
SPECJALIZACJE 
 
 

DO KIERUNKÓW STUDIÓW II STOPNIA 
 
 

BAŁKANISTYKA 

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA 

I FILOLOGIA POLSKA 

oraz 

FILOLOGIA 
ZE SPECJALNOŚCIAMI 

 

FILOLOGIA BUŁGARSKA 
FILOLOGIA CHORWACKA 
FILOLOGIA CZESKA 
FILOLOGIA SERBSKA 
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Program specjalizacji II stopnia 
dla kierunków BAŁKANISTYKA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA 

POLSKA oraz FILOLOGIA 
 

 
 
 
Lp. 

 
 
 

Nazwa przedmiotu 

 

 

 Kod 

 

 

Punkty  

ECTS 

Liczba godzin Rozkład godzin 

Ogółem Wykła-
dy 

Kon-
wer-

satoria 

I rok II rok 

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

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

SPECJALIZACJA TRANSLATORSKA 

1.  Komunikacja 
międzykulturowa dla 
translatorów 

03-KMT-
21SDM 

4 30  30      30   

2.  Teoria przekładu 03-TP-11SDM-
E 

4 30 30  30        

3.  Warsztat tłumacza  03-WT-12SDM 
(II) 03-WT-

21SDM-E (III) 

9 60  60    30  30   

4.  Współczesne tendencje 
w translatologii 

03-WTT-
11SDM 

3 30  30  30       

5.  Wydawniczy i medialny 
kontekst pracy tłumacza 

03-WMK-
21SDM 

4 30  30      30   

6.  Zagadnienia poprawności 
językowej 

03-ZPJ-
12SDM-E 

4 30  30    30     

Razem  28 210 30 180 30 30 –– 60 –– 90 –– –– 

SPECJALIZACJA KULTURY POŁUDNIOWO- I  ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ 

1.  Antropologia słowiańskiej 
codzienności 

03-ASC-
21SDM 

4 30  30      30   

2.  Kultury słowiańskie w 
perspektywie globalizacji 

03-KSG-
21SDM 

4 30  30      30   

3.  Relacje interkulturowe w 
Europie Środkowej i 
Południowej 

03-RI-11SDM 3 30  30  30       

4.  Świat słowiańsk i w 
Internecie 

03-SSI-12SDM 3 30  30    30     

5.  Teoria kultury 03-TK-11SDM-
E 

4 30 30  30        

6.  Tradycje kulturowe krajów 
Europy Środkowej 
i Południowej 

03-TKK-
21SDM-E 

6 30  30      30   

7.  Współczesne kultury 
narodowe w Europie 
Środkowej i Południowej  

03-WKN-
12SDM-E 

4 30  30    30     

Razem  28 210 30 180 30 30 –– 60 –– 90 –– –– 
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OPIS MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU (SYLABUS) 
 

SPECJALIZACJA TRANSLATORSKA 
 

 
 
1. KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA DLA TRANSLATORÓW 
 
 
I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Komunikacja międzykulturowa dla translatorów 
2. Kod modułu kształcenia: 03-KMT-21SDM 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy w ramach specjalizacji 
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA oraz 

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA, FILOLOGIA CHORWACKA, FILOLOGIA 

CZESKA, FILOLOGIA SERBSKA  
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: II 
7. Semestr: zimowy  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godzin dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  4 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 

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

interpersonalne: zdobycie umiejętności skutecznego komunikowania się i umiejętności 
docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej; 
instrumentalne: zdobycie wiedzy ogólnej z zakresu komunikacji społecznej 
i kulturowej; 
systemowe: wykształcenie umiejętności rozumienia /lub choćby otwarcia się na/ innych 
kultur i zwyczajów, pragnienie sukcesu w skutecznym komunikowaniu i dążenie do 
niego 

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

(jeśli obowiązują): kurs jest przeznaczony dla studentów drugiego roku studiów 
magisterskich na kierunku filologia. 

 
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 

KMK_01  wskazać podstawowe definicje i sposoby rozumienia 
terminu ‘komunikowanie’ oraz rozumie ich źródła i 
zastosowania  

K_W02, K_W03, 
K_U04 
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KMK_02 rozróżniać i rozpoznawać poszczególne systemy 
komunikowania społecznego oraz modele 
komunikacyjne 

K_U13 

KMK_03 wybierać właściwe kody komunikacyjne i rozwijać 
umiejętność komunikowania się 

K_U03, K_U05, 
K_K01, K_K04, 
K_U21  

KMK_04 podjąć dyskusję nad najistotniejszymi zagadnieniami, 
obecnymi w refleksji nad komunikowaniem 

K_U11, K_K02 

KMK_05 wyjaśnić przyczyny trudności w komunikowaniu, w 
tym zwłaszcza komunikowaniu międzykulturowym 

K_W18, K_U13 

KMK_06 ocenić etyczne podstawy komunikowania K_K10 
 
4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
teoretyczne podstawy komunikacji społecznej – 
komunikowanie jako proces, definicje, cechy, elementy 
składowe 

KMK_01, KMK_04 

TK_02  
teoretyczne podstawy komunikacji społecznej – poziomy, 
sposoby, formy i typy komunikowania 

KMK_01, KMK_04 

TK_03  
wybrane modele komunikacyjne i systemy 
komunikowania społecznego: organizacyjny, polityczny, 
publiczny, masowy 

KMK_02, KMK_03, 
KMK_04 

TK_04 bariery i zakłócenia w komunikowaniu KMK_03, KMK_05  

TK_05 

komunikacja międzykulturowa – definicja, rodzaje, 
kultura jako źródło barier w komunikacji 
międzykulturowej: niechęć kulturowa, rola stereotypu, 
dystans komunikowania  

KMK_03, KMK_05 

TK_06 
manipulacja w społeczeństwie informacyjnym – 
komunikowanie poprzez reklamę 

KMK_02, KMK_03, 
KMK_04, KMK_06 

TK_07 
etyczne aspekty komunikacji – etyka w komunikowaniu 
medialnym 

KMK_06 

 
5. Zalecana literatura  

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999. 
Knapp M. L., Hall J. A., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, 
Wrocław 2009.  
Golka M., Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 
2008. 
Mikułowski-Pomorski J., Jak narody porozumiewają się między sobą w komunikacji 
międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków 2006. 
Reynolds S., Valentine D., Komunikacja międzykulturowa, Warszawa 2009. 
Gołembski D., Stosunki kulturalne na Bałkanach, Warszawa 2001. 

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 
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7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do 
laboratorium, itp. 
Biblioteka WFPiK, Biblioteka UAM, materiały dostarczane 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 

KMK_01 
TK_01; 
TK_02 

lektura indywidualna; dyskusja 
w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta; aktywność w 
trakcie zajęć; zaliczenie 
ustne 

KMK_02 
TK_03; 
TK_06 

lektura indywidualna; 
prezentacja indywidualna; 
dyskusja w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta; aktywność w 
trakcie zajęć; zaliczenie 
ustne 

KMK_03 

TK_03; 
TK_04; 
TK_05; 
TK_06 

lektura indywidualna; 
prezentacja krótkich 
fragmentów filmów; dyskusja 
w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta; aktywność w 
trakcie zajęć; zaliczenie 
ustne 

KMK_04 

TK_01; 
TK_02; 
TK_03; 
TK_06 

lektura i praca indywidualna; 
dyskusja w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta; aktywność w 
trakcie zajęć; zaliczenie 
ustne 

KMK_05 
TK_04; 
TK_05 

lektura indywidualna; 
fragmenty filmów osadzonych 
w określonych realiach 
kulturowych oraz reklam; 
kwestionariusz kulturowy; 
dyskusja w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta; aktywność w 
trakcie zajęć; zaliczenie 
ustne 

KMK_06 
TK_06; 
TK_07 

lektura indywidualna; dyskusja 
w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta; aktywność w 
trakcie zajęć; zaliczenie 
ustne 

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

efektów kształcenia. 
 

3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  
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Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

Godziny konsultacji 1 

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

15 

Lektura wskazanej literatury 50 

Przygotowanie do zaliczenia 20 

Zaliczenie  1 

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: 1,0; 

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

 
5. Kryteria oceniania:  

 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej);  
 wartość merytoryczna i projekt prezentacji oraz sposób jej przedstawienia; 
 umiejętność zaprezentowania w trakcie zaliczenia ustnego wiedzy nabytej w ramach 

przedmiotu oraz poziom tej wiedzy. 
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2. TEORIA PRZEKŁADU 
 
 
Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Teoria przekładu 
2. Kod modułu kształcenia: 03-TP-11SDM-E 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy w ramach specjalizacji 
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA oraz 

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA, FILOLOGIA CHORWACKA, FILOLOGIA 

CZESKA, FILOLOGIA SERBSKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: zimowy  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godzin dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  4 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 

 
 
II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

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. 

 

1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, 
potwierdzone osiągnięciem efektów kształcenia w zakresie przedmiotu: Teoria literatury 
z elementami badań literackich. 
 

2. 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: 

TP_01 zreferować i porównać koncepcje przekładu wypracowane 
na gruncie różnych teorii w naukach humanistycznych 

K_W03, K_W25, 
K_U07, K_U13 
 

TP_02 wyjaśnić rolę studiów nad przekładem w całokształcie 
wiedzy o kulturze i komunikacji międzyludzkiej  

K_W13, K_W14, 
K_W21, K_W22, 
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K_W25, K_K02, 
TP_03 czytać ze zrozumieniem i samodzielnie komentować prace 

teoretyczne z zakresu studiów nad przekładem w języku 
polskim  

K_W25, K_U01, 
K_U04, K_U06, 
K_U13, K_U11, 
K_U16, K_U17,  

TP_04 przygotować i przedstawić prezentację o tematyce 
teoretycznej z zakresu studiów nad przekładem 

K_W10, K_W11, 
K_U16, K_U17,  
K_U18, K_U19 

TP_05 docenić znaczenie etyczne pracy translatorskiej oraz jej 
rolę dla udanej komunikacji w ramach społeczeństw 
wielokulturowych i cywilizacji zglobalizowanej 

K_U06, K_U08 

 
 

4. Treści kształcenia 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu 

TK_01 Zakres, miejsce i znaczenie teorii przekładu w naukach 
humanistycznych. 

TP_02 

TK_02 Wielojęzyczność i wielokulturowość a problemy 
przekładu. 

TP_01, TP_02 

TK_03 Czeska i słowacka szkoła przekładoznawcza, polskie 
badania przekładoznawcze, ujęcia lingwistyczne. 

TP_01, TP_03, 
TP_04 

TK_04 Teorie przekładu z niemieckojęzycznego obszaru 
kulturowego, ujęcia hermeneutyczne. 

TP_01, TP_03, 
TP_04 

TK_05 Polisystemowa teoria przekładu. TP_01, TP_03, 
TP_04 

TK_06 Językoznawstwo kognitywne w teorii i praktyce 
przekładu. 

TP_01, TP_03, 
TP_05 

TK_07 Zwrot kulturowy w przekładoznawstwie. TP_01, TP_03, 
TP_04, TP_05 

TK_08 Przekład feministyczny. TP_01, TP_03, 
TP_05 

TK_09 Etyka tłumacza, zawód tłumacza w ujęciu historycznym, 
tłumacze o sobie (Stanisław Barańczak, Karl Dedecius, 
Ludmiła Marijańska, Lucja Danielewska), koncepcje roli 
tłumacza Lawrence'a Venutiego i Anthony'ego Pyma. 

TP_01, TP_02, 
TP_05 

 

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. 
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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: podczas zajęć 
wykorzystywane są prezentacje multimedialne, zajęcia odbywają się także w pracowniach 
komputerowych, co pozwala na korzystanie z różnorodnych narzędzi internetowych 
przydatnych w pracy tłumacza. 
 

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

 

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 

TP_01 TK_01–TK_09 wykład, lektura indywidualna, 
dyskusja w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta 
aktywność w trakcie zajęć 
egzamin ustny 

TP_02 TK_01–TK_09 wykład, lektura indywidualna, 
dyskusja w grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta 
aktywność w trakcie zajęć 
egzamin ustny 

TP_03 TK_01–TK_09 lektura i prezentacja 
indywidualna, dyskusja w 
grupie 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta 
aktywność w trakcie zajęć 
egzamin ustny 

TP_04 TK_03–TK_04, 
TK_05, TK_07 

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

ocena pracy pisemnej 

TP_05 TK_02–TK_09 praca zespołowa w trakcie 
zajęć 
wystąpienie w trakcie zajęć 

ocena prezentacji 
przygotowanej przez 
studenta 

 

1. Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne: 
Jaka jest różnica między terminami zwrot kulturowy a przekład kulturowy? 
Jaka jest rola teorii norm w kręgu badań przekładoznawczych? 
Skomentuj zależność między pozycją tłumacza/tłumaczki w społeczeństwie a 
paradygmatem oryginalności pracy twórczej i wtórności pracy odtwórczej. 
Wymień kilka najważniejszych socjologów przekładu oraz wyjaśnij ich koncepcje 
dotyczące roli przekładu w społeczeństwie. 



