia sklepu na język 
docelowy. 

 
3.   Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 
Forma aktywności Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 210 

Godziny konsultacji 2 

Przygotowanie prac pisemnych i zadań domowych na 
zajęcia 

60 

Przygotowanie wystąpienia na zajęcia (wybór tematu, 
przygotowanie prezentacji) 

2 

Przygotowanie do zaliczenia i egzaminu 40 

Egzamin ustny i pisemny 2 
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4.   Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a)  liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 7,0; 

b)  liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 4,0. 

 
5.    Kryteria oceniania: 

 aktywność w trakcie trwania zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej), 
 oddane i zaliczone wszystkie zadania domowe, 
 sprawność translatorska  w zakresie krótkich tekstów z życia codziennego, 
 zaliczone testy cząstkowe przeprowadzone w ciągu roku, 
 umiejętność zaprezentowania na egzaminie (ustnym i pisemnym) wiedzy nabytej w 

ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy. 
 

6.   Skala ocen końcowych: 
5,0 (A) – bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 w mowie i piśmie 
w zakresie fonetyki, fleksji, leksykologii, składni i stylistyki, bardzo dobra umiejętność 
tłumaczenia ustnego i pisemnego podstawowych tekstów z języka źródłowego na język 
docelowy, bardzo dobra umiejętność praktycznego zastosowania posiadanego zasobu 
słownictwa i nabytego poziomu językowego w sytuacjach życia codziennego, zdolność 
wyższej abstrakcji językowej w ramach omówionych zagadnień tematycznych; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie 
praktycznego użycia języka pisanego (np. brak graficznego zaznaczenia długości); 
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności translatorskie, 
niedociągnięcia w zakresie praktycznego użycia języka pisanego i mówionego; 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 w mowie i piśmie 
w zakresie fonetyki, fleksji, leksykologii, składni i stylistyki (przebieg egzaminu ustnego 
wymaga np. zadawanie pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), pojawienie się  
podczas tłumaczenia ustnego i pisemnego podstawowych tekstów z języka źródłowego 
na język docelowy różnej kategorii błędów językowych, zadowalająca umiejętność 
praktycznego zastosowania posiadanego zasobu słownictwa i nabytego poziomu 
językowego w sytuacjach życia codziennego; 
3,0 (E) – zadowalająca znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 w mowie i piśmie 
w zakresie ogólnym (przebieg egzaminu ustnego wymaga np. zadawanie pytań 
pomocniczych przez osobę egzaminującą), pojawienie się podczas tłumaczenia ustnego i 
pisemnego podstawowych tekstów z języka źródłowego na język docelowy większej 
ilości różnej kategorii błędów językowych, zadowalająca umiejętność praktycznego 
zastosowania posiadanego zasobu słownictwa i nabytego poziomu językowego w 
sytuacjach życia codziennego; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 w mowie i 
piśmie w zakresie ogólnym, niezadowalająca umiejętność praktycznego zastosowania 
posiadanego zasobu słownictwa i nabytego poziomu językowego w sytuacjach życia 
codziennego, dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla 
przedmiotu. 



 
7.    Skala ocen egzaminu ustnego i pisemnego:  

5,0 (A)  – powyżej 91%  
4,5 (B) – 86–90%   
4,0 (C) – 76–85%   
3,5 (D) – 71–75%   
3,0 (E) – 60–70%  
2,0 (F) – 0–60% 

  



18B. PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO – ROK II 
  
 

I.    Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Praktyczna nauka języka rosyjskiego – rok II 
2. Kod modułu kształcenia: 03-PNJWK-21SPDL (III sem.), 03-PNJWK-22SPDL-E (IV 

sem.)  
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: II 
7. Semestr: zimowy i letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 210 (105 + 105) godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 10 (4 + 6) pkt. 
10.  Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

prowadzących zajęcia:                                            
11. Język wykładowy: język rosyjski 

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

interpersonalne: zdolności krytyczne i samokrytyczne, umiejętności interdyscyplinarne, 
praca w grupie, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność docenienia różnorodności 
kulturowej i wielokulturowej; 
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza ogólna o kraju 
docelowym, wiedza podstawowa dotycząca gramatyki i ortografii języka docelowego, 
umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku rosyjskim na poziomie 
podstawowym – student potrafi porozumiewać się i reagować w określonych sytuacjach 
życia codziennego, praktyczna znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 wg 
Wspólnych Europejskich Ram Referencyjnych; 
systemowe: umiejętność uczenia się, systematyzowania zdobytej wiedzy, zdolność do 
samodzielnej pracy, umiejętność zastosowania języka rosyjskiego w praktyce życia 
codziennego, umiejętność reagowania i zaadaptowania w nowych warunkach sytuacji 
językowej, rozumienie innych kultur i zwyczajów. 

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

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2. 
 

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

 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla kierunku 

studiów 

PNJR_01  Zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, 
sformułowanej w standardowej odmianie języka 
wypowiedzi na znane mu tematy, typowe dla domu, 
szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi zrozumieć główne 
wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych 
traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach 

K_W02, K_W10, 
K_W14, K_U09, 
K_U10, K_U20, 
K_K01 

 



interesujących go prywatnie lub zawodowo – wtedy, 
kiedy te informacje są podawane stosunkowo wolno 
i wyraźnie 

PNJR_02 Porozumiewać się, tzn. potrafi sobie radzić w 
większości sytuacji, w których można się znaleźć w 
czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się 
danym językiem. Potrafi - bez uprzedniego 
przygotowania – włączać się do rozmów na znane 
mu tematy prywatne lub dotyczące życia 
codziennego (np. rodziny, zainteresowań, pracy, 
podróżowania i wydarzeń bieżących). Samodzielnie 
wypowiadać się, tzn. potrafi łączyć wyrażenia w 
prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a 
także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafi 
krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i 
plany. Potrafi relacjonować wydarzenia i opowiadać 
przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne 
reakcje i wrażenia. 

K_U01, K_W02, 
K_W10, K_W14, 
K_U09, K_U10, 
K_U20, K_K01 

 

 

PNJR_03 Czytać ze zrozumieniem na poziomie podstawowym 
rozszerzonym i  średniozaawansowanym teksty 
popularnonaukowe, publicystyczne lub literackie.  
Wyszukiwać w tekście potrzebne informacje, 
szybko znajdować i odczytywać główne i 
drugorzędne myśli w wybranym fragmencie tekstu.  
Zwiększać swój zakres słownictwa drogą 
znajdowania w tekście nowych nieznanych albo 
mało znanych wyrazów. Swobodnie posługiwać się 
słownikiem dwujęzycznym. 

K_U01, K_W02, 
K_W10, K_W14, 
K_U09, K_U10, 
K_U20, K_K01, 
K_U13 

 

PNJR_04 Pisać wypracowania na zadane tematy, a także 
podstawowe teksty użytkowe w określonej formie i 
na poziomie podstawowym rozszerzonym i 
średniozaawansowanym; konstruować różne formy 
wypowiedzi pisemnych z użyciem odpowiednich 
środków językowych adekwatnych do ich funkcji 
komunikacyjnych;  posługiwać się na poziomie 
podstawowym rozszerzonym i 
średniozaawansowanym zasadami ortografii oraz 
stosować poprawnie struktury leksykalno – 
gramatyczne.  

K_U01, K_W02, 
K_W10, K_W14, 
K_U09, K_U10, 
K_U20, K_K01, 
K_U13 

 

 

PNJR_05 Bez większych trudności ustnie i pisemnie (ze 
słownikiem i bez) tłumaczyć teksty średniej 
trudności z kręgu tematycznego według planu 
rocznego oraz wybranych tekstów o charakterze 
informacyjnym, publicystycznym, popularnym.  

K_U01, K_W02, 
K_W10, K_W14, 
K_U09, K_U10, 
K_U20, K_K01, 
K_U13 

PNJR_06 Czynnie uczestniczyć w zespołowej i indywidualnej 
pracy podczas zajęć    

K_K06 

PNJR_07 Posługiwać się wiedzą dotyczącą kultury i K_W05, K_W18 



obyczajowości Rosjan według tematów 
prezentowanych na zajęciach. 

 

4.  Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 
Dalsze opanowanie zagadnień z rozszerzonego 
zakresu fonetyki i fonologii.  

PNJR_01 – PNJR_09 

TK_02 

Powtórzenie, utrwalenie i dalsze przyswojenie 
wiedzy z zakresu morfologii z  uwzględnieniem 
najtrudniejszych zagadnień - na poziomie 
podstawowym rozszerzonym i 
średniozaawansowanym.  

PNJR_01 – PNJR_09 
 

TK_03 

Utrwalenie, przyswojenie, przećwiczenie wiedzy z 
zakresu składni z  uwzględnieniem najtrudniejszych 
zagadnień – na poziomie podstawowym 
rozszerzonym i średniozaawansowanym. 

PNJR_01 – PNJR_09 
 

TK_04 

Powtórzenie, utrwalenie i dalsze przyswojenie 
słownictwa, praktyczne zastosowanie wiedzy z 
zakresu frazeologii - na poziomie podstawowym 
rozszerzonym i średniozaawansowanym. 

PNJR_01 – PNJR_09 
 

TK_05 

Zapoznanie się i praktyczne zastosowanie wiedzy z 
zakresu stylistyki języka rosyjskiego -  na poziomie 
podstawowym rozszerzonym i 
średniozaawansowanym. 

PNJR_01 – PNJR_09 
 

TK_06 
Utrwalanie i dalsze rozwijanie znajomości zasad 
ortograficznych - na poziomie podstawowym 
rozszerzonym i średniozaawansowanym. 

PNJR_01 – PNJR_09 
 

TK_07 
Dalsze kształcenie umiejętności komunikacyjnych - 
na poziomie podstawowym rozszerzonym i 
średniozaawansowanym. 

PNJR_01 – PNJR_09 
 

TK_08 
Kształcenie umiejętności translatorskich - na 
poziomie podstawowym rozszerzonym i 
średniozaawansowanym. 

PNJR_01 – PNJR_09 
 

TK_09 
Szersze zapoznanie studentów z kulturą i 
obyczajowością Rosjan podczas prezentacji nowego 
materiału. 

PNJR_01 – PNJR_09 

 

5.  Zalecana literatura  
A. Gołubiewa, M. Kutarczyk, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 
2009 
Sz. Ślusarski, I. Tierieszczenko, Russkij jazyk. Repetytorium tematyczno-leksykalne, 
Poznań 1998. 
Materiały dostarczone przez prowadzącego zajęcia.      

 
6.  Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 



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

 
 

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

i metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych w 
trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 

kształcenia 

PNJR_01 TK_01 – TK_09 elementy wykładu, 
ćwiczenia praktyczne, 
dyskusje i konwersacje, 
aranżowane sytuacje 
komunikacyjne, praca 
indywidualna w trakcie 
lekcji i poza, praca 
zespołowa, wystąpienie w 
trakcie zajęć, pisanie testów. 

ocena pracy 
domowej; aktywność 
w trakcie zajęć;  
ocena pisemnych 
zadań lekcyjnych i 
pozalekcyjnych; 
zaliczenie testów; 
kolokwium; egzamin 
pisemny i ustny 

PNJR_02 TK_01 – TK_09 elementy wykładu, 
ćwiczenia praktyczne, 
dyskusje i konwersacje, 
aranżowane sytuacje 
komunikacyjne, praca 
indywidualna w trakcie 
lekcji i poza, praca 
zespołowa, wystąpienie w 
trakcie zajęć, pisanie testów 

ocena pracy 
domowej; aktywność 
w trakcie zajęć;  
ocena pisemnych 
zadań lekcyjnych 
pozalekcyjnych; 
zaliczenie testów; 
kolokwium; egzamin 
pisemny i ustny 

PNJR_03 TK_01 – TK_09 elementy wykładu, 
ćwiczenia praktyczne, 
dyskusje i konwersacje, 
aranżowane sytuacje 
komunikacyjne, praca 
indywidualna w trakcie 
lekcji i poza, praca 
zespołowa, wystąpienie w 
trakcie zajęć, pisanie testów 
 

ocena pracy 
domowej; aktywność 
w trakcie zajęć;  
ocena pisemnych 
zadań lekcyjnych i 
pozalekcyjnych; 
zaliczenie testów; 
kolokwium; egzamin 
pisemny i ustny 
 