10 
 

 
2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS): 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 
Godziny konsultacji 1 
Czytanie wskazanej literatury 35 
Przygotowanie do egzaminu 20 
Tłumaczenie fragmentu tekstu naukowego z wybranego 
języka słowiańskiego 

30 

Egzamin ustny 1 
SUMA GODZIN 117 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

4 

 

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

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

praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 3,0. 
 

4. Kryteria oceniania: 
 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. 

 
5. Skala ocen: 

5,0 (A) – bardzo dobra znajomość głównych kierunków teorii przekładu, bardzo dobra 
umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji translatologicznych, 
wysoka świadomość kulturotwórczej funkcji przekładu; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie analizy 
porównawczej; 
4,0 (C) – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: niższa zdolność krytycznego porównania 
poszczególnych koncepcji translatologicznych ; 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość głównych kierunków teorii przekładu, zadowalająca 
umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji translatologicznych 
(wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), wysoka 
świadomość kulturotwórczej funkcji przekładu; 
3,0 (E) – zadowalająca znajomość głównych kierunków teorii przekładu, niska 
umiejętność krytycznego porównania poszczególnych koncepcji translatologicznych 
(wymagająca np. zadawania pytań pomocniczych przez osobę egzaminującą), wysoka 
świadomość kulturotwórczej funkcji przekładu; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość głównych kierunków w badaniach literackich i 
powiązanych z nimi teorii przekładu oraz wynikające z niej dalsze braki w zakresie 
efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu. 
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3. WARSZTAT TŁUMACZA 
 
 
I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Warsztat tłumacza 
2. Kod modułu kształcenia: 03-WT-12SDM (sem. II), 03-WT-21SDM (sem. III) 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy w ramach wybranej specjalizacji 
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA oraz 

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA, FILOLOGIA CHORWACKA, FILOLOGIA 

CZESKA, FILOLOGIA SERBSKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: I i II 
7. Semestr: letni (I rok), zimowy (II rok) 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 60 (30 + 30) godzin dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  9 (3 + 6) 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: praca w grupie, umiejętności interdyscyplinarne.  
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, planowanie i organizacja, 
wiedza ogólna, umiejętność wypowiadania się w mowie i piśmie w języku ojczystym, 
znajomość języka bułgarskiego, umiejętność zarządzania informacją (zdobywanie 
i interpretacja danych z różnych źródeł).  
systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności 
badawcze. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych 
(jeśli obowiązują): znajomość języka czeskiego w stopniu umożliwiającym przekład 
wybranych tekstów (poziom C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). 

 

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 

WT_01  Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie teorii i praktyki 
przekładu, ma usystematyzowaną i rozszerzoną wiedzę 
na temat rozwoju języka bułgarskiego i rozumie 
rządzące nim prawidłowości, posiada praktyczną 
znajomość języka czeskiego  na poziomie C1 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  

K_W22, K_W14, 
K_W03, K_U01,  

WT_02 Potrafi objaśnić i porównać koncepcje przekładu, zna 
różnorodne techniki przekładu tekstów pisanych.  

K_W10, K_W22, 
K_U01 



12 
 

WT_03 Potrafi samodzielnie tłumaczyć różnorodne teksty  
z języka polskiego na język czeski i odwrotnie, potrafi 
samodzielnie wykorzystywać różne źródła niezbędne w 
procesie przekładu (słowniki, Internet).  

K_U01, K_U10, 
K_U17, K_U18  

WT_04 Potrafi dokonywać ustnych tłumaczeń z języka 
czeskiego na język polski i odwrotnie, posiada 
umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych 
z przedstawicielami różnych kultur i tradycji 

K_U17, K_U18, 
K_K04 

WT_05 Uczestniczy czynnie w grupowej pracy translatorskiej, 
posiada zaawansowane interdyscyplinarne kompetencje 
(międzykulturowe i komunikacyjne), pozwalające na 
wykorzystywanie wiedzy filologicznej w różnorodnych 
dziedzinach nauki i życia społecznego 

K_U17, K_U18, 
K_K06 

WT_06 Potrafi czytać teksty ze zrozumieniem  w języku 
bułgarskim, docenia znaczenie nauk filologicznych dla 
prawidłowego funkcjonowania procesu komunikacji, 
począwszy od poziomu interpersonalnego po 
międzykulturowy 

K_U17, K_U18, 
K_K02 

 

 

4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do 

efektów kształcenia 
modułu 

TK_01  
Elementy teorii przekładu (typologia przekładu, 
tłumaczenie pisemne a tłumaczenie ustne: 
symultaniczne, konsekutywne  

WT_01, WT_02, 
WT_03 

TK_02  

Prezentacja przekładów ustnych i pisemnych, technik 
tłumaczeń tekstów pisanych, specyfiki przekładów 
ustnych  
 

WT_01, WT_02, 
WT_03 

TK_03 
Prezentacja słów i wyrażeń związanych z wybranym 
zagadnieniem tematycznym oraz tłumaczenia tekstu 
użytkowego (wg indywidualnego wyboru) 

WT_03, WT_04, 
WT_05, WT_06  

TK_04 

Prezentacja słów i wyrażeń związanych z wybranym 
zagadnieniem tematycznym oraz tłumaczenia tekstów 
administracyjno-prawniczych, naukowych 
i technicznych 

WT_03, WT_04, 
WT_05, WT_06 

TK_05 

Prezentacja słów i wyrażeń związanych z wybranym 
zagadnieniem tematycznym oraz tłumaczenia tekstu 
prasowego/medialnego; redagowanie komunikatów 
prasowych; tłumaczenia symultaniczne („na żywo”, film, 
przekłady filmowe)  

WT_03, WT_04, 
WT_05, WT_06 

TK_06 

Prezentacja leksykalnych zagadnień przekładu 
(frazeologizmów, przysłów itd.),  prezentacja słów 
i wyrażeń związanych z wybranym zagadnieniem 
tematycznym  

WT_03, WT_04, 
WT_05, WT_06 

TK_07 
Prezentacja problematyki przekładu literackiego (na 
poziomie gramatycznym, leksykalnym, stylistycznym); 
literackość tekstu, przekład jako twórczość, prezentacja 

WT_03, WT_04, 
WT_05, WT_06 
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słów i wyrażeń związanych z wybranym zagadnieniem 
tematycznym, podstawowe tłumaczenia prozy, poezji, 
dramatu 

 
5. Zalecana literatura  

Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych, red. D. Kierzkowska, Warszawa 
2007. 

O. Wojtasiewicz, Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 1996. 
J. Pieńkos, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty lingwistyczne 

i pozalingwistyczne, Warszawa 1993. 
K. Lipiński, Vademecum tłumacza, Kraków 2006. 
A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1998. 
Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne, red. P. Fast, Katowice 1998. 
G. Steiner, Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, Kraków 2000. 
Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009. 
И. Васева, Теория и практика на превода, София 1980. 
E. Nida, Ch. Taber, The Theory and Practice of Translation, Leiden 1969. 

 

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. 

 
 
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 

WT_01 
TK_01, 
TK_02 
  

konwersatorium, praca 
indywidualna/tłumaczenie 

praca pisemna, tłumaczenie 
tekstu użytkowego oraz  

WT_02 
TK_01, 
TK_02 

konwersatorium, praca 
indywidualna/tłumaczenie 

praca pisemna, tłumaczenie 
tekstu użytkowego oraz 
artystycznego  

WT_03 
TK_01 do  
TK_07  

konwersatorium, praca 
indywidualna/tłumaczenie 

praca pisemna, tłumaczenie 
tekstu użytkowego oraz 
artystycznego  

WT_04 
TK_03 do 
TK_07 

Konwersatorium, praca 
indywidualna/tłumaczenie 

praca pisemna, tłumaczenie 
tekstu użytkowego oraz 
artystycznego  

WT_05 
TK_03 do 
TK_07 

Konwersatorium, praca 
indywidualna/tłumaczenie 

 praca pisemna, tłumaczenie 
tekstu użytkowego oraz 
artystycznego  

WT_06 
TK_03 do 
TK_07 

Konwersatorium, praca 
indywidualna/tłumaczenie 

praca pisemna, tłumaczenie 
tekstu użytkowego oraz 
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artystycznego  

 

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

3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 60 

Godziny konsultacji  2 

Tłumaczenie własne  100 

Lektura zalecanej literatury  100 

SUMA GODZIN 262 
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: 
 sprawność translatorska,  
 tłumaczenie (praca pisemna) z języka bułgarskiego  na język polski i odwrotnie), 
 dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona, 

nieobecność na  dwóch zajęciach), 
 aktywność w trakcie zajęć.  
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4. WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W TRANSLATOLOGII 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Współczesne tendencje w translatologii 
2. Kod modułu kształcenia: 03-WTT-11SDM 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy w ramach wybranej specjalizacji 
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA oraz 

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA, FILOLOGIA CHORWACKA, FILOLOGIA 

CZESKA, FILOLOGIA SERBSKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: zimowy  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godzin dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  3 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 
 

II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

 zaznajomienie studentów ze współczesnymi tendencjami w translatologii; 
 kształtowanie świadomości o znaczeniu różnorodności kulturowej i wielokulturowej w 

pracy tłumacza, szczególnie w pracy w zespole międzynarodowym; 
 kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce wiedzy z zakresu najnowszych 

tendencji w translatoryce; 
 rozwój umiejętności adaptowania się do nowych warunków, kreatywność. 

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

(jeśli obowiązują): potwierdzone osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie 
przedmiotów: Podstawy teorii przekładu, Tłumacz i media współczesne. 
 

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 

WTT_01  scharakteryzować najważniejsze europejskie teorie 
przekładu na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat  

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W21, K_U04, 
K_U07, K_U11, 
K_K01 

WTT_02 zastosować zdobytą wiedzę do badań nad przekładem 
oraz do własnej praktyki translatorskiej 

K_W13, K_U01, 
K_U13, K_U17, 
K_U18, K_U21, 
K_K01 

WTT_03 czytać ze zrozumieniem i samodzielnie komentować 
prace teoretyczne z zakresu studiów nad przekładem 

K_W01, K_W02, 
K_W03,  K_U04, 
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K_U06, 

WTT_04 przygotować i przedstawić prezentację o tematyce 
teoretycznej 

K_U06, K_U08, 
K_U09, K_U10, 
K_U19 

WTT_05 rozpoznać znaczenie badań nad przekładem 
w kontekście kultury, w którym funkcjonuje  

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W21, K_U12, 
K_K02, 
K_K03,K_K05 

 

4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  badania translatologiczne a praktyka tłumaczeniowa 
WTT_01, WTT_02, 
WTT_05 

TK_02  okres językoznawczy (Jacobson, Nida, Mounin) 
WTT_01, WTT_02, 
WTT_03, WTT_04, 
WTT_05 

TK_03 szkoła Übersetzungwissenschaft i szkoła lipska 
WTT_01, WTT_02, 
WTT_03, WTT_04, 
WTT_05 

TK_04 socjolingwistyczne badania francuskie 
WTT_01, WTT_02, 
WTT_03, WTT_04, 
WTT_05 

TK_05 
podejście tekstowe (Ladmiral, Margot, Meschonnic); 
Hermeneutyka w badaniach niemieckich 

WTT_01, WTT_02, 
WTT_03, WTT_05 

TK_06 
Manipuliści (Translation Studies: Toury, Hermans, 
Holmes, Bassnett, Lefevre) 

WTT_01, WTT_02, 
WTT_03, WTT_04, 
WTT_05 

TK_07 model integracyjny Mary Snell-Hornby;  
WTT_01, WTT_02, 
WTT_03, WTT_04, 
WTT_05 

TK_08 
badania psycholingwistyczne dotyczące przekładu. 
Najnowsze tendencje 

WTT_01, WTT_02, 
WTT_03, WTT_05 

TK_09 przekład feministyczny (von Flotow) 
WTT_01, WTT_02, 
WTT_03, WTT_04, 
WTT_05 

TK_10 operacje procesu przekładu: rozumienie; dewerbalizacja 
WTT_01, WTT_02, 
WTT_05 

TK_11 operacje procesu przekładu: reekspresja, weryfikacja 
WTT_01, WTT_02, 
WTT_05 

TK_12 
kryteria dobrego przekładu – pojęcie ekwiwalencji, 
ekwiwalencja funkcjonalna, wierność a wolność 
przekładu 

WTT_01, WTT_02, 
WTT_04, WTT_05 
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5. Zalecana literatura 
A. Pisarska, T. Tomaszewska, Współczesne tendencje przekładoznawcze, Wydawnictwo 

UAM, Poznań, 1998. 
E. Tabakowska, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Universitas: Kraków 

2001. 
E. Balcerzan, Literatura z literatury. Strategie tłumaczy, Katowice 1998. 
K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2007. 
Przekład artystyczny a współczesne teorie translatologiczne, seria Studia o przekładzie nr 

8, red. P. Fast, Katowice 1998. 

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 Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM http://www.slavic.amu.edu.pl/ 

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

i metod oceniania  
 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych w 
trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

WTT_01 TK_01–TK_12 Wykład i ćwiczenia 
F – aktywny udział 
w zajęciach 
P – kolokwium 

WTT_02 TK_01–TK_12 Wykład i ćwiczenia 
F – aktywny udział 
w zajęciach 
P – kolokwium 

WTT_03 TK_02–TK_09 Wykład i ćwiczenia 
F – aktywny udział 
w zajęciach 
P – kolokwium 

WTT_04 
TK_02–TK_09, 
TK_12 

ćwiczenia 
F – ocena prezentacji 
P – kolokwium 

WTT_05 TK_01–TK_12 Wykład i ćwiczenia 
F – aktywny udział 
w zajęciach 
P – kolokwium 

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

efektów kształcenia. 
 

3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

Czytanie wskazanej literatury 30 
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Przygotowanie do egzaminu 15 

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

14 

Godziny konsultacji 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: 1,0; 
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 na zajęciach, 
 przygotowanie prezentacji o charakterze teoretycznym, 
 wynik osiągnięty podczas kolokwium. 
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5. WYDAWNICZY I MEDIALNY KONTEKST PRACY TŁUMACZA 
 
 
I. Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Wydawniczy i medialny kontekst pracy tłumacza 
2. Kod modułu kształcenia: 03-WMK-21SDM 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA oraz 

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA, FILOLOGIA CHORWACKA, FILOLOGIA 

CZESKA, FILOLOGIA SERBSKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: II 
7. Semestr: zimowy 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godzin dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  4 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 
 

II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia: 

 wprowadzenie studentów do sytuacji na współczesnym rynku tłumaczeniowym, 
 zaznajomienie z wymogami pracy w wydawnictwie, 
 zaznajomienie z materiałami wspomagających tłumaczenie, 
 doskonalenie umiejętności translatorskich. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych: 
potwierdzone osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie przedmiotów – Komunikacja 
międzykulturowa dla translatorów, Współczesne tendencje w translatologii, Język i 
sztuka słowa. 

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 

WMK_01  ma pogłębioną wiedzę na temat pracy tłumacza 
w kontekście medialnym i wydawniczym 

K_W22, K_U04, 
K_U20 

WMK_02 potrafi wykorzystywać strony internetowe dotyczące 
tłumaczenia; zna najważniejsze programy 
tłumaczeniowe 

K_U07, K_U21 

WMK_03 potrafi odnaleźć właściwe dane i informacje w mediach 
potrzebne do przygotowania tłumaczenia tekstu z danej 
dziedziny 

K_U06, K_K06, 
K_U21 

WMK_04 potrafi wykorzystać znajomość prawa autorskiego dla 
potrzeb swojej pracy translatorskiej 

K_W26, K_K09, 
K_U21, K_K06 

WMK_05 ocenia wykonane przez siebie tłumaczenia pod 
względem potrzeb rynku wydawniczego 

K_U13, K_U21, 
K_K10 
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WMK_06 potrafi zredagować tekst i dokonać jego korekty;  potrafi 
fachowo przygotować tekst zgodnie z wymogami 
wydawnictwa 

K_U06, K_U18, 
K_W03, K_W10, 
K_K06, K_K07, 
K_U21 

 

4. Treści kształcenia 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
rynek wydawniczy w Polsce i w Europie; sylwetki 
najważniejszych tłumaczy 

WMK_01, WMK_05,  

TK_02  
proces przygotowania tekstu tłumaczenia do druku; 
podstawy edytorstwa 

WMK_03, WMK_05, 
WMK_06 

TK_03 
zagadnienia z zakresu prawa autorskiego dotyczące 
tłumaczy  

WMK_04 

TK_04 
współpraca tłumacza z wydawnictwem; rola tłumacza w 
promowaniu wydawnictwa, znaczenie wydawnictwa w 
pracy tłumacza 

WMK_05, WMK_06 

TK_05 tłumacz w mediach masowych 
WMK_01, WMK_02, 
WMK_03 

TK_06 
przegląd oprogramowania wspomagającego pracę 
tłumacza (CAT) w opozycji do tłumaczenia maszynowego 
(MT) 

WMK_02, WMK_03 

 

5. Zalecana literatura  
Bańko M., Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2006. 
Pieńkos J., Podstawy przekładoznawstwa: od teorii do praktyki, Kraków 2003. 
Pieńkos J., Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa 1993. 
Pollak P., Jak wydać książkę, Wrocław 2007. 
Osuchowska B., Poradnik autora, tłumacza, redaktora, Warszawa 2005. 
Prawo autorskie i prasowe, praca zbiorowa, Warszawa 2009. 
Tabakowska E., O przykładzie na przekładzie, Kraków 1999. 
Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2011. 

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

 

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

 

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 

WMK_01 TK_01, TK_05 
forma wykładu, praca 
indywidualna w trakcie zajęć 

aktywność w trakcie zajęć 
kolokwium pisemne 
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oraz grupowa  

WMK_02 TK_05, TK_06 

praca zespołowa w trakcie 
zajęć i poza godzinami 
kontaktowymi, dyskusja 
w grupie 

aktywność w trakcie zajęć 
ocena przygotowania 
materiału poza godzinami 
kontaktowymi 
kolokwium pisemne 

WMK_03 
TK_02, 
TK_05, TK_06 

forma wykładu, praca 
indywidualna w trakcie zajęć 
oraz poza godzinami 
kontaktowymi 

ocena pracy w trakcie zajęć 
ocena przygotowania 
materiału poza godzinami 
kontaktowymi 
kolokwium pisemne 

WMK_04 TK_03 
forma wykładu, lektura 
indywidualna, dyskusja w 
grupie 

aktywność w trakcie zajęć 
kolokwium pisemne 

WMK_05 
TK_01, 
TK_02, TK_04 

praca indywidualna w trakcie 
zajęć, dyskusja w grupie 

aktywność w trakcie zajęć 
kolokwium pisemne 

WMK_06 TK_02, TK_04 
forma wykładu, praca 
indywidualna w trakcie zajęć 

aktywność w trakcie zajęć 
kolokwium pisemne 

2. Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne 
 
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 prezentacji na zajęcia 20 

Czytanie wskazanej literatury 45 

Przygotowanie do zaliczenia 20 

SUMA GODZIN 116 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

4 

 
4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

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

 

5. Kryteria oceniania:  
 aktywność podczas zajęć (udział w zadanych pracach zespołowych, udział dyskusji), 
 wartość merytoryczna przygotowanej prezentacji oraz sposób jej przedstawienia, 
 umiejętność praktycznego wykorzystania poruszanych na zajęciach problemów 

w pracy tłumacza, 
 poziom nabytej wiedzy w ramach przedmiotu oraz umiejętność zaprezentowania jej 

podczas kolokwium pisemnego. 
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6. ZAGADNIENIA POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ 
 
 
I.    Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Zagadnienia poprawności językowej 
2. Kod modułu kształcenia: 03-ZPJ-12SDM-E 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA oraz 

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA, FILOLOGIA CHORWACKA, FILOLOGIA 

CZESKA, FILOLOGIA SERBSKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godzin dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  4 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 
 
 
II.  Informacje szczegółowe 

1.  Cele modułu kształcenia: 
– zaznajomienie studentów ze współczesnymi normami poprawnościowymi języka 

serbskiego na różnych jego poziomach 
– kształtowanie świadomości interkulturowej w zakresie etykiety językowej 
– uporządkowanie  i pogłębianie wiedzy z zakresu gramatyki normatywnej, 
– kształtowanie i doskonalenie umiejętności korekty językowej tekstu pisanego 

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

wiedza z zakresu gramatyki opisowej języka serbskiego na poziomie akademickim, 
znajomość języka serbskiego na poziomie absolwenta studiów licencjackich. 

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

modułu kształcenia i odniesienia do efektów kształcenia dla kierunku studiów 
 

Symbol 
efektów 

kształcenia dla 
modułu 

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia dla 

kierunku studiów 

ZPJ_01 Zna podstawową terminologię dotyczącą zagadnień 
związanych z poprawnością językową 

K_W02, K_U04 

ZPJ _02 Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą 
współczesnych norm poprawnościowych w języku 
serbskim 

K_W10, K_W14, 
K_U04, K_U05, 
K_U21, K_K01 

ZPJ _03 Rozumie i orientuje się w zasadach ochrony własności 
intelektualnej i prawa autorskiego związanych z 
zawodem tłumacza 

K_W26, K_U21 

ZPJ_04 Posiada kompetencje międzykulturowe i 
komunikacyjne, dzięki którym wykorzystuje wiedzę 
nabytą na zajęciach w zawodzie tłumacza 

K_U05, K_U21, 
K_K01, K_K02, 
K_K04, K_K06, 
K_K10, K_K11, 
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K_K13 
ZPJ _05 Potrafi korzystać ze źródeł ortoepicznych różnego 

typu 
K_U06, K_U21, 
K_K01, K_K07 

ZPJ _06 Potrafi dokonać poprawnych pisemnych tłumaczeń 
tekstów z języka polskiego na język serbski i z języka 
serbskiego na język polski 

K_U18, K_U21, 
K_K01, K_K07, 
K_K10, K_K13 

 
4. Treści kształcenia 
 
Symbol treści 

kształcenia 
Opis treści kształcenia 

Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu 

TK_01 Warianty normy językowej, uzus, tekst i system. ZPJ_01, ZPJ_02 
TK_02 Współczesna norma poprawnościowa – ortograficzna i 

interpunkcyjna 
ZPJ_01, ZPJ_02 

TK_03 Współczesna norma poprawnościowa - fleksyjna ZPJ_01, ZPJ_02 
TK_04 Współczesna norma poprawnościowa – leksykalna i 

frazeologiczna 
ZPJ_01, ZPJ_02 

TK_05 Współczesna norma poprawnościowa – składniowa i 
słowotwórcza 

ZPJ_01, ZPJ_02 

TK_06 Akcent wyrazowy i akcent zdaniowy. ZPJ_01, ZPJ_02 
TK_07 Korekta błędów językowych w tekstach oryginalnych 

i tłumaczonych.  
ZPJ_01, ZPJ_02 

TK_08 Normy poprawnościowe w pracy tłumacza. Błędy w 
przekładzie wynikające z interferencji 
międzyjęzykowej. 

ZPJ_01, ZPJ_02, 
ZPJ_03, ZPJ_04, 
ZPJ_05, ZPJ_06 

 
5. Zalecana literatura 

obowiązkowa: 
М. Дешић, Правопис српског језика. Приручник за школе, Земун 1998. 

М. Пешикан,  Ј. Јерковић, М. Пижурица, Правопис српског језика, Нови Сад 2011. 

П. Пипер, И. Клајн, Нормативна граматика српског језика, Нови Сад 2014. 

uzupełniająca: 
Nowy słownik ortograficzny PWN,  red.  naukowy E. Polański, Warszawa 2002. 
J. Podracki, A. Gałązka, Gdzie postawić przecinek? Poradnik ze słownikiem, Warszawa 
2010. 
Słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. W. Doroszewski, Warszawa 1998. 

 
 
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 

ZPJ_01 Od TK_01 do 
TK_08 

Wykład 
informacyjny/konwersatoryjny, 
praca indywidualna i grupowa, 
lektura indywidualna 

Kolokwium zaliczeniowe, 
egzamin, aktywność w 
trakcie zajęć 

ZPJ _02 Od TK_01 do 
TK_08 

Wykład 
informacyjny/konwersatoryjny, 

Kolokwium zaliczeniowe, 
egzamin, aktywność w 
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praca indywidualna i grupowa, 
lektura indywidualna 

trakcie zajęć 

ZPJ _03 TK_08 Wykład konwersatoryjny, 
praca indywidualna i grupowa, 
lektura indywidualna 

Kolokwium zaliczeniowe, 
egzamin, aktywność w 
trakcie zajęć 

ZPJ _04 TK_08 Wykład konwersatoryjny, 
praca indywidualna i grupowa, 
lektura indywidualna 

Kolokwium zaliczeniowe, 
egzamin, aktywność w 
trakcie zajęć 

ZPJ _05 TK_08 Wykład konwersatoryjny, 
praca indywidualna i grupowa, 
lektura indywidualna 

Kolokwium zaliczeniowe, 
egzamin, aktywność w 
trakcie zajęć 

ZPJ _06 TK_08 Wykład konwersatoryjny, 
praca indywidualna i grupowa, 
lektura indywidualna 

Kolokwium zaliczeniowe, 
egzamin, aktywność w 
trakcie zajęć 

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

– Rodzaje normy językowej, uzus a norma. 
– Leksykalna i frazeologiczna norma poprawnościowa w języku serbskim. 
– Negatywna i pozytywna interferencja międzyjęzykowa. 