PNJR_04 TK_01 – TK_09 elementy wykładu, 
ćwiczenia praktyczne, 
dyskusje i konwersacje, 
aranżowane sytuacje 
komunikacyjne, praca 
indywidualna w trakcie 
lekcji i poza, praca 
zespołowa, wystąpienie w 

ocena pracy 
domowej; aktywność 
w trakcie zajęć;  
ocena pisemnych 
zadań lekcyjnych i 
pozalekcyjnych; 
zaliczenie testów; 
kolokwium; egzamin 



trakcie zajęć, pisanie testów pisemny i ustny 

PNJR_05 TK_01 – TK_09 elementy wykładu, 
ćwiczenia praktyczne, 
dyskusje i konwersacje, 
aranżowane sytuacje 
komunikacyjne, praca 
indywidualna w trakcie 
lekcji i poza, praca 
zespołowa, wystąpienie w 
trakcie zajęć, pisanie testów 

ocena pracy 
domowej; aktywność 
w trakcie zajęć;  
ocena pisemnych 
zadań lekcyjnych i 
pozalekcyjnych; 
zaliczenie testów; 
kolokwium; egzamin 
pisemny i ustny 

PNJR_06 TK_01 – TK_09 Praca zespołowa w trakcie 
zajęć i poza godzinami 
kontaktowymi. 
Konwersatorium. 

ocena efektów pracy 
zespołowej 

PNJR_07 TK_01 – TK_09 elementy wykładu, 
ćwiczenia praktyczne, 
dyskusje i konwersacje, 
aranżowane sytuacje 
komunikacyjne, praca 
indywidualna w trakcie 
lekcji i poza, praca 
zespołowa, wystąpienie w 
trakcie zajęć, pisanie testów 

ocena pracy 
domowej; aktywność 
w trakcie zajęć;  
ocena pisemnych 
zadań lekcyjnych i 
pozalekcyjnych; 
zaliczenie testów; 
kolokwium; egzamin 
pisemny i ustny 

 
2.   Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne: 

Praktyczne zastosowanie wiedzy gramatycznej, np. ćwiczenie na stopniowanie 
przymiotników (pisemne). 
Czytanie tekstu ze zrozumieniem i jego następne omówienie (streszczenie). 
Wypowiedź na określony temat (związany z tekstem wyjściowym): np. Skutki mieszkania 
z rodzicami i życia samodzielnego (ustne). 

 
3.   Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 210 

Godziny konsultacji 2 

Przygotowanie prac pisemnych i zadań 
domowych na zajęcia 

50 

Przygotowanie wystąpienia na zajęciach (wybór 
tematu, przygotowanie przentacji) 

2 

Przygotowanie do zaliczenia i egzaminu 30 

Egzamin ustny i pisemny 2 



SUMA GODZIN 296 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 
DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

10 

 
4.  Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a)  liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 7,0; 

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

 
5.   Kryteria oceniania: 

 aktywność w trakcie zajęć;  
 zaliczenie wszystkich testów kontrolnych i zadań domowych; 
 sprawność posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie B1; 
 umiejętność zaprezentowania na egzaminie wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz 

poziom tej wiedzy (B1); 
 egzamin końcowy (pisemny i ustny); 

 
6.   Skala ocen końcowych: 

5,0 (A) – bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 w mowie i piśmie 
w zakresie fonetyki, fleksji, leksykologii, składni i stylistyki, bardzo dobra umiejętność 
tłumaczenia ustnego i pisemnego podstawowych tekstów z języka źródłowego na język 
docelowy, bardzo dobra umiejętność praktycznego zastosowania posiadanego zasobu 
słownictwa i nabytego poziomu językowego w sytuacjach życia codziennego, zdolność 
wyższej abstrakcji językowej w ramach omówionych zagadnień tematycznych; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie 
praktycznego użycia języka pisanego (np. brak graficznego zaznaczenia długości); 
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności translatorskie, 
niedociągnięcia w zakresie praktycznego użycia języka pisanego i mówionego; 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 w mowie i piśmie 
w zakresie fonetyki, fleksji, leksykologii, składni i stylistyki (przebieg egzaminu ustnego 
wymaga np. zadawanie pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), pojawienie się  
podczas tłumaczenia ustnego i pisemnego podstawowych tekstów z języka źródłowego 
na język docelowy różnej kategorii błędów językowych, zadowalająca umiejętność 
praktycznego zastosowania posiadanego zasobu słownictwa i nabytego poziomu 
językowego w sytuacjach życia codziennego; 
3,0 (E) – zadowalająca znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 w mowie i piśmie 
w zakresie ogólnym (przebieg egzaminu ustnego wymaga np. zadawanie pytań 
pomocniczych przez osobę egzaminującą), pojawienie się podczas tłumaczenia ustnego i 
pisemnego podstawowych tekstów z języka źródłowego na język docelowy większej 
ilości różnej kategorii błędów językowych, zadowalająca umiejętność praktycznego 
zastosowania posiadanego zasobu słownictwa i nabytego poziomu językowego w 
sytuacjach życia codziennego; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 w mowie i 
piśmie w zakresie ogólnym, niezadowalająca umiejętność praktycznego zastosowania 
posiadanego zasobu słownictwa i nabytego poziomu językowego w sytuacjach życia 
codziennego, dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla 
przedmiotu. 



 
7.    Skala ocen egzaminu ustnego i pisemnego:  

5,0 (A)  – powyżej 91%  
4,5 (B) – 86–90%   
4,0 (C) – 76–85%   
3,5 (D) – 71–75%   
3,0 (E) – 60–70%  
2,0 (F) – 0–60% 

  



18C. PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ROSYJSKIEGO – ROK III 
 
 
I.    Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Praktyczna nauka języka rosyjskiego – rok III 
2. Kod modułu kształcenia: 03-PNJWJ-31SPDL (V sem.)03-PNJWJ-32SPDL-E (VI sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: III 
7. Semestr: zimowy i letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 210 (105 + 105) godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 9 (4 + 5) pkt. 
10.  Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) /  

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

interpersonalne: zdolności krytyczne i samokrytyczne, umiejętności interdyscyplinarne, 
praca w grupie, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność docenienia różnorodności 
kulturowej i wielokulturowej; 
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, szeroka wiedza o kraju 
docelowym, wiedza zaawansowana dotycząca gramatyki i ortografii języka docelowego, 
umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku rosyjskim na poziomie 
zaawansowanym – student potrafi porozumiewać się i reagować nie tylko w określonych 
sytuacjach życia codziennego, ale potrafi także, w miarę swobodnie, wypowiadać się na 
tematy wymagające opanowania bardziej szczegółowego słownictwa oraz wyższego 
stopnia abstrakcji językowej, praktyczna znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2 
wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 
systemowe: umiejętność uczenia się, systematyzowania zdobytej wiedzy, zdolność do 
samodzielnej pracy, umiejętność zastosowania języka rosyjskiego nie tylko w praktyce 
życia codziennego, ale potrafi także, w miarę swobodnie, wypowiadać się na tematy 
wymagające opanowania bardziej szczegółowego słownictwa oraz wyższego stopnia 
abstrakcji językowej, umiejętność reagowania i zaadaptowania w nowych warunkach 
sytuacji językowej, rozumienie innych kultur i zwyczajów. 

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

znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1 
 

7. 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 

PNJR_01  Zrozumieć ze słuchu dłuższe wypowiedzi i 
wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet 
wywodami – pod warunkiem, że temat jest mu w 

K_W10, K_U01, 
K_U18, K_K01, 
K_K03 



miarę znany. Rozumie większość wiadomości 
telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. 
Rozumie większość filmów w standardowej 
odmianie języka. 

PNJR_02 Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i 
spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne 
rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. 
Potrafi brać czynny udział w dyskusjach na znane 
mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc 
swoich poglądów. Potrafi formułować przejrzyste, 
rozbudowane wypowiedzi na różne tematy 
związane z dziedzinami, które go interesują. 
Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej 
kwestii oraz podać argumenty za i przeciw 
względem możliwych rozwiązań. 

K_W10, K_U01, 
K_U09, K_U18, 
K_K01, K_K03, 
K_K04, K_K07, 
K_K11 

PNJR_03 Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże 
dotyczące problemów współczesnego świata, w 
których piszący prezentuje określone stanowiska i 
poglądy. Rozumie współczesną prozę literacką. 

K_W02, K_W10, 
K_W14, K_U01, 
K_U19, K_U23, 
K_K01 

PNJR_04 Potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na 
dowolne tematy związane z jego 
zainteresowaniami. Potrafi napisać rozprawkę lub 
inne wypracowanie przekazując informacje lub 
rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać 
listy i e-maile, podkreślając w nich znaczenie, 
jakie dla niego mają opisane w nich wydarzenia i 
przeżycia. 

KW02, K_W10, 
K_W14, K_U01, 
K_U10, K_U19, 
K_K01 

PNJR_05 Bez większych trudności ustnie i w pisemne (ze 
słownikiem lub bez) tłumaczyć złożone i 
zaawansowane teksty z kręgów tematycznych 
uwzględnionych w planie rocznym oraz wybrane 
teksty o charakterze informacyjnym, 
publicystycznym, popularnonaukowym i 
literackim. 

K_W10, K_W14, 
K_U01, K_U18, 
K_U19, K_U23, 
K_K04, K_K07 

PNJR_06 Czynnie uczestniczyć w pracy zespołowej i 
indywidualnej podczas zajęć.   

K_K04, K_K06, 
K_K07 

PNJR_07 Posługiwać się zaawansowaną wiedzą dotyczącą 
kultury i obyczajowości Rosjan według tematów 
zaprezentowanych na zajęciach. 

K_U09, K_U10, 
K_K03 

 

4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 
Powtarzanie i utrwalanie wiedzy oraz 
praktycznych umiejętności z zakresu fonetyki i 

PNJR_01, PNJR_02, 



fonologii – na poziomie zaawansowanym. 
Ćwiczenia dotyczące właściwości artykulacyjnych 
i akustycznych głosek, akcentu i intonacji. 

PNJR_03, PNJR_04, 
PNJR_05, PNJR_06, 
PNJR_07 

TK_02 

Powtarzanie i utrwalenie wiedzy z zakresu 
morfologii z  uwzględnieniem najtrudniejszych 
zagadnień - na poziomie średniozaawansowanym 
rozszerzonym.  

PNJR_01, PNJR_02, 
PNJR_03, PNJR_04, 
PNJR_05, PNJR_06, 
PNJR_07 

TK_03 
Powtarzanie i utrwalanie wiedzy z zakresu składni 
z  uwzględnieniem najtrudniejszych zagadnień – na 
poziomie średniozaawansowanym rozszerzonym. 

PNJR_01, PNJR_02, 
PNJR_03, PNJR_04, 
PNJR_05, PNJR_06, 
PNJR_07 

TK_04 

Powtarzanie, utrwalanie i dalsze przyswajanie 
słownictwa, praktyczne zastosowanie wiedzy z 
zakresu frazeologii - na poziomie 
średniozaawansowanym rozszerzonym. 

PNJR_01, PNJR_02, 
PNJR_03, PNJR_04, 
PNJR_05, PNJR_06, 
PNJR_07 

TK_05 
Rozwijanie wiedzy oraz praktyczne zastosowanie z 
zakresu stylistyki języka rosyjskiego -  na 
poziomie zaawansowanym rozszerzonym. 

PNJR_01, PNJR_02, 
PNJR_03, PNJR_04, 
PNJR_05, PNJR_06, 
PNJR_07 

TK_06 
Utrwalanie i dalsze rozwijanie znajomości zasad 
ortograficznych - na poziomie 
średniozaawansowanym rozszerzonym.  

PNJR_01, PNJR_02, 
PNJR_03, PNJR_04, 
PNJR_05, PNJR_06, 
PNJR_07 

TK_07 
Dalsze rozwijanie umiejętności komunikacyjnych 
– na poziomie średniozaawansowanym 
rozszerzonym.  

PNJR_01, PNJR_02, 
PNJR_03, PNJR_04, 
PNJR_05, PNJR_06, 
PNJR_07 

TK_08 

Rozwijanie umiejętności translatorskich na 
poziomie średniozaawansowanym podczas 
tłumaczenia z języka źródłowego na język 
docelowy (zamiennie język rosyjski i język polski). 

PNJR_01, PNJR_02, 
PNJR_03, PNJR_04, 
PNJR_05, PNJR_06, 
PNJR_07 

TK_09 
Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy studentów na 
temat rosyjskiej kultury, historii i obyczajowości. 

PNJR_01, PNJR_02, 
PNJR_03, PNJR_04, 
PNJR_05, PNJR_06, 
PNJR_07 

 
5.    Zalecana literatura  

M. Fidyk,T.Skup-Stundis, Nowe repertorium z języka rosyjskiego, WSiP, Warszawa 
2002 
A. Kaźmarek, D.Matwijczyna, Język rosyjski dla polonistów, WUMK, Lublin 2000 



A. Gołubiewa, N.Kowalska, Русский язык сегодня, WE Agmen, Warszawa 1998 
A. Gołubiewa, N. Kowalska, Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego 1-2,  
PWN, Warszawa 1999  
 E. Kurant, Rosyjski konwersacje bez tajemnic, WP, Warszawa 2010 
 Internet strony rosyjskie, teksty oraz zadania i ćwiczenia wraz z nagraniami są udzielane        
przez lektora, materiały autorskie – opracowanie własne.  