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS) 
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 
Godziny konsultacji 2 
Czytanie wskazanej literatury 58 
Przygotowanie do kolokwiów  30 
Suma godzin 120 
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 4 
 
4.   Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 

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

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

5.   Kryteria oceniania: 
– aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusji i w pracy zespołowej), 
– poziom wiedzy na pisemnym kolokwium  
– obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch 

zajęciach w semestrze) 
– poziom wiedzy zaprezentowany na egzaminie 

 
6.  Skala ocen: 

5,0 (A) – bardzo dobra znajomość zagadnień teoretycznych dotyczących typów normy 
językowej, uzusu, systemu i tekstu, doskonała znajomość teoretyczna i praktyczna 
współczesnej normy poprawnościowej w serbskim języku pisanym i mówionym, 
umiejętność dokonania kompletnej korekty tekstu ze szczególnym uwzględnieniem błędów 
wynikających z negatywnej interferencji, znakomita sprawność w korzystaniu ze źródeł 
ortoepicznych; 
4,5 (B) – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami; 
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4,0 (C) – dobra znajomość zagadnień teoretycznych dotyczących typów normy językowej, 
uzusu, systemu i tekstu, dobra znajomość teoretyczna i praktyczna współczesnej normy 
poprawnościowej w serbskim języku pisanym i mówionym, umiejętność dokonania prawie 
kompletnej korekty tekstu ze szczególnym uwzględnieniem błędów wynikających z 
negatywnej interferencji, dobra sprawność w korzystaniu ze źródeł ortoepicznych; 
3,5 (D) – zadowalająca znajomość zagadnień teoretycznych dotyczących typów normy 
językowej, uzusu, systemu i tekstu, zadowalająca znajomość teoretyczna i praktyczna 
współczesnej normy poprawnościowej w serbskim języku pisanym i mówionym, 
umiejętność dokonania korekty większości tekstu z uwzględnieniem błędów wynikających 
z negatywnej interferencji, przeciętna sprawność w korzystaniu ze źródeł ortoepicznych; 
3,0 (E) – zadowalająca znajomość zagadnień teoretycznych dotyczących typów normy 
językowej, uzusu, systemu i tekstu, zadowalająca znajomość teoretyczna i praktyczna 
współczesnej normy poprawnościowej w serbskim języku pisanym i mówionym, 
umiejętność dokonania korekty przynajmniej połowy tekstu z uwzględnieniem błędów 
wynikających z negatywnej interferencji, słaba sprawność w korzystaniu ze źródeł 
ortoepicznych; 
2,0 (F) – niezadowalająca znajomość zagadnień teoretycznych dotyczących typów normy 
językowej, uzusu, systemu i tekstu, niezadowalająca znajomość teoretyczna i praktyczna 
współczesnej normy poprawnościowej w serbskim języku pisanym i mówionym,  brak 
umiejętności dokonania korekty połowy tekstu z uwzględnieniem błędów wynikających z 
negatywnej interferencji, niezadowalająca sprawność w korzystaniu ze źródeł 
ortoepicznych. 
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SPECJALIZACJA KULTURY POŁUDNIOWO-  
I  ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ 

 
 
 
1. ANTROPOLOGIA SŁOWIAŃSKIEJ CODZIENNOŚCI 
 
 
I.     Informacje ogólne 
1. Nazwa modułu kształcenia: Antropologia słowiańskiej codzienności 
2. Kod modułu kształcenia: 03-ASC-21SDM 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA oraz 

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA, FILOLOGIA CHORWACKA, FILOLOGIA 

CZESKA, FILOLOGIA SERBSKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: II 
7. Semestr: zimowy 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godzin dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  4 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 
 

II.   Informacje szczegółowe 

1. Cele modułu kształcenia 
– ukazanie zjawisk i procesów kulturowych Słowiańszczyzny; 
– łączenia wiedzy z zakresu teorii kultury, antropologii kulturowej, historii, 

religioznawstwa; 
– kształtowanie umiejętności prowadzenia dyskusji w grupie; 
– kształtowanie porozumiewania się z ekspertami z dziedziny kulturoznawstwa 

serbistycznego, kroatystycznego, bułgarystycznego, środkowoeuropejskiego; 
– przekazanie wiedzy zaawansowanej z zakresu antropologii krajów Europy Środkowej i 

Południowej; 
– kształtowanie podstawowej wiedzy na temat kultury tradycji i specyfiki regionalnej i 

ponadregionalnej. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych 
(jeśli obowiązują):  
wiedza na poziomie podstawowym na temat kultury i tradycji europejskiej wyniesiona z 
zajęć prowadzonych na pierwszym stopniu nauczania. 

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 

ASC_01  Potrafi na poziomie zaawansowanym definiować kulturę 
i opisywać fundamentalne tradycje kulturowe, ich 

K_W06, K_W07, 
K_W08, K_W18, 
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uwarunkowania historyczne, geopolityczne, narodowe, 
ponadnarodowe, literackie 

K_W19, K_W20, 
K_U13, K_K03 

ASC_02 Potrafi na poziomie zaawansowanym dokonać przeglądu 
i charakterystyki najważniejszych tradycji kulturowych, 
które budują wspólnoty o charakterze narodowym, 
kształtują ich mentalność, tożsamość i przynależność 

K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W11, 
K_W17, K_W19, 
K_U12, K_K03 

ASC_03 uzyskuje zaawansowaną wiedzę na temat 
najważniejszych zjawisk i kierunków w kulturze 
(literaturze) Europy Środkowej i Południowej, 
reprezentatywnych autorów i tekstów kultury 
kształtujących poszczególne systemy wspólnot 
o charakterze narodowym 

K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W09, 
K_W11, K_W17, 
K_W19, K_W20, 
K_U5, K_K03 

ASC_04 potrafi kategoryzować, kontekstualizować, 
zaklasyfikować tradycje i ich przejawy w procesie 
historyczno-kulturowym oraz powiązać je 
z analogicznymi zjawiskami w innych kulturach 
europejskich 

K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W08, 
K_W18, K_W19, 
K_W20, K_K03 

ASC_05 rozumie specyfikę kultury, tradycji, dziedzictwa 
w kontekście ogólnych i konkretnych zjawisk 
cywilizacyjnych i wydarzeń historycznych oraz 
konstrukcji/ projektów ideologicznych 

K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W08, 
K_W18, K_W19, 
K_W20, K_K03 

ASC_06 zyskuje umiejętność porównywania zjawisk 
kulturowych, formułowania wniosków, wyjaśniania i 
interpretowania tych zjawisk w kontekście szerokich 
formacji historycznych, politycznych, geopolitycznych, 
konfesyjnych, kulturowych 

K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W08, 
K_W18, K_W19, 
K_W20, K_K03 

ASC_07 posiada umiejętność prawidłowego posługiwania się 
terminologią z zakresu literaturoznawstwa, 
kulturoznawstwa, religioznawstwa; zabierania głosu w 
dyskusji; gromadzenia i wykorzystywania informacji 
naukowej; rekapitulowania i podsumowywania dyskusji, 
wyciągania wniosków; pracy w grupie 

K_W02, K_W03, 
K_W12, K_U06, 
K_U04, K_K03, 
K_K06 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  Konwersatorium organizacyjne. Cel, zakres i rygory. ASC_01–ASC_07 

TK_02  
Teatralizacja życia codziennego. Rytuał (versus obrzęd, 
obyczaj, zwyczaj). Performans. 

ASC_01– ASC_07 

TK_03 Pamięć kulturowa. ASC_01– ASC_07 

TK_04 
Nie ma jak u mamy. Kultura mieszkania. O zachowaniu 
się przy stole. Kultura jedzenia.  

ASC_01– ASC_07 

TK_05 
Kult pracy. Kultura zarabiania. O odpoczynku i 
wypoczynku. Kultura regenerowania sił. 

ASC_01– ASC_07 

TK_06 Sztuka kochania. Kultura okazywania uczuć. ASC_01– ASC_07 
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TK_07 Co na siebie włożyć? Kultura ubierania. ASC_06 

TK_08 
Druk kształci. Kultura czytania. Telewizja kłamie. 
Kultura oglądania. 

ASC_04– ASC_06 

TK_09 U cioci na imieninach. Kultura upamiętniania ego.  ASC_05 

TK_10 Gdy pierwsza gwiazdka... Kultura upamiętniania Deo. ASC_04– ASC_06 

 
5. Zalecana literatura: 

A. Barnard, Antropologia, Warszawa 2009, s. 132–138; 
A. Brillat-Savarin, Fizjologia smaku albo medytacje o gastronomii doskonałej, przeł. 

Joanna Guze, Warszawa 1997, s. 167–191. 
A. Rocamora, Fields of fashion. Critical Insights into Bourdieu’s Sociology of Culture, 

„Journal of Consumer Cultur” 2(3), 2002, s. 341–362; 
A. Śliz, M.S. Szczepański, Świętowanie: komensalizm ponownie odczytany, „Kultura i 

Społeczeństwo” nr 4, 2012, s. 45–60. 
A. Wieczorkiewicz, Prawdziwe pamiątki z podróży. Kwestia autentyczności w 

antropologii turystyki, „Kultura i społeczeństwo” 2, 2003, s. 145–177; 
C. Lévi-Strauss, Trójkąt kulinarny, przeł. S. Ciechowicz, „Twórczość” 1972, nr 2, s. 71–

80. 
Co znaczy „mieszkać”? Szkice antropologiczne, red. G. Wroniecka, Warszawa 2007;  
D. E. Sutton, Food and the senses, „Annual Review of Anthropology” 2010, nr 39. 
E. Cohen, Phenomenology of Tourist Experience, „Sociology” 13:2, 1979, s. 179-201. 
E. Cohen, Youth Tourists in Acre. A Disturbance Becomes a Lifelong Preoccupation, [w:] 

The Study of Tourism: Anthropological and Sociological Beginnings, red. D. Nash, 
Amsterdam 2007, s. 50–59. 

E. Dąbrowska, Interakcja sceny i widowni w teatrze obrzędowym, „Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu” nr 26, 1988, s. 
189–199. 

F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX 
wieku, przeł. P. Wrzosek, Warszawa 2003. 

J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w 
cywilizacjach starożytnych, przeł. A. Kryczyńska-Pham, Warszawa 2008;  

Godlewski, Warszawa 2006. 
J. Kajfosz, O udrożnieniu domu i udomowieniu drogi, [w:] Droga w języku i kulturze, red. 

J. Adamowski, K. Smyk, Lublin 2011; 
K. Kotkowska, O przemianach sakralizacji przestrzeni domowej, dostęp: 

http://etnolodzy.pl/artykuly/item/37-o-przemianach-sakralizacji-przestrzeni-
domowej. 

K. Łeńska-Bąk, O pokarmach, smakach i utraconych znaczeniach. Historia kultury sub 
specie culinaria, Opole 2010. 

K. Smyk, Choinka w kulturze polskiej. Symbolika drzewka i ozdób, Kraków 2009. 
P. Kowalski, Wędrować, podróżować, być turystą, Opole 2003. 
L. Czarnkowska, Antropologia ekonomiczna: elementy teorii, Warszawa 1999, s.17–20, 

34–44; 
M. Halbawchs, Pamięć zbiorowa grup religijnych, [w:] idem, Społeczne ramy pamięci, 

przeł. M. Król, Warszawa 2008;  
M. Kowalewski, M. Ostrowski, Mieszkanie – przestrzeń prywatna? Praktyki uniformizacji 

wnętrz. On-line: http://www.wa.pb.edu.pl/uploads/downloads/5-Mieszkanie-
przestrzen-prywatna-Praktyki-uniformizacji-wnetrz.pdf. 

Mieszkanie. Analiza socjologiczna, red. E. Kaltenberg-Kwiatkowska, Warszawa 1982; 
P. Connerton, Jak społeczeństwa pamiętają, przeł. M. Napiórkowski, Warszawa 2012.  
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P. Szarota, Od skarpetek Tyrmanda do krawata Leppera: psychologia stroju dla 
średniozaawansowanych, Warszawa 2008; 

P. Wyborski, In Vino Veritas/Communitas/Civilitas? O cywilizującej towarzyskości 
konsumpcji wina, „Kultura i Społeczeństwo” nr 4, 2012, s. 121–147. 

R. Schechner, Rytuał, [w:] idem, Performatyka. Wstęp, przeł. T. Kubikowski, Warszawa 
2006, s. 69–108. 

R. Sulima, Antropologia codzienności, Kraków 2000. 
R.E. Hryciuk, J. Mroczkowska, Co wy tam gotujecie. O antropologicznych badaniach nad 

jedzeniem, „Op. Cit.” 2012, nr 43, s. 3–7. 
R.P. Wilk, L. Cliggett, Gospodarki i kultury. Podstawy antropologii ekonomicznej, przeł. 

J. Gilewicz, Kraków 2011. 
S.W. Mintz, Ch.M. Du Bois, The Anthropology of Food and Eating, „Annual Review of 

Anthropology” 2002, nr 31, s. 99–119; 
Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa 1987 (hasła: obrzęd, 

obrzęd przejścia, obyczaj, rytuał, zwyczaj);  
T.H. Eriksen, Małe miejsca. wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i 

kulturowej, przeł. J. Wołyńska, Warszawa 2009, s.185–189, 211–218; 
W. Rybczyński, Dom. Krótka historia idei, Gdańsk, Warszawa 1996. 
 

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 

ASC_01 TK_01– TK_10 

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

bieżąca aktywność  w 
trakcie zajęć, kolokwium, 
egzamin 

ASC_02 TK_01– TK_10 

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

aktywność  w trakcie 
zajęć, kolokwium, 
egzamin 

ASC_03 TK_01–TK_06,  

konwersatorium, prezentacje 
multimedialne, 
dyskusje na temat 
przeczytanych materiałów 

aktywność  w trakcie 
zajęć, kolokwium, 
egzamin 

ASC_04 TK_03, TK_04 

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

aktywność  w trakcie 
zajęć, kolokwium, 
egzamin 
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materiałów 

ASC_05 
TK_01– TK_05, 
TK_07 

konwersatorium wykład, 
konwersatorium prezentacje 
indywidualne studentów, 
praca grupowa, dyskusje 

aktywność  w trakcie zajęć 
kolokwium 
egzamin 

ASC_06 TK_08, TK_09 

konwersatorium, wykład, 
konwersatorium prezentacje 
indywidualne studentów, 
praca grupowa, dyskusje 

aktywność  w trakcie 
zajęć, kolokwium, 
egzamin 

ASC_07 TK_08– TK_10 

konwersatorium wykład, 
konwersatorium prezentacje 
indywidualne studentów, 
praca grupowa, dyskusje 

aktywność  w trakcie 
zajęć, kolokwium, 
egzamin 

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

efektów kształcenia. 
 

3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

 Czytanie wskazanej literatury 40 

Praca własna studenta – przygotowanie prezentacji 
multimedialnej 
 

20 
 

Konsultacje z nauczycielem 
 

2 
 

Przygotowanie do kolokwium 25 

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: 1,0; 

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

5.    Kryteria oceniania  
– Aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusjach, prezentacje indywidualne). 
– Napisanie pracy semestralnej i przygotowanie prezentacji multimedialnej. 
– Kolokwium zaliczeniowe i egzamin (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 krajów Europy Środkowej i 
Południowej, szerokiego repertuaru tradycji i kontekstów historycznych, 
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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 krajów Europy Środkowej i Południowej, praca semestralna napisana poprawnie;  
3,5 (D) – zadowalająca znajomość głównych omawianych tradycji w Europie Środkowej 
i Południowej oraz ich 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. 
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2. KULTURY SŁOWIAŃSKIE W PERSPEKTYWIE GLOBALIZACJI 
 
 
I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Kultury słowiańskie w perspektywie globalizacji 
2. Kod modułu kształcenia: 03-KSG-21SDM 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy w ramach specjalizacji 
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA oraz 

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA, FILOLOGIA CHORWACKA, FILOLOGIA 

CZESKA, FILOLOGIA SERBSKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: II rok 
7. Semestr: zimowy  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godzin dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  4 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1.   Cele modułu kształcenia 
interpersonalne: kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk i procesów 
kulturowych, umiejętności interdyscyplinarnego łączenia wiedzy z zakresu teorii kultury, 
antropologii kulturowej, historii, religioznawstwa, formowanie umiejętności prowadzenia 
dyskusji w grupie/zespole oraz porozumiewania się z ekspertami z dziedziny 
kulturoznawstwa serbistycznego, kroatystycznego, bułgarystycznego, 
środkowoeuropejskiego, umiejętność docenienia przynależności narodowej i 
ponadnarodowej, różnorodności kulturowej i wielokulturowej, etnicznej i multietnicznej; 

instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza zaawansowana z 
zakresu kultury krajów Europy Środkowej i Południowej, umiejętność wypowiadania się 
w mowie i piśmie w języku ojczystym oraz czytania w jednym z języków 
południowosłowiańskich  

systemowe: umiejętność czytania/studiowania literatury fachowej na poziomie 
zaawansowanym, zdobywanie umiejętności pisania  pracy seminaryjnej, kształtowanie 
podstawowej wiedzy na temat kultury Europy Środkowej i Południowej, 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 kultury i tradycji europejskiej 
wyniesiona z zajęć prowadzonych na pierwszym stopniu nauczania. 

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 

KSG_01  Potrafi na poziomie zaawansowanym definiować kulturę 
i opisywać fundamentalne tradycje kulturowe, ich 

K_W06, K_W07, 
K_W08, K_W 18, 
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uwarunkowania historyczne, geopolityczne, narodowe, 
ponadnarodowe, literackie 

K_W 19, K_W20, 
K_U13, K_K03 

KSG_02 Potrafi na poziomie zaawansowanym dokonać przeglądu 
i charakterystyki najważniejszych tradycji kulturowych, 
które budują wspólnoty o charakterze narodowym, 
kształtują ich mentalność, tożsamość i przynależność 

K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W11, 
K_W 17, K_W 19, 
K_U12, K_K03 

KSG_03 uzyskuje zaawansowaną wiedzę na temat 
najważniejszych zjawisk i kierunków w kulturze 
(literaturze) Europy Środkowej i Południowej, 
reprezentatywnych autorów i tekstów kultury 
kształtujących poszczególne systemy wspólnot 
o charakterze narodowym 

K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W09, 
K_W11, K_W 17, 
K_W 19, K_W20, 
K_U5, K_K03 

KSG_04 potrafi kategoryzować, kontekstualizować, 
zaklasyfikować tradycje i ich przejawy w procesie 
historyczno-kulturowym oraz powiązać je 
z analogicznymi zjawiskami w innych kulturach 
europejskich 

K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W08, 
K_W 18, K_W 19, 
K_W20, K_K03 

KSG_05 rozumie specyfikę kultury, tradycji, dziedzictwa 
w kontekście ogólnych i konkretnych zjawisk 
cywilizacyjnych i wydarzeń historycznych oraz 
konstrukcji/ projektów ideologicznych 

K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W08, 
K_W 18, K_W 19, 
K_W20, K_K03 

KSG_06 zyskuje umiejętność porównywania zjawisk 
kulturowych, formułowania wniosków, wyjaśniania i 
interpretowania tych zjawisk w kontekście szerokich 
formacji historycznych, politycznych, geopolitycznych, 
konfesyjnych, kulturowych 

K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W08, 
K_W 18, K_W 19, 
K_W20, K_K03 

KSG_07 posiada umiejętność prawidłowego posługiwania się 
terminologią z zakresu literaturoznawstwa, 
kulturoznawstwa, religioznawstwa; zabierania głosu w 
dyskusji; gromadzenia i wykorzystywania informacji 
naukowej; rekapitulowania i podsumowywania dyskusji, 
wyciągania wniosków; pracy w grupie 

K_W02, K_W03, 
K_W12, K_U06, 
K_U04, K_K03, 
K_K06 

 
4.   Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  

Prezentacja na poziomie  zaawansowanym kultury 
i tradycji Europy Środkowej i Południowej oraz ich 
kontekstów historycznych, geopolitycznych, 
narodowych, ponadnarodowych, literackich 

KSG_01, KSG_02, 
KSG_03, KSG_04, 
KSG_05, KSG_06, 
KSG_07 

TK_02  

Prezentacja na poziomie zaawansowanym repertuaru 
tradycji w kategoriach wspólnoty, tożsamości, 
przynależności oraz uwzględnienie kontekstu 
europejskiego tych tradycji 

KSG_01, KSG_02, 
KSG_03, KSG_04, 
KSG_05, KSG_06, 
KSG_07 

TK_03 
Prezentacja na poziomie zaawansowanym tradycji i ich 
udziału, przejawów w procesie historyczno-kulturowym 

KSG_01, KSG_02, 
KSG_03, KSG_04, 
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oraz powiązanie poszczególnych tradycji z 
analogicznymi zjawiskami w innych kulturach 
europejskich 

KSG_05, KSG_06, 
KSG_07 

TK_04 

Prezentacja na poziomie  zaawansowanym 
najważniejszych zjawisk i kierunków w kulturze 
(literaturze) Europy Środkowej i Południowej, 
reprezentatywnych autorów i tekstów kultury 
w odniesieniu do  wspólnot o charakterze narodowym 

KSG_01, KSG_02, 
KSG_03, KSG_04, 
KSG_05, KSG_06, 
KSG_07 

TK_05 

Prezentacja na poziomie zaawansowanym specyfiki 
kultury, tradycji, dziedzictwa w kontekście ogólnych i 
konkretnych (wybranych) zjawisk cywilizacyjnych i 
wydarzeń historycznych oraz konstrukcji/ projektów 
ideologicznych 

KSG_01, KSG_02, 
KSG_03, KSG_04, 
KSG_05, KSG_06, 
KSG_07 

TK_06 

Prezentacja na poziomie zaawansowanym zjawisk 
kulturowych ich porównywania, formułowania 
wniosków, wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk w 
kontekście szerokich formacji historycznych, 
politycznych, geopolitycznych, konfesyjnych, 
kulturowych 

KSG_01, KSG_02, 
KSG_03, KSG_04, 
KSG_05, KSG_06, 
KSG_07 

TK_07 
Prawidłowe posługiwanie się pojęciami i terminami z 
zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, 
religioznawstwa 

KSG_07 

 
5. Zalecana literatura  

Ch. Dawson, Formowanie się chrześcijaństwa, Warszawa 1987. 
J. Meyendorf, Teologia bizantyjska, Warszawa 1984. 
M. Banniard, Geneza kultury europejskiej, V-VIII w., tł. A. Kuryś, Warszawa 1995. 
T. Wasilewski, Bizancjum i Słowianie w IX wieku, Warszawa 1972. 
A. Naumow, Wiara i historia, Kraków 1996. 
Słowianie i ich konfesje, red. L. Suchanek, Prace Komisji kultury Słowian  PAU, t. VI, 

Kraków 2007. 
E. Machut-Mendecka, Archetypy islamu, 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 FWPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM; materiały dostarczane przez 
prowadzącego zajęcia oraz strony internetowe 

 

III.  Informacje dodatkowe  

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

 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych 
w trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

KSG_01 
TK_01, TK_02, 
TK_03, TK_04, 

konwersatorium, praca 
zespołowa w trakcie zajęć, 

bieżąca aktywność  w 
trakcie zajęć, kolokwium, 
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TK_05, TK_06, 
TK_07 

prezentacje indywidualne 
studentów, dyskusje 

egzamin 

KSG_02 

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

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

aktywność  w trakcie 
zajęć, kolokwium, 
egzamin 

KSG_03 

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

konwersatorium, prezentacje 
multimedialne, 
dyskusje na temat 
przeczytanych materiałów 

aktywność  w trakcie 
zajęć, kolokwium, 
egzamin 

KSG_04 TK_03, TK_04 

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

aktywność  w trakcie 
zajęć, kolokwium, 
egzamin 

KSG_05 

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

konwersatorium wykład, 
konwersatorium prezentacje 
indywidualne studentów, 
praca grupowa, dyskusje 

aktywność  w trakcie zajęć 
kolokwium 
egzamin 

KSG_06 TK_06, TK_07 

konwersatorium, wykład, 
konwersatorium prezentacje 
indywidualne studentów, 
praca grupowa, dyskusje 

aktywność  w trakcie 
zajęć, kolokwium, 
egzamin 

KSG_07 TK_06, TK_07 

konwersatorium wykład, 
konwersatorium prezentacje 
indywidualne studentów, 
praca grupowa, dyskusje 

aktywność  w trakcie 
zajęć, kolokwium, 
egzamin 

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

efektów kształcenia. 
 

3.   Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

 Czytanie wskazanej literatury 40 

Praca własna studenta 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej 
Konsultacje z nauczycielem 
Przygotowanie do egzaminu 

 
20 
2 
25 

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: 1,0; 

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



36 
 

5.    Kryteria oceniania: 
– aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusjach, prezentacje indywidualne); 
– napisanie pracy semestralnej i przygotowanie prezentacji multimedialnej; 
– kolokwium zaliczeniowe i egzamin (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 krajów Europy Środkowej i 
Południowej, 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 krajów Europy Środkowej i Południowej, praca semestralna napisana poprawnie;  
3,5 (D) – zadowalająca znajomość głównych omawianych tradycji w Europie Środkowej 
i Południowej oraz ich 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. 
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3. RELACJE INTERKULTUROWE W EUROPIE ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ 
 
 
I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Relacje interkulturowe w Europie Środkowej i 
Południowej 

2. Kod modułu kształcenia: 03-RI-11SDM 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy w ramach wybranej specjalizacji 
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA oraz 

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA, FILOLOGIA CHORWACKA, FILOLOGIA 

CZESKA, FILOLOGIA SERBSKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: zimowy  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godzin dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  3 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 

 
II. Informacje szczegółowe 

1. Cele modułu kształcenia 

interpersonalne: praca w grupie, umiejętności interdyscyplinarne, umiejętność 
docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej.  
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, planowanie i organizacja, 
wiedza ogólna, wiedza podstawowa z zakresu kulturoznawstwa, umiejętność 
wypowiadania się w mowie i piśmie w języku ojczystym, umiejętność rozwiązywania 
problemów.  
systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności 
badawcze, umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu teorii kultury i literatury, 
rozumienie innych kultur i zwyczajów. 