 
6.    Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu. 

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

laboratorium, itp. 
Biblioteka WFPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM; Biblioteka Wydziału Neofilologii 
UAM, materiały dostarczane przez prowadzącego zajęcia 

 
 

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 

PNJR_01 TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, 
TK_07, TK_08, 
TK_09 

prezentacja materiału na 
podstawie podręcznika lub 
wcześniej przesłanego materiału 
drogą elektroniczną, nagrania 
audio, elementy wykładu, 
ćwiczenia praktyczne, dyskusje i 
konwersacje, aranżowane 
sytuacje komunikacyjne, praca 
indywidualna w trakcie lekcji i 
poza, praca zespołowa, 
wystąpienie w trakcie zajęć, 
pisanie testów. Konwersatorium. 

ocena pracy 
domowej; 
aktywność w 
trakcie zajęć;  
ocena pisemnych 
zadań lekcyjnych i 
pozalekcyjnych; 
zaliczenie testów; 
kolokwium; 
egzamin pisemny i 
ustny 

PNJR_02 TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, 
TK_07, TK_08, 
TK_09 

prezentacja materiału na 
podstawie podręcznika lub 
wcześniej przesłanego materiału 
drogą elektroniczną, nagrania 
audio, elementy wykładu, 
ćwiczenia praktyczne, dyskusje i 
konwersacje, aranżowane 
sytuacje komunikacyjne, praca 
indywidualna w trakcie lekcji i 
poza, praca zespołowa, 
wystąpienie w trakcie zajęć, 
pisanie testów. Konwersatorium. 

ocena pracy 
domowej; 
aktywność w 
trakcie zajęć;  
ocena pisemnych 
zadań lekcyjnych i 
pozalekcyjnych; 
zaliczenie testów; 
kolokwium; 
egzamin pisemny i 
ustny 

PNJR_03 TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, 

prezentacja materiału na 
podstawie podręcznika lub 
wcześniej przesłanego materiału 

ocena pracy 
domowej; 
aktywność w 



TK_07, TK_08, 
TK_09 

drogą elektroniczną, nagrania 
audio, elementy wykładu, 
ćwiczenia praktyczne, dyskusje i 
konwersacje, aranżowane 
sytuacje komunikacyjne, praca 
indywidualna w trakcie lekcji i 
poza, praca zespołowa, 
wystąpienie w trakcie zajęć, 
pisanie testów. Konwersatorium. 

trakcie zajęć;  
ocena pisemnych 
zadań lekcyjnych i 
pozalekcyjnych; 
zaliczenie testów; 
kolokwium; 
egzamin pisemny i 
ustny 

 
PNJR_04 TK_01, TK_02, 

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

prezentacja materiału na 
podstawie podręcznika lub 
wcześniej przesłanego materiału 
drogą elektroniczną, nagrania 
audio, elementy wykładu, 
ćwiczenia praktyczne, dyskusje i 
konwersacje, aranżowane 
sytuacje komunikacyjne, praca 
indywidualna w trakcie lekcji i 
poza, praca zespołowa, 
wystąpienie w trakcie zajęć, 
pisanie testów. Konwersatorium. 

ocena pracy 
domowej; 
aktywność w 
trakcie zajęć;  
ocena pisemnych 
zadań lekcyjnych i 
pozalekcyjnych; 
zaliczenie testów; 
kolokwium; 
egzamin pisemny i 
ustny 

PNJR_05 TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, 
TK_07, TK_08, 
TK_09 

prezentacja materiału na 
podstawie podręcznika lub 
wcześniej przesłanego materiału 
drogą elektroniczną, nagrania 
audio, elementy wykładu, 
ćwiczenia praktyczne, dyskusje i 
konwersacje, aranżowane 
sytuacje komunikacyjne, praca 
indywidualna w trakcie lekcji i 
poza, praca zespołowa, 
wystąpienie w trakcie zajęć, 
pisanie testów. Konwersatorium. 

ocena pracy 
domowej; 
aktywność w 
trakcie zajęć;  
ocena pisemnych 
zadań lekcyjnych i 
pozalekcyjnych; 
zaliczenie testów; 
kolokwium; 
egzamin pisemny i 
ustny 

PNJR_06 TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, 
TK_07, TK_09, 
TK_09 

prezentacja materiału na 
podstawie podręcznika lub 
wcześniej przesłanego materiału 
drogą elektroniczną, nagrania 
audio, elementy wykładu, 
ćwiczenia praktyczne, dyskusje i 
konwersacje, aranżowane 
sytuacje komunikacyjne, praca 
indywidualna w trakcie lekcji i 
poza, praca zespołowa, 
wystąpienie w trakcie zajęć, 
pisanie testów. Konwersatorium. 

ocena pracy 
domowej; 
aktywność w 
trakcie zajęć;  
ocena pisemnych 
zadań lekcyjnych i 
pozalekcyjnych; 
zaliczenie testów; 
kolokwium; 
egzamin pisemny i 
ustny 

PNJR_07 TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, 
TK_07, TK_08, 

prezentacja materiału na 
podstawie podręcznika lub 
wcześniej przesłanego materiału 
drogą elektroniczną, nagrania 

ocena pracy 
domowej; 
aktywność w 
trakcie zajęć;  



TK_09 audio, elementy wykładu, 
ćwiczenia praktyczne, dyskusje i 
konwersacje, aranżowane 
sytuacje komunikacyjne, praca 
indywidualna w trakcie lekcji i 
poza, praca zespołowa, 
wystąpienie w trakcie zajęć, 
pisanie testów. Konwersatorium. 

ocena pisemnych 
zadań lekcyjnych i 
pozalekcyjnych; 
zaliczenie testów; 
kolokwium; 
egzamin pisemny i 
ustny 

 
2.   Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne: 

Praktyczne zastosowanie wiedzy gramatycznej, np. transformacja zdań ze strony czynnej 
na stronę bierną (w formie pisemnej). 
Czytanie tekstu popularnonaukowego lub literackiego ze zrozumieniem i jego następne 
omówienie (streszczenie). 
Wypowiedź ustna na określony temat (związana z tekstem wyjściowym), np. miejsce 
ekologii w dzisiejszym świecie, ocena oferty turystycznej Rosji itp. 

 
3.  Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 
Forma aktywności Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 210 

Godziny konsultacji 1 

Przygotowanie prac pisemnych i zadań domowych na 
zajęcia 

40 

Przygotowanie do zaliczenia i egzaminu 30 

Egzamin ustny i pisemny 2 

SUMA GODZIN 283 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

9 

 
4.  Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

a)  liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających 
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 7,0; 

b)  liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 2,0. 

 
5.  Kryteria oceniania: 

 aktywność w trakcie trwania zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej), 
 oddane i zaliczone wszystkie zadania domowe, 
 sprawność translatorska  w zakresie krótkich tekstów z życia codziennego, 
 zaliczone testy cząstkowe przeprowadzone w ciągu roku, 



 umiejętność zaprezentowania na egzaminie (ustnym i pisemnym) wiedzy nabytej w 
ramach przedmiotu oraz poziom tej wiedzy. 

 
6.   Skala ocen końcowych: 

5,0 (A) – bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 w mowie i piśmie 
w zakresie fonetyki, fleksji, leksykologii, składni i stylistyki, bardzo dobra umiejętność 
tłumaczenia ustnego i pisemnego podstawowych tekstów z języka źródłowego na język 
docelowy, bardzo dobra umiejętność praktycznego zastosowania posiadanego zasobu 
słownictwa i nabytego poziomu językowego w sytuacjach życia codziennego, zdolność 
wyższej abstrakcji językowej w ramach omówionych zagadnień tematycznych; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie 
praktycznego użycia języka pisanego (np. brak graficznego zaznaczenia długości); 
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności translatorskie, 
niedociągnięcia w zakresie praktycznego użycia języka pisanego i mówionego; 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 w mowie i piśmie 
w zakresie fonetyki, fleksji, leksykologii, składni i stylistyki (przebieg egzaminu ustnego 
wymaga np. zadawanie pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), pojawienie się  
podczas tłumaczenia ustnego i pisemnego podstawowych tekstów z języka źródłowego 
na język docelowy różnej kategorii błędów językowych, zadowalająca umiejętność 
praktycznego zastosowania posiadanego zasobu słownictwa i nabytego poziomu 
językowego w sytuacjach życia codziennego; 
3,0 (E) – zadowalająca znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 w mowie i piśmie 
w zakresie ogólnym (przebieg egzaminu ustnego wymaga np. zadawanie pytań 
pomocniczych przez osobę egzaminującą), pojawienie się podczas tłumaczenia ustnego i 
pisemnego podstawowych tekstów z języka źródłowego na język docelowy większej 
ilości różnej kategorii błędów językowych, zadowalająca umiejętność praktycznego 
zastosowania posiadanego zasobu słownictwa i nabytego poziomu językowego w 
sytuacjach życia codziennego; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2 w mowie i 
piśmie w zakresie ogólnym, niezadowalająca umiejętność praktycznego zastosowania 
posiadanego zasobu słownictwa i nabytego poziomu językowego w sytuacjach życia 
codziennego, dalsze braki w zakresie efektów kształcenia zdefiniowanych dla 
przedmiotu. 

 
7.    Skala ocen egzaminu ustnego i pisemnego:  

5,0 (A)  – powyżej 91%  
4,5 (B) – 86–90%   
4,0 (C) – 76–85%   
3,5 (D) – 71–75%   
3,0 (E) – 60–70%  
2,0 (F) – 0–60% 
 



19. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Przedsiębiorczość akademicka 
2. Kod modułu kształcenia: 03-PA-32SPDL 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: III 
7. Semestr: letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 2 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 
 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

–  uzupełnienie realizacji wybranych celów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych o zagadnienia przedsiębiorczości w nauce; 

–  przygotowanie studentów do uruchomienia i prowadzenia własnej firmy; 
–  zapoznanie studentów z specyfiką zarządzania małą firmą w początkowej fazie rozwoju; 
– zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami i formami organizacyjno-prawnymi, 

dotyczącymi zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych: 
pożądana znajomość specyfiki rynku małych firm ze szczególnym uwzględnieniem 
sytuacji w Polsce i w Czechach. 

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

modułu kształcenia i odniesienia do efektów kształcenia dla kierunku studiów 
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla 

kierunku studiów 

PA_01 rozumie potrzebę ochrony własności intelektualnej 
oraz podstawowe sposoby jej ochrony w prowadzeniu 
działalności gospodarczej 

K_W27, K_K08, 
K_K10 

PA_02 zna specyfikę zarządzania małą firmą w początkowej 
fazie działalności 

K_K09, K_U21 

PA_03 zna podstawowe przepisy i regulacje organizacyjno-
prawne odnoszące się do prowadzenia działalności 
gospodarczej w Polsce i w Czechach 

K_W06, K_W07, 
K_W18, K_K05, 
K_K07 

PA_04 potrafi samodzielnie zgromadzić informacje ze źródeł 
zewnętrznych w celu ewaluacji i wstępnej selekcji 
pomysłów biznesowych  

K_W26, K_U05, 
K_K01 

PA_05 potrafi opracować koncepcję przedsięwzięcia 
biznesowego (tzw. uproszczony biznesplan) 

K_U08, K_U21, 
K_K03 

PA_06 współpracuje w grupie, planuje i organizuje K_W07, K_U05, 



przebieg wspólnych prac; rozwija umiejętność 
wypracowania kompromisu. 

K_U20, K_K04, 
K_K06   

 
4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 
TK_01 Cechy osobowe i umiejętności lidera przedsięwzięcia 

gospodarczego. Osobowość lidera firmy a 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

PA_01, PA_04, 
PA_05, PA_06 

TK_02 Podstawowe zagadnienia związane z otwarciem 
własnego biznesu (rozpoczynaniem działalności 
gospodarczej). Zespół założycielski, kadra, struktura 
organizacyjna. 

PA_01, PA_02, 
PA_03, PA_04, 
PA_05 

TK_03 Źródła finansowania  biznesu. Systemy finansowo-
księgowe. Biznesplan. 

PA_02, PA_03, 
PA_04, PA_05 

TK_04 Formy prawne przedsięwzięcia gospodarczego. PA_02, PA_03, 
PA_04 

TK_05 Przedsiębiorczość międzynarodowa. Franchising. PA_02, PA_03, 
PA_04 

TK_06 Uruchomienie firmy i pozyskiwanie klientów. PA_02, PA_03, 
PA_04, PA_05, 
PA_06 

TK_07 Możliwości zaistnienia na rynku z wykorzystaniem 
potencjału Internetu. 

PA_01, PA_02, 
PA_04, PA_06 

TK_08 Przedsięwzięcia oparte na zaawansowanych 
technologiach – ich możliwości. 

PA_03, PA_04, 
PA_06 

 
5.  Zalecana literatura 

Cieślik P., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Warszawa, 
2006. 

Guliński J., Zasiadły K. (red.), Inkubator przedsiębiorczości akademickiej. Podręcznik dla 
organizatorów i pracowników, Poznań 2005.  

Guliński J., Zasiadły K. (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe 
doświadczenia, Warszawa 2005. 

Lewandowska L., Rozwój firmy. Koncepcje zarządzania i finansowania, Gdańsk 2001. 
Porter M., Strategia konkurencji, Warszawa 1994. 
Przedsiębiorczość akademicka w Polsce, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk 2006. 
Tamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, Warszawa 2006. 

 

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

laboratorium itp. 
Biblioteka WFPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM. 
 
 



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

i metod oceniania 

 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

PA_01 TK_01 do 
TK_04, TK_08 

ćwiczenia warsztatowe 
z prezentacjami 
multimedialnymi 
 

kolokwium 

PA_02 TK_01 do 
TK_08 

ćwiczenia warsztatowe 
z wykorzystaniem metod 
aktywizujących, praca 
w zespole 

kolokwium 

PA_03 TK_02 do 
TK_06, TK_08 

dyskusja, prezentacja 
multimedialne 

kolokwium 

PA_04 TK_01, TK_07, 
TK_08 

praca w grupach z użyciem 
komputera, pogadanka, 
dyskusja 

ocena materiału 
zgromadzonego podczas 
zajęć, kolokwium 

PA_05 TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_08 

pogadanka, prezentacja 
multimedialna 

ocena prezentacji, 
kolokwium 

PA_06 TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_06, 
TK_08 

praca w zespole, lektura 
indywidualna 

ocena przygotowanego 
projektu, kolokwium 

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

Przeprowadzić wywiad z przedsiębiorcą – analiza  cech osobowych,  wiedzy 
i umiejętności potrzebnych w prowadzeniu własnej firmy. 

Opracować wstępną koncepcję tzw. uproszczonego biznesplanu. 
Wykonać analizę porównawczą pomysłów biznesowych za pomocą dedykowanego 

narzędzia. 
 
3.   Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS) 
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 
Godziny konsultacji 1 
Przygotowanie i zaprezentowanie wystąpienia na zajęciach 
(wyszukiwanie i selekcja informacji, opracowanie tematu, 
napisanie referatu lub przygotowanie prezentacji) 

29 

SUMA GODZIN 60 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU 

2 

 
3.   Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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



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

 

4. 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); 
 

 



20A. SEMINARIUM DYPLOMOWE (JĘZYKOZNAWCZE) 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Seminarium dyplomowe (językoznawcze) 
2. Kod modułu kształcenia: 03-SD-31SDL (V sem.), 03-SD-32SDL (VI sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: III 
7. Semestr: zimowy i letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 (15 + 15) godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 10 (5 + 5) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski i język czeski 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

 zapoznają się z najważniejszymi zasadami konstruowania i redagowania prac 
licencjackich,  

 formułowanie tematów prac licencjackich, 
 prezentacja etapów badań, prowadzących do napisania i obrony pracy w drugim 

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

obowiązują): wiedza o języku czeskim (poziom adekwatny do etapu studiów), znajomość 
języka czeskiego pozwalająca na lekturę prac językoznawczych napisanych w języku 
czeskim. 

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

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

SD_01  potrafi prawidłowo i kompetentnie zaprezentować 
wyniki badań w formie pracy pisemnej 

K_W03, K_W10, 
K_W13, K_W27, 
K_U03, K_U04, 
K_U08,K_U10,  
K_K07, K_K10 

SD_02 posiada znajomość najważniejszych metodologii, 
wykorzystywanych w badaniach językoznawczych 

K_W03, K_W13, 
K_W15, K_W16, 
K_W21, K_U03, 
K_U04, K_U13 

SD_03 rozumie zasady wykorzystywania adekwatnej 
metodologii do własnych badań językoznawczych 

K_W03, K_W13, 
K_W15, K_W16, 
K_W21, K_U03, 
K_U04 

SD_04 posiada umiejętność gromadzenia i wykorzystywania 
informacji naukowej; rekapitulowania 

K_W03, K_U04, 
K_U06, K_U11, 



i podsumowywania dyskusji, wyciągania wniosków 
oraz umiejętność pracy w grupie 

K_U15, K_U16,  
K_U20, K_K06 

SD_05 umie zawęzić obszar badań, zdefiniować problem 
badawczy 

K_W03, K_U04, 
K_U11, K_K09 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
Zapoznanie studentów z najważniejszymi zasadami 
konstruowania i redagowania prac naukowych. 

SD_02, SD_05 

TK_02  
Zapoznanie studentów z zasadami definiowania 
przedmiotu badań i formułowania tematów prac 
badawczych. 

SD_01, SD_03, 
SD_04 

TK_03 
Prezentacja najważniejszych szkół metodologicznych 
i teoretycznoliterackich XX wieku. 

SD_02, SD_03 

TK_04 
Prezentacja wiadomości z zakresu stylistyki, poparta 
egzemplifikacją z tekstów powstających prac 
dyplomowych oraz ćwiczeniami praktycznymi. 

SD_01 

 
5.  Zalecana literatura  

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską,  
U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów,  
J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967 
K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterska, doktorską, 

Warszawa 2005. 
 

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

laboratorium itp. 
Biblioteka UAM, Biblioteka WFPiK. 
 

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

i metod oceniania  
 

Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia 

SD_01 TK_02, TK_04 
pogadanka, dyskusja, 
prezentacja pisemna i ustna, 
dyskusja 

złożenie i obrona pracy 
dyplomowej 

SD_02 TK_01, TK_03 
wykład informacyjny, 
dyskusja 

złożenie i obrona pracy 
dyplomowej 

SD_03 TK_02, TK_03 
wykład informacyjny, 
pogadanka, dyskusja, 
pisemna prezentacja 

złożenie i obrona pracy 
dyplomowej 



SD_04 TK_02 
dyskusja, ustna i pisemna 
prezentacja 

złożenie i obrona pracy 
dyplomowej 

SD_05 TK_01 
ustna i pisemna prezentacja, 
wykład informacyjny 

złożenie i obrona pracy 
dyplomowej 

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

efektów kształcenia. 
 

3.  Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

Godziny konsultacji  30 

Praca własna 140 

Lektura zalecanej literatury  89 

Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej 10 

Obrona pracy dyplomowej   1 

SUMA GODZIN 300 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

10 

 
4.  Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

b)  liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 9,0. 

 
5.  Kryteria oceniania: 

– właściwa struktura pracy, 
– kompletna część teoretyczna, 
– dokładna i pełna analiza zgromadzonego materiału, 
– złożenie i obrona pracy dyplomowej (licencjackiej). 

 
 
 



20B. SEMINARIUM DYPLOMOWE (LITERATUROZNAWCZE) 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Seminarium dyplomowe (literaturoznawcze) 
2. Kod modułu kształcenia: 03-SD-31SDL (V sem.), 03-SD-32SDL (VI sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: III 
7. Semestr: zimowy i letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 (15 + 15) godzin dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 10 (5 + 5) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: 
11. Język wykładowy: język polski i język czeski 

 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

 zapoznają się z najważniejszymi zasadami konstruowania i redagowania prac 
licencjackich,  

 formułowanie tematów prac licencjackich, 
 prezentacja etapów badań, prowadzących do napisania i obrony pracy w drugim 

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

obowiązują): wiedza o literaturze i historii Czech (poziom adekwatny do etapu studiów), 
znajomość języka czeskiego pozwalająca na lekturę dzieł literackich. 

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

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

SD_01  potrafi prawidłowo i kompetentnie zaprezentować 
wyniki badań w formie pracy pisemnej 

K_W03, K_W05, 
K_W06, K_W12, 
K_W27, K_U03, 
K_U04, K_U08, 
K_U10, K_K07, 
K_K10 

SD_02 posiada znajomość najważniejszych metodologii, 
wykorzystywanych w badaniach literaturoznawczych 

K_W03, K_W17, 
K_W19, K_W22, 
K_U03, K_U04, 
K_U13 

SD_03 rozumie zasady wykorzystywania adekwatnej 
metodologii do własnych badań literackich 

K_W03, K_W22, 
K_U03, K_U04 

SD_04 posiada umiejętność gromadzenia i wykorzystywania 
informacji naukowej; rekapitulowania i 
podsumowywania dyskusji, wyciągania wniosków 
oraz umiejętność pracy w grupie 

K_W03, K_U04, 
K_U12, K_U16, 
K_K06 



SD_05 umie zawęzić obszar badań, zdefiniować problem 
badawczy 

K_W03, K_U04, 
K_U12, K_U20, 
K_K09 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
Zapoznanie studentów z najważniejszymi zasadami 
konstruowania i redagowania prac naukowych. 

SD_02, SD_05 

TK_02  
Zapoznanie studentów z zasadami definiowania 
przedmiotu badan i formułowania tematów prac 
badawczych. 

SD_01, SD_03, 
SD_04 

TK_03 
Prezentacja najważniejszych szkół metodologicznych i 
teoretycznoliterackich XX wieku. 

SD_02, SD_03 

TK_04 
Prezentacja wiadomości z zakresu stylistyki, poparta 
egzemplifikacją z tekstów powstających prac 
dyplomowych oraz ćwiczeniami praktycznymi. 

SD_01 

 
5. Zalecana literatura  

A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, t. I, II, Kraków 2007. 
Z. Mitosek, Teorie badań literackich, Warszawa 1998. 
Literatura, teoria, metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 2001. 
Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000. 
Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, 

Kraków 2002. 
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską,  
U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów,  
J. Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967 
K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterska, doktorską, 

Warszawa 2005. 
 

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

laboratorium itp. 
Biblioteka UAM, Biblioteka WFPiK. 
 

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

i metod oceniania  
 

Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia 

SD_01 TK_02, TK_04 
pogadanka, dyskusja, 
prezentacja pisemna i ustna, 
dyskusja 

złożenie i obrona pracy 
dyplomowej 



SD_02 TK_01, TK_03 wykład informacyjny 
złożenie i obrona pracy 
dyplomowej 

SD_03 TK_02, TK_03 
wykład informacyjny, 
pogadanka, dyskusja, 
pisemna prezentacja 

złożenie i obrona pracy 
dyplomowej 

SD_04 TK_02 
dyskusja, ustna i pisemna 
prezentacja 

złożenie i obrona pracy 
dyplomowej 

SD_05 TK_01 
ustna i pisemna prezentacja, 
wykład informacyjny 

złożenie i obrona pracy 
dyplomowej 

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

efektów kształcenia. 
 

3.  Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

Godziny konsultacji  30 

Praca własna 140 

Lektura zalecanej literatury  89 

Przygotowanie do obrony pracy dyplomowej 10 

Obrona pracy dyplomowej   1 

SUMA GODZIN 300 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 10 

 
4.  Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 9,0. 

 
5.  Kryteria oceniania: 

– właściwa struktura pracy, 
– kompletna część teoretyczna, 
– dokładna i pełna analiza zgromadzonego materiału, 
– złożenie i obrona pracy dyplomowej (licencjackiej). 

 

 

  



21. TEORIA I PRAKTYKA PRZEKŁADU  

 
I.    Informacje ogólne: 
1. Nazwa modułu kształcenia: Teoria i praktyka przekładu 
2. Kod modułu kształcenia: 03-TPP-31SPDL-E (V sem.), 03-TPP-32SPDL-E (VI sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: III 
7. Semestr: zimowy i letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 60 (30 + 30) godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 5 (3 + 2) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) 

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

 
II. Informacje szczegółowe: 
1.    Cele modułu kształcenia: 

interpersonalne: umiejętność porozumiewania się ze specjalistami, ugruntowanie 
własnej wiedzy translatologicznej oraz umiejętności tłumaczenia, zdolności krytyczne 
i samokrytyczne, praca w grupie, umiejętność docenienia różnorodności kulturowej 
i wielokulturowej; 
instrumentalne: umiejętność tłumaczenia tekstów specjalistycznych i literackich, 
umiejętność analizowania i syntezowania, umiejętność poprawnego wypowiadania się 
w mowie i piśmie w języku ojczystym, znajomość języka wybranego kraju 
słowiańskiego, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność podejmowania 
decyzji; 
systemowe: zdolność do samodzielnej pracy, rozumienie miejsca translatologii wśród 
innych dyscyplin humanistycznych, ugruntowanie świadomości międzykulturowej, 
umiejętność uczenia się, umiejętności badawcze, umiejętność zastosowania wiedzy 
z zakresu sztuki przekładu w praktyce, kreatywność, rozumienie innych kultur 
i zwyczajów, dbałość o jakość wykonywanych zadań. 