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

obowiązują): wiedza na poziomie podstawowym na temat relacji interkulturowych w 
Europie Środkowej i Południowej.  
 

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 

RI_01  Posiada zaawansowaną wiedzę na temat teorii kultury, jej 
głównych pojęć, kierunków, szkół i przedstawicieli;  zna 
na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w 
naukach humanistycznych i potrafi ją zastosować w celu 
opisów zjawisk komunikacji międzykulturowej; potrafi 
syntetycznie i analitycznie zinterpretować wzorcowe 
kulturowe charakterystyczne dla wspólnoty narodowej.  

K_W04, K_W03, 
K_U05 
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RI_02 Posiada zaawansowaną wiedzę o analogiach i różnicach 
kulturowych i religijnych krajów Półwyspu Bałkańskiego; 
posiada zaawansowaną wiedzę o specyfice kulturowej 
Słowiańszczyzny południowej; potrafi wyszukiwać, 
analizować, oceniać, selekcjonować i syntetyzować 
wiedzę filologiczną i slawistyczną przy użyciu różnych 
źródeł i narzędzi badawczych. 

K_W23,  K_W24, 
K_U06  

 

 

RI_03 Wykazuje zaawansowaną wiedzę na temat symboliki 
związanej z kulturą narodową, zna jej źródła, genezę, 
semantykę oraz wzajemne relacje poszczególnych 
składników pola symbolicznego; potrafi samodzielnie 
przedstawić ustną wypowiedź w języku polskim.  

K_W18, K_U07  

 

 

RI_04 Posiada zaawansowaną wiedzę na temat specyfiki krajów 
słowiańskich Półwyspu Bałkańskiego i Europy 
Środkowej, ich historii i wzajemnych stosunków; ma 
uporządkowaną rozszerzoną wiedzę na temat historii  
literatury kraju specjalności, zna jej główne epoki, prądy i 
twórczość czołowych przedstawicieli; potrafi wykorzystać 
zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu filologii oraz 
powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i 
interpretowania zachowań językowych, literackich i 
kulturowych.  

K_W06, K_W07, 
K_U13 

 

  

 

RI_05 ma pogłębioną  systemową wiedzę na temat genetycznych 
i typologicznych relacji zachodzących między literaturami 
słowiańskimi, wyjaśnia i interpretuje je za pomocą 
kategorii i pojęć komparatystycznych; posiada pogłębioną 
wiedzę o kraju i kulturze kraju specjalności; posiada 
umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych z 
przedstawicielami różnych kultur i tradycji. Jest otwarty 
na wymianę informacji i doświadczeń.  

K_W09, K_W17, 
K_K04 

 

RI_06 Ma świadomość uwarunkowań historycznych 
i kulturowych twórczości literackiej; potrafi na poziomie 
zaawansowanym posługiwać się terminologią używaną w 
naukach filologicznych oraz opisać za jej pomocą 
wybrane problemy badawcze; potrafi wykorzystać 
zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu filologii oraz 
powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania 
i interpretowania zachowań kulturowych.  

K_W19, K_U04, 
K_U13 

 

 

4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do 

efektów kształcenia 
modułu 

TK_01  

Prezentacja definicji terminów związanych z relacjami 
interkulturowymi omawianego obszaru (dialog 
międzykulturowy, ponadnarodowy model kultury, kultura 
narodowa, świadomość narodowa, komunikacja 
kulturowa, rodzaje komunikacji międzykulturowej). 

RI_01, RI_02  

TK_02  Europa Środkowa a Półwysep Bałkański (związki RI_03, RI_04, 
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historyczno-kulturowe).   RI_05 

TK_03 
Paradygmaty cywilizacyjne i tradycje współtworzące 
kultury słowiańskie w Europie Środkowej i Południowej.  

RI_02, RI_03, 
RI_04 

TK_04 
Tradycja cyrylometodejska w Europie Środkowej 
i Południowej.  

RI_02, RI_03, 
RI_06  

TK_05 
Kultura prawosławna w Rzeczpospolitej XVI–XVII 
wieku jako przykład dialogu międzykulturowego.  

RI_03, RI_05, 
RI_06  

TK_06 
Binarna opozycja swój/obcy jako problem badawczy 
komunikacji międzykulturowej.  

RI_01, RI_03, 
RI_04  

TK_07 Kultura monastyczna na Bałkanach.  RI_02, RI_04 

TK_08 Tureckie dziedzictwo Bałkanów.   
RI_02, RI_04, 
RI_05  

TK_09 
 Źródła barier w komunikacji interkulturowej 
(etnocentryzm, uprzedzenia, stereotypy, język) 

RI_02, RI_04, 
RI_05 

 
5. Zalecana literatura  

Symbioza kultur słowiańskich i niesłowiańskich w Europie Środkowej, red. M. 
Bobrownicka, Kraków 1996.  

F. Gołembski, Stosunki kulturalne na Bałkanach, Warszawa 2001. 
M. Todorova , Bałkany wyobrażone, przeł. P. Szymor, M. Budzińska, Wołowiec 2008.  
Śródziemnomorze – Europa Środkowa – Bałkany. Studia z literatur 

południowosłowiańskich, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2002.  
M. Dąbrowski, Swój – Obcy – Inny: z problemów interferencji i komunikacji kulturowej, 

Izabelin 2001.  
Komunikacja międzykulturowa, wewnątrzkulturowa, społeczna: szkice socjologiczne, pod 

red. J. Żurki, Toruń 2009.  
J. Mikułowski-Piotrowski, Komunikacja międzykulturowa: wprowadzenie, Kraków 1999.  
Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański, red. 

B. Zieliński, Poznań 2002. 
A. Naumow, Wiara i historia: z dziejów literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach 

polsko-litewskich, Kraków 1996.  
B. Olszewska-Dyoniziak, Oblicza kultury: wstęp do antropologii międzykulturowej 

komunikacji, Kraków 1998.  
T. Paleczny, Stosunki międzykulturowe: zarys problematyki, Kraków 2005.  
Zrozumieć innego: współczesne problemy komunikacji międzykulturowej, red. 

O. Glebova i  M. Niemiec-Knaś, Częstochowa 2010.  

 
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. 
 
 

III. Informacje dodatkowe  

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

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych w 
trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie założonych 

efektów kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 

kształcenia 

RI_01 
TK_02, TK_03, 
TK_04, TK_05, 
TK_06, TK_09 

dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

kolokwium  

RI_02 
TK_02 TK_04, 
TK_05, TK_06, 
TK_09 

dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

kolokwium  

RI_03 
TK_01, TK_03, 
TK_04, TK_07 

dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

kolokwium 

RI_04 
TK_01, TK_02, 
TK_08 

dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

kolokwium  

RI_05 
TK_03, TK_04, 
TK_08 

dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

kolokwium 

RI_06 
TK_01, TK_08, 
TK_09 

dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

kolokwium  

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

efektów kształcenia. 
 

3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

Godziny konsultacji  1 

Przygotowanie referatu  19 

Lektura zalecanej literatury  20 

Przygotowanie do kolokwium  20 

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: 

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

 dodatkowo: obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona 
nieobecność na  dwóch zajęciach ), 

 aktywność w trakcie zajęć. 
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4. ŚWIAT SŁOWIAŃSKI W INTERNECIE 
 
 
I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Świat słowiański w Internecie 
2. Kod modułu kształcenia: 03-SSI-12SDM 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy  
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA oraz 

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA, FILOLOGIA CHORWACKA, FILOLOGIA 

CZESKA, FILOLOGIA SERBSKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godzin dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  3 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 

 

II. Informacje szczegółowe 
1. Cele modułu kształcenia 

interpersonalne: zdolności krytyczne, umiejętności interdyscyplinarne, umiejętność 
porozumiewania się z ekspertami z dziedziny slawistyki za pomocą Internetu, 
umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej; 
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza ogólna o kulturach 
słowiańskich, wiedza zaawansowana z zakresu obecności treści kulturowych w 
Internecie; 
systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności 
badawcze, umiejętność korzystania ze źródeł informacji naukowej dostępnych za 
pośrednictwem Internetu, rozumienie innych kultur i zwyczajów. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji  społecznych (jeśli 
obowiązują): znajomość odpowiednich języków kierunkowych (tu: czeskiego), podstawy 
obsługi komputera. 

 
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 

SSI_01  Zna najważniejsze strony internetowe oraz bazy danych 
poświęcone Słowiańszczyźnie południowej i potrafi 
korzystać ze źródeł informacji naukowej dostępnych w 
Internecie 

K_W26, K_U06, 
K_U14, K_U15, 
K_K01, 

SSI_02 Potrafi korzystać ze stron internetowych, internetowych 
słowników i portali społecznościowych (strony typu 
language exchange) w celu rozwijania swoich 

K_U01, K_K06 



43 
 

kompetencji językowych 

SSI_03 Zna najnowsze tendencje kulturowe związane z 
obecnością literatury i kultury w Internecie (literatura 
hipertekstowa, Web 2.0) w kontekście 
południowosłowiańskim i światowym 

K_W16, K_W25,  

SSI_04 Uczestniczy w życiu kulturalnym za pomocą nowych 
mediów 

K_K06, K_K09 

SSI_05 Zyskuje umiejętność porównywania zjawisk literackich i 
kulturowych obecnych w Internecie 

K_W08, K_W09, 
K_U12 

SSI_06 Posiada umiejętności badawcze i wiedzę teoretyczną 
pozwalającą analizować, interpretować i oceniać 
zjawiska związane z Internetem rozumianym jako 
przestrzeń komunikacji kulturowej 

K_U12, K_U13, 
K_U16 

 
4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  
Informacje o slawistycznych ośrodkach naukowych w 
kraju i zagranicą, uniwersytety słowiańskie na stronach 
WWW 

SSI_01 

TK_02  
Bazy danych, biblioteki sieciowe, internetowe 
czasopisma naukowe – ich zasoby i możliwości 
wykorzystania 

SSI_01, SSI_06 

TK_03 Słowniki internetowe i korpusy języków słowiańskich SSI_01, SSI_02 

TK_04 
Portale tematyczne poświęcone problematyce 
językoznawczej, literaturoznawczej, kulturoznawczej, 
wirtualne galerie i muzea 

SSI_01, SSI_03, 
SSI_05, SSI_06 

TK_05 
Pisarze słowiańscy oraz inni twórcy kultury i ich teksty 
w sieci 

SSI_01, SSI_03, 
SSI_05, SSI_06 

TK_06 Nauka języków słowiańskich przez Internet SSI_02 

TK_07 

Prasa codzienna, czasopisma społeczno- 
-polityczne, serwisy informacyjne, popularne 
wyszukiwarki, radio, telewizja, muzyka, film 
w Internecie 

SSI_01, SSI_04 

 

5. Zalecana literatura  
B. Chachulska, R. Górski, Korpusy komputerowe języków słowiańskich, „Studia z 

Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 40, 2005, s. 483–507. 
J. Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2007. 
Humanista w cyberprzestrzeni, red. W. Godzic, A. Bednarz, Kraków 1999. 
R. Kaiser, Literackie spacery po Internecie, Kraków 1997. 



44 
 

Z. Korona, A. Sadoch, M. Stacholec, Internet - narzędzie informacji naukowej, 
Warszawa 1997. 

M. A. Kłopotek, Inteligentne wyszukiwarki internetowe, Warszawa 2001. 
M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2008. 
A. W. Mikołajczak, K. Dominas, M. Kaźmierczak, W cyfrowym labiryncie, Gniezno 

2005. 
A. Pawłowski, Lingwistyka korpusowa – perspektywy i zagrożenia, "Polonica" 22-23, 

2003, s. 19–31. 
L. Rosenfeld, P. Morville, Architektura informacji w serwisach internetowych, tłum. K. 

Masłowski, T. Jarzębowicz, Gliwice 2003. 
T. Trejderowski, Po prostu Internet, Gliwice 2000. 
 