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

znajomość wybranego języka słowiańskiego (rosyjskiego), znajomość podstawowych 
pojęć z zakresu językoznawstwa oraz historii literatury. 

 
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 

na kierunku studiów: 

TPP_01 Wypowiedzieć się pisemnie bądź ustnie na temat 
poszczególnych teorii translatorskich i związków 
między nimi, definiować zjawisko przekładu 
artystycznego i specjalistycznego 

K_W25, K_U07, 
K_U13, K_W03 

TPP_02 Umiejscowić translatologię wśród innych dyscyplin K_W25, K_K02,  



humanistycznych K_W13, K_W14, 
K_W21, K_W22 

TPP_03 Czytać ze zrozumieniem oraz komentować prace 
teoretyczne z zakresu przekładoznawstwa powstałe w 
jezyku polskim oraz wybranym języku słowiańskim 
(rosyjskim), krytykować oraz interpretować 
analizowane przekłady, oceniać  ich wartość  
merytoryczną oraz językową, odnieść wybrane 
przykłady do posiadanej wiedzy z zakresu translatoryki 
oraz nauki o języku i literaturze 

K_W25, K_U01, 
K_U04, K_U06, 
K_W25, K_U04, 
K_U11, K_U16, 
K_U17 

TPP_04 Dokonać przekładu tekstu popularnonaukowego, 
literackiego oraz nieskomplikowanego tekstu 
specjalistycznego  z języka rosyjskiego na język polski  

K_U16, K_U17, 
K_U19, K_U18 

TPP_05 Dokonać przekładu tekstu popularnonaukowego  
literackiego oraz nieskomplikowanego tekstu 
specjalistycznego  z języka polskiego na język rosyjski 
 

K_U16, K_U17, 
K_U19 

TPP_06 Przygotować i przedstawić referat/prezentację na temat 
teoretyczny 

K_U08 

TPP_07 określić najczęstsze problemy językowe oraz kulturowe 
w  tłumaczeniu z języka rosyjskiego na język polski 
oraz języka polskiego na język obcy, rozpoznać, 
różnicować  i stosować funkcjonalne style językowe i 
inne odmiany języka odpowiednie dla danej sytuacji 
komunikacyjnej 

K_U13, K_U17 
K_W11, K_W10, 
K_W18 

TPP_08 posługiwać się różnorodnymi słownikami, 
podręcznikami i opracowaniami pomocnymi  w pracy 
tłumacza, jak również korzystać ze źródeł 
internetowych i programów komputerowych 

K_U13, K_U17 
K_W11, K_W10, 
K_W18 

 
4. Treści kształcenia 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia Odniesienie do 
efektów kształcenia 

modułu 

TK_01 Teorie przekładu wobec literaturoznawstwa i 
językoznawstwa. 

TPP_02 

TK_02 Zagadnienie ekwiwalencji jako podstawowy problem 
translatologii. 

TPP_01 

TK_03 Przekład w ujęciu strukturalistycznym, zagadnienie 
jednostki przekładowej. 

TPP_02, TPP_03,  
TPP_06 

TK_04 Przekład maszynowy i przekład wspomagany 
komputerowo. 

TPP_02, TPP_03, 
TPP_06 

TK_05 Przekład w ujęciu kognitywistycznym. TPP_02, TPP_03 

TK_06 Funkcjonalna koncepcja przekładu. TPP_02, TPP_03 



TK_08 Hermeneutyczna koncepcja przekładu. TPP_02, TPP_03 

TK_09 Teorie tzw. szkoły lipskiej oraz manipulistów. TPP_02, TPP_03 

TK_10 Przekład wobec badań kulturowych. TPP_02, TPP_03 

TK_11 Tłumaczenie tekstu z zakresu nauk humanistycznych z 
wybranego języka słowiańskiego (rosyjskiego) na język 
polski oraz z języka polskiego na wybrany język 
słowiański (rosyjski). 

TPP_04, TPP_05 

TK_12 Interpretacja i ocena wybranych przekładów literackich, 
analiza błędów translatorskich, krytyka przekładów. 

TPP_07, TPP_03 

 

5.   Zalecana literatura: 
Balcerzan E., Rajewska E., Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005. Antologia, 
Poznań 2007. 
Barańczak S., Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem 
małej antologii przekładów-problemów, Kraków 2005. 
Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2006. 
Krysztofiak M., Przekład literacki we współczesnej translatoryce, Poznań 1996. 
Pieńkos J., Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Kraków 2003, 
Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1998, 
Przekład – język – kultura, red. R. Lewicki, Lublin 2002, 
Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009. 

 

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, 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 osiągnięcia 

założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

TPP_01 TK_02 lektura indywidualna, 
dyskusja w grupie, 
 

aktywność, kolokwium, 
zaliczenie prac 
pozalekcyjnych, 
zaliczenie z oceną 

TPP_02 TK_01, TK_03-
TK_10 

lektura indywidualna, 
dyskusja w grupie 

aktywność, kolokwium, 
zaliczenie prac 
pozalekcyjnych, 
zaliczenie z oceną 

TPP_03 TK_03 - TK_10 lektura indywidualna, aktywność, kolokwium, 



dyskusja w grupie zaliczenie prac 
pozalekcyjnych, 
zaliczenie z oceną 

TPP_04 TK_11 praca indywidualna w 
trakcie i poza godzinami 
kontaktowymi 

ocena pracy pisemnej 

TPP-05 TK_11 praca indywidualna w 
trakcie i poza godzinami 
kontaktowymi 

ocena pracy pisemnej 

TPP_06 TK_03, TK_04 praca indywidualna w 
trakcie i poza godzinami 
kontaktowymi 

ocena pracy 
indywidualnej 

 

2.   Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne: 
Przekład a językoznawstwo – stosunek poszczególnych (wybranych) teorii 
translatologicznych do zagadnienia transferu, ekwiwalencji itp., 
Co to jest jednostka tłumaczeniowa (omówić na przykładach stosowania terminu przez 
różne szkoły translatologiczne)? 
Przekład pisemny wybranych tektów z języka polskiego na rosyjski i z języka rosyjskiego 
na polski. 
 

3.   Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS) 
 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 

Godziny konsultacji 1 

Czytanie wskazanej literatury 50 

Przygotowanie do egzaminu 20 

Tłumaczenie fragmentu tekstu z wybranego języka 
słowiańskiego (rosyjskiego) 

10 

Egzamin ustny 1 

SUMA GODZIN 142 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 
(PRZEDMIOTU) 

5 

 

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

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 2,0; 
b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 

praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 3,0. 
 

5.    Kryteria oceniania: 
–  obecność oraz aktywność na zajęciach, 



– merytoryczny poziom przygotowanej samodzielnie pracy(referatu, prezentacji czy 
tłumaczenia), 

–  umiejętności translatorskie, 
– poziom wiedzy demonstrowanej podczas zaliczenia ustnego i pisemnego ( z oceną). 

 

 

  



22. WIEDZA O HISTORII I KULTURZE WYBRANEGO KRAJU SŁOWIAŃSKIEGO  

 

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Wiedza o historii i kulturze wybranego kraju 

słowiańskiego 
2. Kod modułu kształcenia K: 03-WHK-11SPDL (I sem.), 03-WHK-12SPDL (II sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I  
7. Semestr: zimowy i letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 60 (30 + 30) pkt.  
9. Liczba punktów ECTS: 4 (2 + 2) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy: 
11. Język wykładowy: język polski 

 

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

interpersonalne: kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk i procesów 
historycznych i kulturowych, umiejętności interdyscyplinarnego łączenia wiedzy z 
zakresu teorii kultury, historii, religioznawstwa, formowanie umiejętności prowadzenia 
dyskusji w grupie; 
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza podstawowa z zakresu 
kultury i historii Rosji, umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku 
ojczystym oraz czytania w języku rosyjskim;  
systemowe: umiejętność czytania/studiowania literatury fachowej na poziomie 
podstawowym, zdobywanie umiejętności pisania pracy rocznej, kształtowanie 
podstawowej wiedzy na temat historii i kultury Rosji, jej tradycji i specyfiki regionalnej i 
ponadregionalnej. 
 

2.  Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych 
(jeśli obowiązują) 
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 odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  

Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

WHK_01  Potrafi na poziomie podstawowym definiować 
historię i kulturę i opisywać fundamentalne 
tradycje historyczno-kulturowe, ich 
uwarunkowania geopolityczne, narodowe, 
ponadnarodowe, literackie 

K_W01, K_W02, 
K_W03 



WHK_02 Potrafi na poziomie podstawowym dokonać 
przeglądu i charakterystyki najważniejszych 
tradycji historyczno-kulturowych, które budują 
wspólnotę o charakterze narodowym, kształtują jej 
mentalność, tożsamość i przynależność 

K_W05, K_W06, 
K_W14, K_W18, 
K_W19 

 

WHK_03 uzyskuje podstawową wiedzę na temat 
najważniejszych zjawisk i kierunków w historii i 
kulturze Rosji, reprezentatywnych autorów i 
tekstów kultury kształtujących system o 
charakterze narodowym 

K_W05_W18, K_W19, 
K_W20 

 

WHK_04 potrafi kategoryzować, kontekstualizować, 
zaklasyfikować tradycje i ich przejawy w procesie 
historyczno-kulturowym 

K_W03, K_W05, 
K_W07, K_W08,   
K_W18, K_W19, 
K_W20 

WHK_05 rozumie specyfikę historii, kultury, tradycji, 
dziedzictwa w kontekście ogólnych i konkretnych 
zjawisk cywilizacyjnych i projektów 
ideologicznych 

K_W03, K_W05, 
K_W07, K_W08,   
K_W18, K_W19, 
K_W20 

WHK_06 zyskuje umiejętność porównywania zjawisk 
historycznych i kulturowych, formułowania 
wniosków, wyjaśniania i interpretowania tych 
zjawisk w kontekście szerszych formacji 
historycznych, politycznych, geopolitycznych, 
konfesyjnych, kulturowych 

K_K05, K_U13, 
K_W09, K_W14, 
K_W18  

 

WHK_07 posiada umiejętność prawidłowego posługiwania 
się terminologią z zakresu historii, 
kulturoznawstwa, religioznawstwa; zabierania 
głosu w dyskusji; gromadzenia i wykorzystywania 
informacji naukowej; podsumowywania dyskusji, 
wyciągania wniosków; pracy w grupie 

K-W18, K_K03, 
K_K05, K_K06, 
K_K07, K_K08, 
K_U20. 

 

4.   Treści kształcenia 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
Prezentacja na poziomie  podstawowym historii i 
kultury Rosji oraz ich kontekstów 
geopolitycznych, narodowych, ponadnarodowych 

WHK_01, WHK_02, 
WHK_03, WHK_04, 
WHK_05, WHK_06, 
WHK_07 

TK_02  

Prezentacja na poziomie podstawowym historii i 
kultury Rosji w kategoriach wspólnoty, 
tożsamości, przynależności oraz uwzględnienie 
kontekstu europejskiego tych tradycji 

WHK_01, WHK_02, 
WHK_03, WHK_04, 
WHK_05, WHK_06, 
WHK_07 

TK_03 
Prezentacja na poziomie podstawowym tradycji 
historyczno-kulturowej i jej udziału, przejawów w 
dziejach kraju i świata 

WHK_01, WHK_02, 
WHK_03, WHK_04, 
WHK_05, WHK_06, 
WHK_07 



TK_04 
Prezentacja na poziomie  podstawowym głównych 
zjawisk historii i kierunków kultur Rosji, 
reprezentatywnych autorów i tekstów kultury 

WHK_01, WHK_02, 
WHK_03, WHK_04, 
WHK_05, WHK_06, 
WHK_07 

TK_05 

Prezentacja na poziomie podstawowym specyfiki 
geografii, historii i kultury, tradycji, dziedzictwa w 
kontekście ogólnych i konkretnych (wybranych) 
zjawisk cywilizacyjnych i wydarzeń historycznych 
oraz konstrukcji ideologicznych 

WHK_01, WHK_02, 
WHK_03, WHK_04, 
WHK_05, WHK_06, 
WHK_07 

TK_06 

Prezentacja na poziomie podstawowym zjawisk 
historyczno-kulturowych ich porównywania, 
formułowania wniosków, wyjaśniania i 
interpretowania w kontekście szerszych formacji 
historycznych, politycznych, geopolitycznych, 
konfesyjnych, kulturowych 

WHK_01, WHK_02, 
WHK_03, WHK_04, 
WHK_05, WHK_06, 
WHK_07 

TK_07 
Prawidłowe posługiwanie się pojęciami i 
terminami z zakresu historii, kulturoznawstwa, 
religioznawstwa 

WHK_07 

 
5.    Zalecana literatura  

Bazylow L., Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986 
Bazylow L., Historia Rosji, t. 1-2, Warszawa 1983 
Bazylow L., Wieczorkiewicz P., Historia Rosji, Wrocław 2010. 
Małek E., Wawrzyńczyk J., Kultura rosyjska. Postacie, wydarzenia, symbole, daty, 
Warszawa 2001. 
Kowalska-Stus H., Kultura i eschatologia : Moskwa wieku XVII, Kraków 2007. 
Serczyk W. A., Kultura rosyjska XVIII wieku, Warszawa1984. 
Zientara B. Dawna Rosja: despotyzm i demokracja, Warszawa 1995. 
Przybył E., W cieniu Antychrysta (idee staroobrzędowców w XVII w ), Kraków 1999 
Uspienski B. A., Żywow W. M., Car i bóg. Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w 
Rosji, tłum. H. Paprocki, Warszawa 1992. 
Rosjoznawstwo. Wprowadzenie do studiów nad Rosją. Podręcznik akademicki, pod red. 
Suchanek L., Kraków 2004. 
Wójciak M., Enklawy wolności, Kraków 2010. 
Figes O., Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, Warszawa 2002.    

 

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 FPiK, 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 

Symbol treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 



modułu zajęć założonych efektów kształcenia założonego efektu 
kształcenia 

WHK_01 TK 1 do TK 7 

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

bieżąca aktywność  
w trakcie zajęć, 
kolokwium 

WHK_02 TK 1 do TK 7 

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

aktywność  w 
trakcie zajęć, 
kolokwium 

WHK_03 TK 1 do TK 7 

konwersatorium, 
prezentacje multimedialne, 
dyskusje na temat 
przeczytanych materiałów 

aktywność  w 
trakcie zajęć, 
kolokwium 

WHK_04 TK_03, TK_04 

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

aktywność  w 
trakcie zajęć, 
kolokwium 

WHK_05 TK 1 do TK 9 

konwersatorium, wykład, 
konwersatorium prezentacje 
indywidualne studentów, 
praca grupowa, dyskusje 

aktywność  w 
trakcie zajęć 
kolokwium 

WHK_06 TK_06, TK_07 

konwersatorium, wykład, 
konwersatorium prezentacje 
indywidualne studentów, 
praca grupowa, dyskusje 

aktywność  w 
trakcie zajęć, 
kolokwium 

WHK_07 TK_06, TK_07 

konwersatorium wykład, 
konwersatorium prezentacje 
indywidualne studentów, 
praca grupowa, dyskusje 

aktywność  w 
trakcie zajęć, 
kolokwium 

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

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

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 

Konsultacje z nauczycielem 1 

 Czytanie wskazanej literatury 19 

Napisanie pracy semestralnej 10 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej 10 

Przygotowanie do zaliczenia 20 
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4.  Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 2,0. 

 
5. Kryteria oceniania: 

– aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusjach, prezentacje indywidualne); 
– napisanie pracy semestralnej i przygotowanie prezentacji multimedialnej; 
– kolokwium zaliczeniowe i zaliczenie z oceną (obowiązuje wiedza zdobyta podczas 

konwersatoriów oraz uzyskana na podstawie lektury podstawowej i uzupełniającej); 
– obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na  dwóch 

zajęciach w semestrze). 
 
6. Skala ocen: 

5,0 (A) – bardzo dobra znajomość z zakresu kultury Rosji, szerokiego repertuaru tradycji 
i kontekstów historycznych, geopolitycznych, narodowych, ponadnarodowych, 
literackich; znakomita umiejętność analizy tekstów, samodzielność myślenia i oceniania 
faktów, bardzo dobrze napisana praca semestralna i sprawna prezentacja multimedialna;  
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie poziomu 
pracy semestralnej;  
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsza umiejętność analizy i 
interpretacji, słabsza (bardziej odtwórcza) umiejętność formułowania sądów na temat 
kultury Rosji, praca semestralna napisana poprawnie;  
3,5 (D) – zadowalająca znajomość głównych omawianych tradycji Rosji oraz jej 
kontekstów historycznych, geopolitycznych, narodowych, ponadnarodowych, literackich,  
zadowalająca umiejętność analizy i interpretacji omawianych tekstów kultury, 
zadowalająca umiejętność formułowania sądów na temat kultury,  pomimo usterek 
akceptowalny  poziom pracy semestralnej;  
3,0 (E) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość  treści omawianych podczas zajęć, niezadowalający 
poziom pracy semestralnej na poziomie merytorycznym i stylistycznym. 

  



23. WIEDZA O HISTORYCZNYM ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO 

  

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Wiedza o historycznym rozwoju języka polskiego 
2. Kod modułu kształcenia  03-WJP-21SPDL (III sem.), 03-WJP-22SPDL-E (IV sem.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: II 
7. Semestr: zimowy i letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 60 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 

– zaznajomienie studentów z modelem opisu języka polskiego na poziomie fonetycznym 
i fleksyjnym w ujęciu diachronicznym 

– ukazanie cech różnicujących i utożsamiających języka polskiego na tle innych języków 
słowiańskich z perspektywy genetycznej 

– ukazanie współczesnego języka polskiego jako efektu przemian, jakie zachodziły w 
jego strukturze we wcześniejszych okresach jego istnienia 

– wykształcenie umiejętności lingwistycznej interpretacji dawnych tekstów polskich (z 
perspektywy diachronicznej)  

– kształtowanie świadomości językowej wspomagającej komunikację międzykulturową i 
międzyludzką 

– uporządkowanie wiedzy o języku polskim w ujęciu porównawczym. 
 

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

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

 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

WJP_01  zreferować poglądy na temat historycznego rozwoju 
języka polskiego z odniesieniem do innych żywych 
języków słowiańskich, do języka prasłowiańskiego 
oraz do języka staro-cerkiewno-słowiańskiego jako 
najdawniejszego słowiańskiego języka literackiego, 
dziś martwego, a także wskazać implikacje tych 
zmian we współczesnej polszczyźnie 

K_W02, K_W03, 
K_W15, K_W25 

WJP_02 wyjaśnić rolę wiedzy o historycznym rozwoju 
języków słowiańskich w całokształcie wiedzy o 
języku, kulturze i komunikacji międzyludzkiej 

K_W02, K_W03, 
K_W14, K_W15, 
K_W22, 



K_K03, K_K05 

WJP_03 czytać ze zrozumieniem i samodzielnie komentować 
prace teoretyczne z zakresu językoznawstwa 
(zwłaszcza diachronicznego) oraz prawidłowo 
posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminami 
z zakresu językoznawstwa diachronicznego 

K_W02, K_W03, 
K_U06, K_U11, 
K_U22 

WJP_04 dokonać lingwistycznej analizy dawnego tekstu 
polskiego 

K_U04, K_U06, 
K_U07, K_U11, 
K_U13, K_U16 

WJP_05 przygotować i przedstawić prezentację o tematyce 
związanej z przeobrażeniami polszczyzny w 
perspektywie temporalnej z perspektywy 
porównawczej (słowiańskiej) 

K_W14, K_W15, 
K_U06, K_U07, 
K_U11 

WJP_06 czynnie uczestniczyć w zespołowym rozwiązywaniu 
problemów z zakresu  lingwistycznej interpretacji 
polskich tekstów dawnych 

K_U06, K_U07, 
K_U11, K_U13,  
K_K01, K_K06, 
K_K07 

 
4.    Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
Ogólne warunki i przebieg postawania literackich 
odmian języków słowiańskich. 

WJP_01, WJP_02, 
WJP_03, WJP_05 

TK_02  

Przeobrażenia polskiego systemu językowego z 
odniesieniem do zmian w innych językach 
słowiańskich: zmiany w zakresie systemu 
samogłoskowego. 

WJP_01, WJP_02, 
WJP_03, WJP_04, 
WJP_05, WJP_06 

TK_03 

Przeobrażenia polskiego systemu językowego z 
odniesieniem do zmian w innych językach 
słowiańskich: zmiany w zakresie systemu 
spółgłoskowego. 

WJP_01, WJP_02, 
WJP_03, WJP_04, 
WJP_05, WJP_06 

TK_04 
Przeobrażenia polskiego systemu językowego z 
odniesieniem do zmian w innych językach 
słowiańskich: fleksja imienna. 

WJP_01, WJP_02, 
WJP_03, WJP_04, 
WJP_05, WJP_06 

TK_05 
Przeobrażenia polskiego systemu językowego z 
odniesieniem do zmian w innych językach 
słowiańskich: fleksja werbalna. 

WJP_01, WJP_02, 
WJP_03, WJP_04, 
WJP_05, WJP_06 

TK_06 Alfabety słowiańskie; rozwój pisowni polskiej. 
WJP_01, WJP_02, 
WJP_03, WJP_05 

TK_07 Periodyzacja polszczyzny. 
 

WJP_01, WJP_02, 



WJP_03, WJP_05 

TK_08 Polski język literacki, koncepcja, pochodzenie. 
WJP_01, WJP_02, 
WJP_03, WJP_05 

TK_09 Zróżnicowanie dialektalne polszczyzny. 
WJP_01, WJP_02, 
WJP_03, WJP_05 

TK_10 Wpływy różnych regionów na polszczyznę ogólną 
(literacką). 

WJP_01, WJP_02, 
WJP_03, WJP_05 

TK_11 Prasłowiańskie dziedzictwo w polszczyźnie. 
WJP_01, WJP_02, 
WJP_03, WJP_05 

TK_12 Wpływy obce. 
WJP_01, WJP_02, 
WJP_03, WJP_05 

TK_13 Polska leksykografia. 
WJP_01, WJP_02, 
WJP_03, WJP_05 

 
5.   Zalecana literatura  

L. Moszyński, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa 2006. 
S. Rospond, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa. 
K. Długosz-Kurczabowa, S. Dubisz, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa. 
Z. Stieber, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa 2005. 
Cz. Bartula, Podstawowe wiadomości z gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej na tle 

porównawczym, Warszawa 1981. 
F. Sławski, Języki słowiańskie, w: Języki indoeuropejskie, red. L. Bednarczuk, Warszawa 

1988. 
B. Walczak, Zarys dziejów języka polskiego, Wrocław 1999. 

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

laboratorium, itp. 
Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej  
 

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

i metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych w 
trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów 
kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego 

efektu kształcenia 

WJP_01 TK_01– TK_13 praca na tekstach, dyskusja aktywność w trakcie 



zajęć, kolokwium 
pisemne,  
egzamin ustny 
 

WJP_02 TK_01– TK_13 

praca na tekstach, dyskusja aktywność w trakcie 
zajęć, kolokwium 
pisemne,  
egzamin ustny 
 

WJP_03 
TK_01– TK_05, 
TK_07– TK_09, 
TK_13 

praca na tekstach, dyskusja aktywność w trakcie 
zajęć, kolokwium 
pisemne,  
egzamin ustny 
 

WJP_04 TK_02–TK_06 dyskusja praca na tekstach 

aktywność w trakcie 
zajęć, kolokwium 
pisemne,  
egzamin ustny 

WJP_05 
TK_01– TK_06, 
TK_10– TK_13, 

praca na tekstach, dyskusja 
aktywność w trakcie 
zajęć, egzamin ustny 
 

WJP_06 
TK_02–TK_05,  
TK_10– TK_13 

praca na tekstach, dyskusja 
aktywność w trakcie 
zajęć, egzamin ustny 
 

 

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

Scharakteryzuj słowiańską rodzinę językową. 
Omów przegłos i jego konsekwencje we współczesnej polszczyźnie. 
Rozwój jerów i jego konsekwencje we współczesnej polszczyźnie. 
Rozwój czasu przeszłego w polszczyźnie. 
Cechy charakterystyczne polskich dialektów. 
 

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 ćwiczeń 20 

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

10 

Przygotowanie do kolokwium 10 

Przygotowanie do egzaminu 17 
Egzamin 1 
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4.  Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 2,0. 

 
5.   Kryteria oceniania: 

– udział w zajęciach; 
– kolokwium pisemne po pierwszym semestrze – obowiązuje wiedza zdobyta podczas 

ćwiczeń oraz uzyskana na podstawie lektury podręczników; 
– egzamin ustny – obowiązuje wiedza zdobyta podczas ćwiczeń oraz uzyskana na 

podstawie lektury podręczników. 
 