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. 
Tematyczne strony internetowe; 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 

SSI_01 
TK_01. TK_02, 
TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_07 

Prezentacja multimedialne, 
dyskusja 

Aktywność na zajęciach, 
ocena prezentacji 
wykonanej przez studenta 

SSI_02 TK_03 
Prezentacja multimedialne, 
dyskusja 

Aktywność na zajęciach, 
ocena prezentacji 
wykonanej przez studenta 

SSI_03 TK_04, TK_05 
Prezentacja multimedialne, 
dyskusja 

Aktywność na zajęciach, 
ocena prezentacji 
wykonanej przez studenta 

SSI_04 TK_07 
Prezentacja multimedialne, 
dyskusja 

Aktywność na zajęciach, 
ocena prezentacji 
wykonanej przez studenta 

SSI_05 TK_04, TK_05 
Prezentacja multimedialne, 
dyskusja 

Aktywność na zajęciach, 
ocena prezentacji 
wykonanej przez studenta 

SSI_06 
TK_02, TK_04, 
TK_05 

Prezentacja multimedialne, 
dyskusja 

Aktywność na zajęciach, 
ocena prezentacji 
wykonanej przez studenta 

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

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

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

Praca własna studenta: analiza wybranych stron 
internetowych 

30 

Praca własna studenta: internetowa kwerendy 
bibliograficzna 

25 

Konsultacje 2 

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: 1,0; 
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 na zajęciach – 30%, 
 ocena z prezentacji – 70%, 
 dodatkowo: obecność na zajęciach, (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona 

nieobecność na  dwóch zajęciach ), przedstawienie wyników kwerendy internetowej. 
 

6. Sposób oceniania: 
5,0 (A) – bardzo dobra wiedza na temat slawistycznych zasobów Internetu, bardzo dobre 
umiejętności posługiwania się źródłami informacji naukowej dostępnymi za 
pośrednictwem Internetu oraz bardzo dobre umiejętności i kompetencje w zakresie 
postrzegania Internetu jako przestrzeni kulturowej, 
4,5 (B) – jak wyżej, jednak z pewnymi minimalnymi niedociągnięciami, 
4,0 (C) - dobra wiedza na temat slawistycznych zasobów Internetu, dobre umiejętności 
posługiwania się źródłami informacji naukowej dostępnymi za pośrednictwem Internetu 
oraz dobre umiejętności i kompetencje w zakresie postrzegania Internetu jako przestrzeni 
kulturowej, 
3,5 (D) – zadowalająca wiedza na temat slawistycznych zasobów Internetu, zadowalające 
umiejętności posługiwania się źródłami informacji naukowej dostępnymi za 
pośrednictwem Internetu oraz zadowalające umiejętności i kompetencje w zakresie 
postrzegania Internetu jako przestrzeni kulturowej, 
3,0 (E) – jak wyżej, z licznymi niedociągnięciami, 
2,0 (F) – niezadowalająca wiedza, umiejętności oraz kompetencje. 
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5. TEORIA KULTURY 
 
 
I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Teoria kultury 
2. Kod modułu kształcenia: 03-TK-11SDM-E 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy w ramach specjalizacji 
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA oraz 

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA, FILOLOGIA CHORWACKA, FILOLOGIA 

CZESKA, FILOLOGIA SERBSKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: zimowy  
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład, 30 godzin dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS: 4 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 
 
 
II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia: 
interpersonalne: zdolności krytyczne związane z obszarami teorii kultury wraz z ich 
odwołaniami do kontekstu historycznego, społecznego i metodologicznego, 
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza z zakresu historii 
kultury, myśli społecznej i antropologicznej,   
systemowe: rozumienie różnych kultur i dyskursów z nimi związanych, umiejętności 
badawcze, umiejętność uczenia się.  

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

(jeśli obowiązują): znajomość zagadnień z zakresu historii kultury. 
 

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 (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 

studiów 

TK_01  Zdefiniować historyczne oraz współczesne koncepcje 
kultury 

H2A_W02, 
H2A_W03 

TK_02 Scharakteryzować nurty badań nad kulturą H2A_W04, 
H2A_W05 

TK_03 Wskazać procesy społeczne wpływające na koncepcje 
kultury 

H2A_U07, H2A_U08, 
2A_U10 

TK_04 Posługiwać się koncepcjami kultury, odnosząc je do 
zagadnień społecznych. 

H2A_K04, H2A_K05 



47 
 

TK_05 Postrzega relacje pomiędzy rozwojem społecznym na 
teorią kultury. 

H2A_K05 

TK_06 Ocenia własne kompetencje i jest otwarty na zjawiska 
kulturowe. 

H2A_K05 

 
4. Treści kształcenia 

 
Symbol i numer 

treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  Kultura czy kultury? Zdefiniowanie zagadnienia. 
TK_01, TK_02, 
TK_05 

TK_02  Lingwistyka a teorie kultury 
TK_02, TK_03, 
TK_06 

TK_03-04 
 

Teoria kultury w procesie historycznym badań (szkoły 
teorii kultury) 

TK_03, TK_04, 
TK_05 

TK_05-06 Od religii do sekularyzacji 
TK_03, TK_08, 
TK_11 

TK_07 Czy kontrkultura to też kultura? 
TK_03, TK_08, 
TK_10 

TK_08 Michela Foucault badania nad kulturą. 
TK_02, TK_04, 
TK_06 

TK_09 Kryzys kolonizacji i jego wpływ na badania kulturowe. 
TK_03, TK_08, 
TK_09 

TK_10 Teksty kultury medialnej 
TK_05, TK_06, 
TK_07 

TK_11 Popkultura jako obszar badań kulturowych. TK_07, TK _10 

TK_12 Teoria kultury – teoria literatury  
TK_04, TK_05, 
TK_06, TK_07 

TK_13 Globalizacja – czy zmierzch kultur? 
TK_03, TK_04, 
TK_08 

TK_14 Płeć, podmiot, kultura 
TK_04, TK_08, 
TK_11 

TK_15 Polityka kulturowa i kulturalna 
TK_02, TK_03, 
TK_11 

 
5. Zalecana literatura  

Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005. 
Burszta W.J., Kuligowski W.,  Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, 

Warszawa 2005. 
Debord G., Społeczeństwo spektaklu, Warszawa 2007. 
Geertz C., Interpretacja kultur, Kraków 2005. 
Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2001. 
Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000. 
Lyotard J-F., Kondycja ponowoczesna, Warszawa 1997. 

Taylor Ch., Etyka autentyczności, Kraków 2002. 
 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: możliwość 
publikowania potrzebnych do zajęć materiałów na stronie IK UAM. 
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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 

Numer treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 

zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 

kształcenia 

TK_01–TK_06 TK_01–TK_15 
Wykład z prezentacją 
multimedialną 

Egzamin ustny 

 

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

 
3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Godziny zajęć z nauczycielem 30 

Godziny konsultacji 1 

Praca własna studenta – czytanie wskazanej literatury 55 

Praca własna studenta – przygotowanie do zaliczenia 30 

SUMA GODZIN 116 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

4 

 

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

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

praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 3,0. 
 

5. Kryteria oceniania (ocenie podlegać będzie egzamin ustny ze znajomości treści wykładów 
oraz lektur): 
5,0 (A) –  znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne; 
4,5 (B) –  bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne; 
4,0 (C) –  dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne; 
3,5 (D) – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi 
niedociągnięciami; 
3,0 (E) –  zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi 
błędami; 
2,0 (F) – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. 
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6. TRADYCJE KULTUROWE KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ 
 
 
I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Tradycje kulturowe krajów Europy Środkowej 
i Południowej 

2. Kod modułu kształcenia: 03-TKK-21SDM-E 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy w ramach specjalizacji 
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA oraz 

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA, FILOLOGIA CHORWACKA, FILOLOGIA 

CZESKA, FILOLOGIA SERBSKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: II rok 
7. Semestr: zimowy 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godzin dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  6 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: kształtowanie zdolności krytycznej oceny zjawisk i procesów 
kulturowych, umiejętności interdyscyplinarnego łączenia wiedzy z zakresu teorii kultury, 
antropologii kulturowej, historii, religioznawstwa, formowanie umiejętności prowadzenia 
dyskusji w grupie/zespole oraz porozumiewania się z ekspertami z dziedziny 
kulturoznawstwa slawistycznego, środkowoeuropejskiego, umiejętność docenienia 
przynależności narodowej i ponadnarodowej, różnorodności kulturowej 
i wielokulturowej, etnicznej i multietnicznej; 
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza zaawansowana z 
zakresu kultury krajów Europy Środkowej i Południowej, umiejętność wypowiadania się 
w mowie i piśmie w języku ojczystym oraz czytania w jednym z języków 
południowosłowiańskich  
systemowe: umiejętność czytania/studiowania literatury fachowej na poziomie 
zaawansowanym, zdobywanie umiejętności pisania  pracy seminaryjnej, kształtowanie 
podstawowej wiedzy na temat kultury Europy Środkowej i Południowej, 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 kultury i tradycji europejskiej 
wyniesiona z zajęć prowadzonych na pierwszym stopniu nauczania. 
 

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 

TKK_01  Potrafi na poziomie zaawansowanym definiować 
kulturę i opisywać fundamentalne tradycje kulturowe, 

K_W06, K_W07, 
K_W08, K_W 18, 
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ich uwarunkowania historyczne, geopolityczne, 
narodowe, ponadnarodowe, literackie 

K_W 19, K_W20, 
K_U13, K_K03 

TKK_02 Potrafi na poziomie zaawansowanym dokonać 
przeglądu i charakterystyki najważniejszych tradycji 
kulturowych, które budują wspólnoty o charakterze 
narodowym, kształtują ich mentalność, tożsamość i 
przynależność 

K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W11, 
K_W 17, K_W 19, 
K_U12, K_K03 

TKK_03 uzyskuje zaawansowaną wiedzę na temat 
najważniejszych zjawisk i kierunków w kulturze 
(literaturze) Europy Środkowej i Południowej, 
reprezentatywnych autorów i tekstów kultury 
kształtujących poszczególne systemy wspólnot 
o charakterze narodowym 

K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W09, 
K_W11, K_W 17, 
K_W 19, K_W20, 
K_U5, K_K03 

TKK_04 potrafi kategoryzować, kontekstualizować, 
zaklasyfikować tradycje i ich przejawy w procesie 
historyczno-kulturowym oraz powiązać je 
z analogicznymi zjawiskami w innych kulturach 
europejskich 

K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W08, 
K_W 18, K_W 19, 
K_W20, K_K03 

TKK_05 rozumie specyfikę kultury, tradycji, dziedzictwa 
w kontekście ogólnych i konkretnych zjawisk 
cywilizacyjnych i wydarzeń historycznych oraz 
konstrukcji/ projektów ideologicznych 

K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W08, 
K_W 18, K_W 19, 
K_W20, K_K03 

TKK_06 zyskuje umiejętność porównywania zjawisk 
kulturowych, formułowania wniosków, wyjaśniania i 
interpretowania tych zjawisk w kontekście szerokich 
formacji historycznych, politycznych, geopolitycznych, 
konfesyjnych, kulturowych 

K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W08, 
K_W 18, K_W 19, 
K_W20, K_K03 

TKK_07 posiada umiejętność prawidłowego posługiwania się 
terminologią z zakresu literaturoznawstwa, 
kulturoznawstwa, religioznawstwa; zabierania głosu w 
dyskusji; gromadzenia i wykorzystywania informacji 
naukowej; rekapitulowania i podsumowywania 
dyskusji, wyciągania wniosków; pracy w grupie 

K_W02, K_W03, 
K_W12, K_U06, 
K_U04, K_K03, 
K_K06 

 

4. Treści kształcenia 

 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 

kształcenia modułu 

TK_01  

Prezentacja na poziomie  zaawansowanym kultury 
i tradycji Europy Środkowej i Południowej oraz ich 
kontekstów historycznych, geopolitycznych, 
narodowych, ponadnarodowych, literackich 

TKK_01, TKK_02, 
TKK_03, TKK_04, 
TKK_05, TKK_06, 
TKK_07 

TK_02  

Prezentacja na poziomie zaawansowanym repertuaru 
tradycji w kategoriach wspólnoty, tożsamości, 
przynależności oraz uwzględnienie kontekstu 
europejskiego tych tradycji 

TKK_01, TKK_02, 
TKK_03, TKK_04, 
TKK_05, TKK_06, 
TKK_07 

TK_03 Prezentacja na poziomie zaawansowanym tradycji i ich TKK_01, TKK_02, 
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udziału, przejawów w procesie historyczno-
kulturowym oraz powiązanie poszczególnych tradycji z 
analogicznymi zjawiskami w innych kulturach 
europejskich 

TKK_03, TKK_04, 
TKK_05, TKK_06, 
TKK_07 

TK_04 

Prezentacja na poziomie  zaawansowanym 
najważniejszych zjawisk i kierunków w kulturze 
(literaturze) Europy Środkowej i Południowej, 
reprezentatywnych autorów i tekstów kultury w 
odniesieniu do  wspólnot o charakterze narodowym 

TKK_01, TKK_02, 
TKK_03, TKK_04, 
TKK_05, TKK_06, 
TKK_07 

TK_05 

Prezentacja na poziomie zaawansowanym specyfiki 
kultury, tradycji, dziedzictwa w kontekście ogólnych i 
konkretnych (wybranych) zjawisk cywilizacyjnych i 
wydarzeń historycznych oraz konstrukcji/ projektów 
ideologicznych 