  



24. WIEDZA O HISTORYCZNYM ROZWOJU WYBRANEGO JĘZYKA 

SŁOWIAŃSKIEGO 

 

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Wiedza o historycznym rozwoju wybranego języka 

słowiańskiego 
2. Kod modułu kształcenia: 03-WHJR-21SPDL (w.), 03-WHJR-21SPDL-E (k.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów (jeśli obowiązuje): II 
7. Semestr: zimowy 
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 (wykładowców) /  

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

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

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotnymi zagadnieniami dotyczącymi 
rozwoju systemu języka rosyjskiego i jego piśmiennictwa (kroniki, latopisarstwo, zabytki 
pisane), zapoznanie się z rosyjską terminologią gramatyczną oraz ukazanie związków 
między współczesnym językiem rosyjskim a językiem starocerkiewnosłowiańskim. 

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

(jeśli obowiązują) 

Znajomość gramatyki opisowej języka rosyjskiego; kompetencja językowa na poziomie 
B1 oraz umiejętność objaśnienia podstawowych terminów z zakresu językoznawstwa 
historycznego. 

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

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

WHJR_01  ma uporządkowaną wiedzę  
na temat rozwoju systemu wybranego języka 
słowiańskiego  i odpowiednio charakteryzuje go na 
wszystkich etapach 

K_W02, K_W03,  
K_W10, K_W14, 
K_W16 

WHJR _02 ma podstawową wiedzę z zakresu analizy różnic 
między historycznymi a współczesnymi cechami 
systemowymi wybranego języka słowiańskiego   

K_W02, K_W03, 
K_W10, K_W16 

WHJR _03 posiada umiejętność wyjaśniania procesów 
rozwojowych wybranego języka słowiańskiego   
z wykorzystaniem poglądów historyków języka 

K_U04, K_U06, 
K_U11 



rosyjskiego 

WHJR _04 potrafi wyszukiwać w tekstach odpowiednie 
elementy językowe, analizować je i  określać ich 
związek z danym okresem rozwoju wybranego 
języka słowiańskiego   

K_K01, K_U04, 
K_U05, K_U11, 
K_U13 

WHJR _05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa językowego krajów Europy 

K_K03, K_K05 

WHJR _06 potrafi powiązać zjawiska historycznojęzykowe z 
analogicznymi zjawiskami w kulturze europejskiej 

K_K05 

 

1. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
Prehistoria pisma rosyjskiego. Głagolica, cyrylica i 
ewolucja alfabetu rosyjskiego. Fundamentalna rola 
Biblii i języka starocerkiewnosłowiańskiego 

WHJR_01, 
WHJR_02, WHJR_05 

TK_02  

Powstanie rosyjskiego (ruskiego) pisma. Językowe 
aspekty chrystianizacji Rusi – misja Cyryla i 
Metodego. Zapisy pierwszych zdań w języku 
staroruskim 

WHJR_01, 
WHRJ_03, 
WHJR_04, WHJR_05 

TK_03 
Początki kronikarstwa, latopisarstwo rosyjskie 
(ruskie) 

WHJR_01, 
WHJR_02, 
WHJR_04, WHJR_06 

TK_04  
Zabytki piśmiennictwa związane z najazdem 
tatarskim; turkizmy w języku rosyjskim 

WHJR_01, WHJR_04 

TK_05  
„Nowy” język cyklu opowiadań o Kulikowym 
polu. Opowieści o zwycięstwie Moskwy nad 
Nowgorodem 

WHJR_01, 
WHJR_02, 
WHRJ_03, 
WHJR_04, WHJR_06 

TK_06  
„Smutny czas” („smuta”) i jego odbicie w 
zabytkach piśmiennictwa, polonizmy w języku 
rosyjskim 

WHJR_01, 
WHJR_02, WHRJ_03 

TK_07  
Obrazy patrystyczne i apokryficzne w języku 
rosyjskim; wędrówki i pateryki. Pierwszy traktat 
filologiczny na Rusi „O obrazach” 

WHJR_01, WHRJ_03 

TK_08  
Obrazy moralności i prawa w języku rosyjskim. 
Obrazy narodowe i obce we frazeologii 

WHJR_01, 
WHJR_02, 
WHRJ_03, 
WHJR_04, WHJR_06 

TK_09 
Charakterystyka rosyjskich systemów 
ortograficznych. Reformy i modyfikacje 
rosyjskiego pisma 

WHJR_01, 
WHJR_02, WHJR_04 

TK_10 

Obrazy rosyjskiego „Przedodrodzenia”. Obrazy 
ksiąg wierszowanych. Obrazy „ciemnych wyrazów i 
ciemnych znaczeń”. 
Współczesny obraz leksyki i morfologii języka 
rosyjskiego 

WHJR_01, 
WHRJ_03, WHJR_04 



 

2. Zalecana literatura  

Успенский, Б.А., Краткий очерк истории русского литературного языка, Гнозис, 
Москва 1994 

Wybór tekstów  do historii języka rosyjskiego. Wstęp i komentarz: TT Lehr-Spławiński i 
Wiesław Witkowski, Warszawa 1981 

Колесов, В.В., История русского языка в рассказах, Акалис,Москва 1994 
Bartoszewicz, A., Zagadnienia ewolucji współczesnego języka rosyjskiego, PWN, 

Warszawa 1987 
Bartoszewicz, A., История русского литературного языка, Варшава 1970 
Виноградов, В.В., История русского литературного языка, Наука, Москва 1978 

 
3. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

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

laboratorium, itp. 
Biblioteka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej (czytelnia) – materiały pozostawione 
przez prowadzącego. 

 
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 

WHRJ_01 

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

wykład informacyjny, 
dyskusja, ćwiczenia na 
tekście 

 

ustna forma 
odpowiedzi,  
kolokwium pisemne 

WHRJ_02 
TK_01, TK_03, 
TK_05, TK_06, 
TK_08, TK_09 

wykład informacyjny, 
dyskusja, ćwiczenia na 
tekście 

ustna forma 
odpowiedzi,  
kolokwium pisemne 

WHRJ_03 
TK_02, TK_05, 
TK_06, TK_07, 
TK_08, TK_10 

wykład informacyjny, 
dyskusja, ćwiczenia na 
tekście 

ustna forma 
odpowiedzi, aktywność 
na zajęciach 

WHRJ_04 

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

dyskusja, ćwiczenia na 
tekście 

ustna forma 
odpowiedzi, aktywność 
na zajęciach 

WHRJ_05 TK_01, TK_02 
dyskusja, ćwiczenia na 
tekście 

aktywność na zajęciach 

WHRJ_06 
TK_03, TK_05, 
TK_08 

dyskusja, ćwiczenia na 
tekście 

aktywność na zajęciach 

 

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



Scharakteryzować system ortograficzny w języku rosyjskim. 
Omówić początki kronikarstwa, latopisarstwa ruskiego. 
Scharakteryzować język zabytków epoki staroruskiej. 
Omówić czas „smuty” i jego wpływ na język epoki. 
Rola hagiografii prawosławnej w języku rosyjskim. 
 

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 ćwiczeń 20 

Przygotowanie do kolokwium 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. 

 
1. Kryteria oceniania:  

– udział w wykładach i zajęciach – dopuszczalna jest nieobecność na dwóch wykładach  
i  zajęciach; 

– kolokwium pisemne – obowiązuje wiedza zdobyta podczas wykładów i ćwiczeń oraz 
uzyskana na podstawie lektury podręczników. 



25. WSTĘP DO FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ 

 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Wstęp do filologii słowiańskiej 
2. Kod modułu kształcenia: 03-WFS-11SDL-E 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: zimowy  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godz. dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  3 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 

 
II.  Informacje szczegółowe 
1.   Cele modułu kształcenia: 

– zaznajomienie studentów budowa języka ujmowanego jako system znakowy 
– uporządkowanie wiedzy dotyczącej poszczególnych poziomów systemu językowego 
– kształtowanie świadomości językowej 
– zapoznanie studentów z zasadami charakterystyki języków etnicznych według trzech 

podstawowych kryteriów: genetycznego, geograficznego i typologicznego 
– zaznajomienie studentów z geneza języka prasłowiańskiego (na tle innych rodzin 

języków europejskich) i narodowych języków słowiańskich 
 

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

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

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol efektów 
kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

WFS_01  potrafi rozróżnić istotę języka ujmowanego jako 
system znaków od języka w użyciu (języka konkretnej 
wspólnoty komunikacyjnej, języka etnicznego) 

K_W01, K_W21, 

K_U04, K_U04, 
K_U05, K_K01 

WFS_02 potrafi wyodrębnić podstawowe poziomy językowe 
(według różnych postaw teoretycznych) i 
scharakteryzować ich podstawowe jednostki 

K_W01, K_W13,  

K_U03, K_U04, 

K_K01 
WFS_03 potrafi scharakteryzować języki etniczne według 

trzech podstawowych kryteriów: genetycznego, 
geograficznego i typologicznego 

K_W01, K_W15 

K_U11, K_U13, 
K_U15, K_K03, 
K_K05 



WFS_04 potrafi scharakteryzować język praindoeuropejski 
i prasłowiański, oraz wskazać genezę cech 
wyróżniających trzy grupy języków słowiańskich 

K_W01, K_W10, 
K_W16, K_W24, 
K_U11, K_U13, 
K_U15, K_K03, 
K_K05 

4. Treści kształcenia 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01 Język jako system znaków a język etniczny. WFS_01, WFS_02 

TK_02 Budowa języka: poziomy syntaktyczny i semantyczny. WFS_01, WFS_02 

TK_03 
Język w użyciu: pragmatyka językowa, komunikacja 
językowa. 

WFS_01, WFS_02 

TK_04 
Istota i cechy charakterystyczne prajęzyków: 
praindoeuropejski i prasłowiański . 

WFS_03, WFS_04 

TK_05 Język scs jako fakt  językowy i kulturowy. WFS_03, WFS_04 

TK_06 
Proces kształtowania się współczesnych słowiańskich 
języków narodowych (zarys problematyki). 

WFS_03, WFS_04 

TK_07 
Podobieństwa i różnice miedzi trzema grupami języków 
słowiańskich: południową, wschodnia i zachodnią. 

WFS_03, WFS_04 

 
5. Zalecana literatura  

M.-A. Paveau, G.-É. Sarfat, Wielkie teorie językoznawcze. Od językoznawstwa 
historyczno-porównawczego do pragmatyki, Kraków 2009. 

R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. Warszawa 1990. 
R. Grzegorczykowa, Wprowadzenie do językoznawstwa, Warszawa 2008. 
T. Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 1975. 
E. Łuczyński, J. Maćkiewicz, Językoznawstwo ogólne: wybrane zagadnienia. Gdańsk 

1999. 
L. Moszyński, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa, 2006. 
Z. Stieber, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa (kilka 

wydań). 
A. Weinsberg, Gramatyka porównawcza języków indoeuropejskich, T. II, Warszawa 

1986. 
 

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

laboratorium itp.: 
Strona z materiałami dodatkowymi: http://www.staff.amu.edu.pl/~hjp/materialy.html. 

 
 

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

i metod oceniania  

 



Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

WFS_01 TK_01 wykład informacyjny zaliczenie ustne/pisemne 

WFS _02 TK_02, TK_03,  wykład informacyjny zaliczenie ustne/pisemne 

WFS_03 TK_03, TK_04,  wykład informacyjny zaliczenie ustne/pisemne 

WFS_04 TK_04, TK_05, 
TK_06, TK_07 

wykład informacyjny zaliczenie ustne/pisemne 

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

Znakowy charakter języka. 
Podstawowe jednostki składniowe. 
Drzewo genealogiczne języków słowiańskich. 
Klasyfikacja genologiczna języków. 
Pojęcie rodziny językowej. 

3.   Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 
Godziny konsultacji 1 
Czytanie wskazanej literatury 29 
Przygotowanie do kolokwium 30 
SUMA GODZIN 90 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

3 

 
4.   Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

b) liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze 
praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 2,0. 

 
5.   Kryteria oceniania:  

– umiejętność zaprezentowania na kolokwium wiedzy nabytej w ramach przedmiotu oraz 
poziom tej wiedzy. 

 
6.   Skala ocen: 

5,0 (A) – bardzo dobra znajomość teorii na temat znakowego charakteru języka,  dobra 
znajomość genealogii językowej i podstawowych cech języka prasłowiańskiego oraz 
słowiańskich języków narodowych; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami, zwłaszcza w zakresie 
szczegółowych opisów na poszczególnych poziomach języka. Drobne niedokładności na 
poziomie porównawczym języków słowiańskich; 
4,0 (C) – dobra znajomość teorii na temat znakowego charakteru języka,  dobra 
znajomość genealogii językowej i podstawowych cech języka prasłowiańskiego oraz 
słowiańskich języków narodowych; 



3,5 (D) – dobra znajomość teorii na temat znakowego charakteru języka,  dobra 
znajomość (z nielicznymi błędami) genealogii językowej i podstawowych cech języka 
prasłowiańskiego oraz słowiańskich języków narodowych Niska świadomość zasad 
teoretycznych analiz językowych; 
3,0 (E) – zadowalająca znajomość teorii na temat znakowego charakteru języka,  
zadowalająca znajomość (z nielicznymi błędami) genealogii językowej i podstawowych 
cech języka prasłowiańskiego oraz słowiańskich języków narodowych; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość teorii na temat znakowego charakteru języka,  
niezadowalająca znajomość  genealogii językowej i podstawowych cech języka 
prasłowiańskiego oraz słowiańskich języków narodowych. 

 
 



26. WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Wychowanie fizyczne 
2. Kod modułu kształcenia:  
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów: I stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: zimowy i letni  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 60 (30 + 30) godzin dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 2 (1 + 1) pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 

 

II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

– doskonalenie przez studentów wybranych umiejętności ruchowych z podstawowych 
działów wychowania fizycznego,  

– podtrzymanie ich ogólnej sprawności fizycznej i wyrobienie nawyku do 
systematycznego uprawiania sportu, 

– poznanie nowych i atrakcyjnych form aktywności ruchowej, zapewniających aktywne 
uczestnictwo w kulturze fizycznej, 

– zapoznanie z wieloma rodzajami gier i zabaw stanowiących formę przyjemnego 
współzawodnictwa przy jednoczesnym rozwoju i doskonaleniu cech motorycznych, 

– uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym i doskonalenie umiejętności współpracy 
w zespole, 

– zapoznanie uczestników zajęć z nowymi formami organizacyjnymi, 
– przekazanie wiadomości dotyczących wpływu ćwiczeń fizycznych na organizm 

człowieka celem motywowania do udziału w rekreacji fizycznej. 
 

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

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

modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla 

kierunku studiów 

WF_01  zna przepisy gier zespołowych i drużynowych; 
posiada wiedzę dotyczącą metod kształtowania siły, 
szybkości, wytrzymałości oraz zestawów ćwiczeń 
podtrzymujących gibkość i rozwijających 
koordynację ruchową 

K_K01, K_K06 

WF_02 opanował i utrwalił umiejętności ruchowych 
z gimnastyki podstawowej, aerobiku, pływania, 
zespołowych gier sportowych i drużynowych, 

K_K09 



fitnessu, lekkiej atletyki i innych oraz łączenia 
ruchów z muzyką 

WF_03 potrafi interpretować rezultaty i wynik sportowy oraz 
potrafi pełnić rolę sędziego  

K_K01, K_K06 

WF_04 ma umiejętność organizowania i aktywnego 
uczestnictwa w różnych (indywidualnych 
i zespołowych) formach aktywności sportowej, 
rekreacyjnej i turystycznej; dba o zdrowie własne 
i innych 

K_K01, K_K06 

WF_05 posiada umiejętność stosowania ćwiczeń 
relaksacyjnych i rozluźniających – redukujących 
poziom napięć emocjonalnych i stresów oraz 
poprawiających samopoczucie 

K_K09 

 

 

4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  Kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz 
wszechstronny rozwój. Dbałości o własny organizm i 
sprawność.  

WF_01–WF_02, 
WF_04–WF_05 

TK_02 Podstawowa  umiejętność gry w zespołowe gry 
sportowe i drużynowe.  

WF_01, WF_03–
WF_04 

TK_03 Poznawanie zasad i podstawowych elementów 
różnych dyscyplin sportowych. 

WF_01–WF_04 

TK_04 Zapoznanie z nowoczesnymi formami ruchu – 
aerobiku, fitness, gimnastyki i innych. Wzmacnianie 
wszystkich grup mięśniowych. 

WF_02, WF_04–
WF_05 

TK_05 Formy spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem 
sportu i rekreacji. 

WF_01–WF_05 

 
5. Zalecana literatura  

Zgodna z programem nauczania wybranej dyscypliny sportowej lub rekreacyjnej – 
prezentowana na pierwszych zajęciach. 
 

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

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

i metod oceniania  
 
 



Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

WF_01  TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_05 

gimnastyka, pływanie,  
aerobik, fitness 

 

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

WF_02 TK_01, TK_03, 
TK_04, TK_05 

gimnastyka, lekka atletyka, 
zespołowe gry sportowe 
i drużynowe 

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

WF_03 TK_02, TK_03, 
TK_05 

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

WF_04 TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05 

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

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

WF_05 TK_01, TK_04, 
TK_05 

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

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

efektów kształcenia. 
 

3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 

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

 
4.    Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

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

 
5.  Kryteria oceniania  

– sprawdziany praktyczne i teoretyczne, 



– aktywny udział w zajęciach (progresja sprawności fizycznej),  
– systematyczne uczęszczanie na zajęcia WF. 



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

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

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

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

będą uruchomione w danym roku akademickim. 
 

  



28. ZARYS GRAMATYKI OPISOWEJ WYBRANEGO JĘZYKA SŁOWIAŃSKIEGO 
 
 

I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Zarys gramatyki opisowej wybranego języka 

słowiańskiego 
2. Kod modułu kształcenia: 03–ZGW–12SPDL (w.), 03–ZG–12SPDL (k.) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy 
4. Kierunek studiów: FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA 
5. Poziom studiów – I stopień 
6. Rok studiów: pierwszy 
7. Semestr:  letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 15 godz. dydaktycznych; konwersatorium, 30 

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

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

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotnymi zagadnieniami dotyczącymi 
systemu współczesnego języka rosyjskiego oraz rosyjską terminologią gramatyczną oraz 
wypracowanie umiejętności analizy gramatycznej języka rosyjskiego. 
 

2.  Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 
obowiązują) 
Znajomość gramatyki opisowej języka polskiego w zakresie; kompetencja językowa na 
poziomie A1 oraz umiejętność objaśnienia podstawowych terminów z zakresu gramatyki 
opisowej języka polskiego. 

 

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

 
Symbol 
efektów 

kształcenia 

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

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

ZGW_01  ma podstawową wiedzę na temat budowy 
fonetycznej i fonologicznej oraz struktury 
morfologicznej i składniowej wybranego języka 
słowiańskiego   

K_W01, K_W02, 
K_W03,  
K_W11 

ZGW_02 zna podstawową terminologię z zakresu budowy 
fonetycznej, fonologicznej, morfologicznej i 
składniowej wybranego języka słowiańskiego   

K_W02, K_W03, 
K_W11, K_W18 

ZGW_03 umie samodzielnie zanalizować zjawiska systemu 
współczesnego wybranego języka słowiańskiego   

K_U05, K_U06, 
K_U08, K_U09 

ZGW_04 potrafi w odpowiedni sposób zastosować wiedzę na 
temat budowy gramatycznej języka do analizy 
fonetycznej, fonologicznej, morfologicznej 
i składniowej  płaszczyzny wybranego języka 

K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U05, 
K_U13 



słowiańskiego   

ZGW_05 docenia znaczenie gramatyki dla prawidłowego 
funkcjonowania procesu komunikacji począwszy 
od poziomu interpersonalnego po międzykulturowy 

K_K02 

ZGW_06 potrafi współdziałać i pracować w grupie podczas 
analizy zjawisk gramatycznych, przyjmując w niej 
różne role  

K_K06 

 

4.  Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  

Fonetyka i fonologia – metody i narzędzia badawcze. 
Analiza porównawcza polskich i rosyjskich głosek. 
Rodzaje asymilacji – regresywna i progresywna  
 

ZGW_01, ZGW_02, 
ZGW_04, ZGW_05 

TK_02  

Budowa i funkcjonowanie narządów mowy – jak 
powstaje dźwięk. Kryteria klasyfikacji głosek 
rosyjskich. Inwentarz fonemów rosyjskich. 
Alternacje samogłoskowe i spółgłoskowe. 

ZGW_01, ZGW_02,  
ZGW_03 

TK_03 
Morfologia jako nauka o strukturze wyrazu, 
morfonologia. Kategorie morfologiczne języka 
rosyjskiego: deklinacja a koniugacja.  

ZGW_01, ZGW_02, 
ZGW_04, ZGW_05 

TK_04  
Słowotwórstwo a sposoby wzbogacania słownictwa. 
Podstawowe kategorie słowotwórcze języka 
rosyjskiego.  

ZGW_01, ZGW_02, 
ZGW_04 

TK_05  
Budowa słowotwórcza wyrazów. Derywacja a 
kompozycja. Typy i funkcje skrótowców. 

ZGW_01, ZGW_02, 
ZGW_03 

TK_06  
Przegląd form fleksyjnych poszczególnych części 
mowy. Wyrazy modalne języka rosyjskiego 

ZGW_01, ZGW_02, 
ZGW_03, ZGW_04 

TK_07  
Miejsce składni w systemie językowym. Metody 
analizy składniowej. Tematyczno-rematyczna 
budowa zdania, szyk wyrazów w zdaniu. 

ZGW_01, ZGW_02, 
ZGW_04, ZGW_05 

TK_08  
Zdanie pojedyncze i jego rodzaje. Spójność tekstu a 
budowa gramatyczna zdania. 

ZGW_01, ZGW_02 

TK_09 
Zdanie złożone i jego rodzaje. Wskaźniki zespolenia 
a podział zdań złożonych. 

ZGW_01, ZGW_02, 
ZGW_03 

TK_10 
Analiza zjawisk gramatycznych na poszczególnych 
poziomach tekstu np. publicystycznego, 
artystycznego 

ZGW_01, ZGW_02, 
ZGW_03, ZGW_04, 
ZGW_06 

 

5.   Zalecana literatura  

Lachur, Cz., Wspólczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole 
1998 

Bartoszewicz, A., Wawrzyńczyk, J., Gramatyka opisowa współczesnego języka 
rosyjskiego, PWN, Warszawa 1987 

Mirowicz, A., Gramatyka opisowa języka rosyjskiego, PWN, Warszawa 1970 



Бондарко, А.В., Функциональная грамматика, Ленинград 1984 
Брицын, М.А., Кононенко В.И., Современный русский язык, Киев 1983 
Валгина, Н.С.,  Розенталь, Д.Э., Современный русский язык, Москва 1987 
Милославский, И.Г., Краткая практическая грамматика русского языка, Иосква 

1987 
Bogusławski, A., Karolak, S., Gramatyka rosyjska w ujęciu funkcjonalnym, Warszawa 

1973 
Wójcik, T., Gramatyka języka rosyjskiego. Studium kontrastywne, Warszawa 1973 

 

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 Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej (czytelnia) – materiały pozostawione 
przez prowadzącego. 

 
 

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 

ZGW_01 TK_01–TK_10 
wykład informacyjny,  
dyskusja, ćwiczenia na 
tekście 

kolokwium 

ZGW_02 TK_01–TK_10 
wykład informacyjny,  
dyskusja, ćwiczenia na 
tekście 

kolokwium 

ZGW_03 
TK_02, TK_05, 
TK_06, TK_09, TK_10 

wykład informacyjny,  
dyskusja, ćwiczenia na 
tekście 

kolokwium 

ZGW_04 
TK_01, TK_03, 
TK_04, TK_06, 
TK_07, TK_10 

wykład informacyjny,  
dyskusja, ćwiczenia na 
tekście 

kolokwium 

ZGW_05 TK_01, TK_03, TK_07 
wykład informacyjny,  
dyskusja, ćwiczenia na 
tekście 

kolokwium 

ZGW_06 TK_10 ćwiczenia na tekście kolokwium 

 

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

Scharakteryzować system samogłoskowy w języku rosyjskim 
Scharakteryzować system spółgłoskowy w języku rosyjskim 
Budowa słowotwórcza wyrazów rosyjskich. Opisać metody analizy słowotwórczej 
Deklinacja rosyjska. Charakterystyka i sposoby wydzielania paradygmatów fleksyjnych 
Koniugacja rosyjska. Charakterystyka i podział 
Budowa zdania pojedynczego. Części zdania i ich funkcja 



Rodzaje zdań złożonych i wskaźniki zespolenia 

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 ćwiczeń 15 

Przygotowanie do kolokwium 10 

Zaliczenie  1 

SUMA GODZIN 72 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

2 

 

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

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

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

5.    Kryteria oceniania: 
– udział w wykładach i zajęciach – dopuszczalna jest nieobecność na dwóch wykładach  

i  zajęciach; 
– kolokwium pisemne – obowiązuje wiedza zdobyta podczas wykładów i ćwiczeń oraz  

uzyskana na podstawie lektury podręczników. 

 