TKK_01, TKK_02, 
TKK_03, TKK_04, 
TKK_05, TKK_06, 
TKK_07 

TK_06 

Prezentacja na poziomie zaawansowanym zjawisk 
kulturowych ich porównywania, formułowania 
wniosków, wyjaśniania i interpretowania tych zjawisk 
w kontekście szerokich formacji historycznych, 
politycznych, geopolitycznych, konfesyjnych, 
kulturowych 

TKK_01, TKK_02, 
TKK_03, TKK_04, 
TKK_05, TKK_06, 
TKK_07 

TK_07 
Prawidłowe posługiwanie się pojęciami i terminami z 
zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, 
religioznawstwa 

TKK_07 

 
5. Zalecana literatura  

Ch. Dawson, Formowanie się chrześcijaństwa, Warszawa 1987. 
J. Meyendorf, Teologia bizantyjska, Warszawa 1984. 
M. Banniard, Geneza kultury europejskiej, V-VIII w., tł. A. Kuryś, Warszawa 1995. 
T. Wasilewski, Bizancjum i Słowianie w IX wieku, Warszawa 1972. 
A. Naumow, Wiara i historia, Kraków 1996. 
Słowianie i ich konfesje, red. L. Suchanek, Prace Komisji kultury Słowian  PAU, t. VI, 
Kraków 2007. 
E. Machut-Mendecka, Archetypy islamu, 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 FWPiK, Biblioteka Uniwersytecka UAM; materiały dostarczane przez 
prowadzącego zajęcia oraz strony internetowe 

 

III. Informacje dodatkowe  

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

 

Symbol efektu 
kształcenia dla 

modułu 

Symbol treści 
kształcenia 

realizowanych w 
trakcie zajęć 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 

założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania stopnia 
osiągnięcia założonego efektu 

kształcenia 

TKK_01 TK_01, TK_02, konwersatorium, praca aktywność  w trakcie 
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TK_03, TK_04, 
TK_05, TK_06, 
TK_07 

zespołowa w trakcie zajęć, 
prezentacje indywidualne 
studentów, dyskusje 

zajęć, kolokwium, 
egzamin 

TKK_02 

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

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

aktywność  w trakcie 
zajęć, kolokwium, 
egzamin 

TKK_03 

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

konwersatorium, prezentacje 
multimedialne, 
dyskusje na temat 
przeczytanych materiałów 

aktywność  w trakcie 
zajęć, kolokwium, 
egzamin 

TKK_04 TK_03, TK_04 

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

aktywność  w trakcie 
zajęć, kolokwium, 
egzamin 

TKK_05 

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

konwersatorium wykład, 
konwersatorium prezentacje 
indywidualne studentów, 
praca grupowa, dyskusje 

aktywność  w trakcie 
zajęć, kolokwium, 
egzamin 

TKK_06 TK_06, TK_07 

konwersatorium, wykład, 
konwersatorium prezentacje 
indywidualne studentów, 
praca grupowa, dyskusje 

aktywność  w trakcie 
zajęć, kolokwium, 
egzamin 

TKK_07 TK_06, TK_07 

konwersatorium wykład, 
konwersatorium prezentacje 
indywidualne studentów, 
praca grupowa, dyskusje 

aktywność  w trakcie 
zajęć, kolokwium, 
egzamin 

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

efektów kształcenia. 
 

3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

 Czytanie wskazanej literatury 75 

Praca własna studenta: 

Napisanie pracy semestralnej 
Przygotowanie prezentacji multimedialnej 
Konsultacje z nauczycielem 
Przygotowanie do egzaminu 

 
20 
20 
5 
30 

SUMA GODZIN 180 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 

6 

 

4. Sumaryczne wskaźniki ilościowe: 
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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: 5,0. 

5. Kryteria oceniania: 
 aktywność w trakcie zajęć (udział w dyskusjach, prezentacje indywidualne), 
 napisanie pracy semestralnej i przygotowanie prezentacji multimedialnej, 
 kolokwium zaliczeniowe i egzamin (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 krajów Europy Środkowej 
i Południowej, 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 krajów Europy Środkowej i Południowej, praca semestralna napisana poprawnie  
3,5 (D) – zadowalająca znajomość głównych omawianych tradycji w Europie Środkowej 
i Południowej oraz ich 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 
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7. WSPÓŁCZESNE KULTURY NARODOWE W EUROPIE ŚRODKOWEJ 

I POŁUDNIOWEJ 
 
 
I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia: Współczesne kultury narodowe w Europie Środkowej 
i Południowej 

2. Kod modułu kształcenia: 03-WKN-12SDM-E 
3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy w ramach wybranej specjalizacji 
4. Kierunek studiów: BAŁKANISTYKA, FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA oraz 

FILOLOGIA, specjalność FILOLOGIA BUŁGARSKA, FILOLOGIA CHORWACKA, FILOLOGIA 

CZESKA, FILOLOGIA SERBSKA 
5. Poziom studiów: II stopień 
6. Rok studiów: I 
7. Semestr: letni 
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: konwersatorium, 30 godzin dydaktycznych 
9. Liczba punktów ECTS:  4 pkt. 
10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia:  
11. Język wykładowy: język polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cel (cele) modułu kształcenia 
interpersonalne: umiejętności interdyscyplinarne, umiejętność docenienia różnorodności 
kulturowej i wielokulturowej.  
instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza ogólna, umiejętność 
rozwiązywania problemów.  
systemowe: umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy, umiejętności 
badawcze, rozumienie innych kultur i zwyczajów. 

 

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

Wiedza na poziomie podstawowym na temat kultur narodowych w Europie Środkowej 
i Południowej.  
 

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 

WKN_01  Posiada zaawansowaną wiedzę na temat teorii kultury, 
jej głównych pojęć, kierunków, szkół i przedstawicieli;  
posiada zaawansowaną wiedzę o analogiach i różnicach 
kulturowych i religijnych krajów Półwyspu 
Bałkańskiego i Europy Środkowej; potrafi formułować i 
wyrażać własne pogłębione, uargumentowane i 
uzasadnione opinie na temat wydarzeń kulturalnych i 
społeczno-politycznych.  

K_W04, K_W23, 
K_U19 
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WKN_02 Zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w 
naukach humanistycznych, rozumie jej źródła oraz 
zastosowania; posiada umiejętność samodzielnego 
wzmacniania argumentacji własnego stanowiska 
poprzez  przywołanie poglądów osób będących 
autorytetami w zakresie danego problemu; jest wrażliwy 
na tradycję i dziedzictwo kulturowe Słowiańszczyzny 
oraz ma świadomość odpowiedzialności za nie.  

K_W03, K_U20, 
K_K03 

 

WKN_03 Posiada zaawansowaną wiedzę o specyfice kulturowej 
Słowiańszczyzny; potrafi syntetycznie i analitycznie 
zinterpretować wzorcowe zachowania charakterystyczne 
dla wspólnoty narodowej i kulturowej; potrafi 
samodzielnie przedstawić ustną wypowiedź w języku 
polskim, dotyczącą zagadnień szczegółowych z 
wykorzystaniem różnorodnych źródeł i dokonując 
wyboru metody badawczej.  

K_W24, K_U05, 
K_U07 

  

WKN_04 wykazuje zaawansowaną wiedzę na temat symboliki 
związanej z kulturą narodową, zna jej źródła, genezę, 
semantykę oraz wzajemne relacje poszczególnych 
składników pola symbolicznego;  
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 
i syntetyzować wiedzę filologiczną i slawistyczną przy 
użyciu różnych źródeł i narzędzi badawczych. 

K_W18, K_U06 

 

WKN_05 Posiada zaawansowaną wiedzę na temat specyfiki 
krajów słowiańskich Półwyspu Bałkańskiego i Europy 
Środkowej, ich historii i wzajemnych stosunków;  
potrafi dokonywać pogłębionej obserwacji i interpretacji 
faktów literackich w ujęciu diachronicznym i 
synchronicznym; analizuje ich powiązania z różnymi 
obszarami działalności ludzkiej; posiada umiejętność 
nawiązywania kontaktów interpersonalnych z 
przedstawicielami różnych kultur i tradycji. Jest otwarty 
na wymianę informacji i doświadczeń.  

K_W06, K_U12, 
K_K04 

 

WKN_06 Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie najnowszych 
nurtów i tendencji literackich w literaturach 
słowiańskich; 
potrafi na poziomie zaawansowanym posługiwać się 
terminologią używaną w naukach filologicznych oraz 
opisać za jej pomocą wybrane problemy badawcze; 
potrafi wykorzystać zaawansowaną wiedzę teoretyczną 
z zakresu filologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w 
celu analizowania i interpretowania zachowań 
kulturowych.  

K_W25, K_U04, 
K_U13 

 

WKN_07 Posiada pogłębioną wiedzę na temat współczesnej 
sytuacji geopolitycznej kraju specjalności; posiada 
pogłębioną wiedzę o kraju i kulturze kraju specjalności; 
ma świadomość uwarunkowań historycznych i 
kulturowych twórczości literackiej; posiada umiejętność 
samodzielnego zastosowania zdobywanej wiedzy w 
pracy zawodowej (przede wszystkim w ośrodkach 
kultury, ośrodkach informacji turystycznej, szkołach 

K_W05, K_W17, 
K_W19, K_U21  
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językowych, wydawnictwach, placówkach 
dyplomatycznych i w mediach).  

 

4. Treści kształcenia 
 

Symbol treści 
kształcenia 

Opis treści kształcenia 
Odniesienie do 

efektów kształcenia 
modułu 

TK_01  

Współczesne przestrzenie kulturowe w Europie 
Środkowej i Południowej (zarys historii, tradycje 
narodowe, specyfika procesu historycznoliterackiego).  
 

WKN_04, 
WKN_05, WKN_06 

TK_02  

Proces kształtowania się kultur narodowych w Europie 
Środkowej i Południowej (okres odrodzenia 
narodowego; narodziny tożsamości narodowej; teorie 
narodu: potoczna koncepcja narodu, koncepcja 
biologiczna, polityczna, kulturowa, antropologiczna; 
naród a grupa etniczna).  

WKN_04, 
WKN_05, WKN_06 

TK_03 
Prezentacja pojęć: Europa Środkowa, Bałkany. 
 

WKN_04, 
WKN_05, WKN_06 

TK_04 Polska współczesna kultura narodowa. 
WKN_01, 
WKN_02, 
WKN_03, WKN_07 

TK_05 
Czeska współczesna kultura narodowa. 
 

WKN_01, 
WKN_02, 
WKN_03, WKN_07 

TK_06 
Słowacka współczesna kultura narodowa. 
 

WKN_01, 
WKN_02, 
WKN_03, WKN_07 

TK_07 
Słoweńska współczesna kultura narodowa.  
 

WKN_01, 
WKN_02, 
WKN_03, WKN_07 

TK_08 
Chorwacka współczesna kultura narodowa. 
 

WKN_01, 
WKN_02, 
WKN_03, WKN_07 

TK_09 
Bośniacka współczesna kultura narodowa. 
 

WKN_01, 
WKN_02, 
WKN_03, WKN_07 
 

TK_10 
Serbska współczesna kultura narodowa. 
 

WKN_01, 
WKN_02, 
WKN_03, WKN_07 

TK_11 Bułgarska współczesna kultura narodowa. 
WKN_01, 
WKN_02, 
WKN_03, WKN_07 

TK_12 Macedońska współczesna kultura narodowa.   
WKN_01, 
WKN_02, 
WKN_03, WKN_07 
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Żeglarze pamięci: antologia współczesnej literatury macedońskiej, pod red. V. 
Čepiševskiej, L. Miodyńskiego, B. Zielińskiego, Poznań 2009. 
Kraj kilimem przykryty: współczesna literatura Bośni i Hercegowiny, pod red. B. 
Zielińskiego, Toruń 2004. 
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red. G. Simeonova-Konach, Warszawa 2007.  
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6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu 

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

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

 

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i 
metod oceniania  
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Nazwa modułu (przedmiotu): Współczesne kultury narodowe w Europie Środkowej i 
Południowej 

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 

WKN_01 TK_04–TK_12 
dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

egzamin 

WKN_02 TK_04–TK_12 
dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

egzamin 

WKN_03 TK_04– TK_12 
dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

egzamin 

WKN_04 TK_01–TK_03 
dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

egzamin 

WKN_05 TK_01–TK_03 
dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

 egzamin 

WKN_06 TK_01–TK_03 
dyskusja, prezentacja 
multimedialna 

egzamin 

WKN_07 TK_04– TK_12 
dyskusja, prezentacja 
multimedialna  

egzamin 

 

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

3. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności  

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30 

Godziny konsultacji  2 

Przygotowanie do zajęć 26 

Lektura zalecanej literatury  30 

Przygotowanie do egzaminu  30 

Egzamin ustny  2 

SUMA GODZIN 120 
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA 
MODUŁU (PRZEDMIOTU) 4 

 

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

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

praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 3,0. 
 

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

podstawie lektury podręczników); 
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 obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na  dwóch 
zajęciach); 

 aktywność w trakcie zajęć. 


