
 

UCHWAŁA NR 77/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 
 

w sprawie programu studiów dla kierunku  
filologia klasyczna na poziomie studiów drugiego stopnia  

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program studiów dla kierunku filologia 
klasyczna – studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim – dla cykli kształcenia 
rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021, w brzmieniu określonym w załączniku 
do niniejszej uchwały.   

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały Nr 77/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 
PROGRAM STUDIÓW: FILOLOGIA KLASYCZNA, STUDIA II STOPNIA 

Semestr 1  

Przedmiot  ECTS Liczba 
godzin 

Forma 
zaliczenia 

J. grecki IVa 2 30 zal 
J. grecki IVb 2 30 zal 
J. łaciński IVa 2 30 zal 
J. łaciński IVb 2 30 zal 
Seminarium 10 30 zal 
Interpretacja tekstów literackich 3 30 zal 
Zajęcia z wiedzy ogólnej 3 30  

Zajęcia specjalizacyjne 6 **  

Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 

0 4 zal. bez oceny  
(e-learning) 

 30 214  

Semestr 2  

Przedmiot  ECTS Liczba 
godzin 

Forma 
zaliczenia 

J. grecki IVa 2 30 zal 
J. grecki IVb 2 30 zal 
J. łaciński IVa 2 30 zal 
J. łaciński IVb 2 30 zal 
Seminarium 10 30 zal 
Interpretacja tekstów literackich 3 30 zal 
Zajęcia specjalizacyjne 8 ** zal 
Praca, biznes, kariera 1 15 zal 
 30 195  

Semestr 3  

Przedmiot  ECTS Liczba 
godzin 

Forma 
zaliczenia 

J. grecki V 2 30 zal 
J. łaciński V 2 30 zal 
Seminarium  10 30 zal 
Interpretacja zabytków kultury materialnej 3 30 zal 
Zajęcia z wiedzy ogólnej 3 30 zal 
Zajęcia specjalizacyjne 10 **  

 30 150  

Semestr 4  

Przedmiot  ECTS Liczba 
godzin 

Forma 
zaliczenia 

J. grecki V 2 30 egz. 
J. łaciński V 2 30 egz. 
Seminarium  10 30 zal 
Interpretacja zabytków kultury materialnej 3 30 zal 
Lektorat języka obcego (B2+)*** 4 60 zal 
Zajęcia specjalizacyjne 9 **  

 30 180  

  
* student wybiera dwa zajęcia spośród trzech proponowanych (60 godz., 6 ECTS) 

**do wyboru pod kontrolą promotora zajęcia z bloku LJHKO (Literatura-Językoznawstwo-Historia-Kultura-
Opcje); student nie może przekroczyć zalecanej programem liczby 180 godzin zajęć 

***Liczba godzin nie może przekraczać 60  

 ECTS 
Godziny obowiązkowe - 679 

 120 
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 Godziny do wyboru - 240 
 
 Razem - 919 
 

 

Wskaźniki ECTS 

Liczba punktów ECTS niezbędna do uzyskania kwalifikacji 120 

Łączna liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać na 
zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich 

120 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach 
zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk 
społecznych 

119 (nauki humanistyczne) + 
1 (nauki społeczne) 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach 
zajęć z języka obcego 24 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując 
moduły  na zajęciach ogólnouczelnianych (lektoraty, moduły 
związane z przygotowaniem do zawodu nauczyciela)  

4 – lektorat j. obcego w 
SPNJO 

Wymiar praktyki zawodowej i liczba punktów ECTS 
przypisanych praktykom określonym w programie studiów brak 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla programu 
przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny 

literaturoznawstwo – 68% 
językoznawstwo – 32% 

Procentowy udział poszczególnych dyscyplin, do których 
odnoszą się efekty uczenia.  Suma udziałów musi być równa 
100% 

literaturoznawstwo – 69% 
językoznawstwo – 31% 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 
 

Kierunek studiów: Filologia klasyczna 
Dyscypliny naukowe: literaturoznawstwo (69%),  
                                językoznawstwo (31%) 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  
Poziom kwalifikacji: 7  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Kod efektu 
uczenia się 

dla kierunku 
studiów 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 
 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Filologia 
klasyczna absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie: 

 
Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

(kody) 
WIEDZA 

K_W01 

ma pogłębioną, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie 
wiedzę o miejscu i znaczeniu językoznawstwa, 
literaturoznawstwa i nauk o kulturze i religii  w systemie nauk 
humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej i 
metodologicznej; potrafi tę wiedzę rozwijać i stosować w 
działalności zawodowej. Zna tendencje rozwojowe dyscyplin, 
do których przyporządkowany jest kierunek studiów: filologia 
klasyczna 

P7S_WG 

K_W02 

ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą 
terminologię, teorie i metodologie z zakresu 
literaturoznawstwa, językoznawstwa i nauk o kulturze i religii. 
Ma uporządkowaną wiedzę o głównych kierunkach ich 
rozwoju, złożonych zależnościach między nimi oraz o 
najważniejszych nowych osiągnięciach 

P7S_WG 

K_W03 
ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o wybranych 
elementach i zjawiskach języków greckiego i łacińskiego i ich 
literatur oraz o wybranych zagadnieniach z dziejów życia 
kulturalnego i społecznego Grecji i Rzymu 

P7S_WG 

K_W04 
ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, wiedzę 
szczegółową w zakresie wybranej tematyki dotyczącej języka, 
literatury i kultury obszaru języka greckiego i łacińskiego 

P7S_WG 

K_W05 
ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach 
współczesnego życia kulturalnego i społecznego kraju innego 
języka śródziemnomorskiego, należącego do tej samej grupy 
językowej 

P7S_WG 

K_W06 
zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej 
cywilizacji; potrafi wskazać ich kontekst, uwarunkowania i 
skutki na przykładzie zjawisk z zakresu studiowanych 
dyscyplin  

P7S_WK 

K_W07 

zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 
uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej 
związanych z kierunkiem studiów. Zna i rozumie pojęcia i 
zasady z zakresu prawa autorskiego i konieczność zarządzania 
zasobami własności intelektualnej 

P7S_WK 

K_W08 zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe 
w zakresie języka greckiego i łacińskiego, zgodne z 
obiektywnie określonymi wymaganiami (odniesieniem jest 
poziom C2 wg wymagań ESOKJ lub analogiczny).  

P7S_UK 

K_U02 
ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe 
w zakresie drugiego (dodatkowego) języka obcego, innego niż 
języki studiów, zgodne z obiektywnie określonymi 

P7S_UK 
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wymaganiami (odniesieniem jest poziom B2 I [min.] lub B2 II 
- B2+ [max.] wg wymagań ESOKJ) 

K_U03 
potrafi zbudować, zarówno ustnie, jak i na piśmie, spójny 
wywód o charakterze argumentacyjnym w języku polskim, 
odwołując się do własnych i cudzych poglądów 

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U04 
potrafi zbudować na piśmie w języku polskim obszerną 
wypowiedź o charakterze naukowym 

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U05 

potrafi dokonać pogłębionej analizy zjawisk językowych, 
odwołując się do konkretnych metod opisu języka i używając 
terminologii stosowanej w studiowanym języku oraz w języku 
polskim 

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U06 

potrafi dokonać pogłębionej analizy i interpretacji wytworów 
kultury charakterystycznych dla obszaru kultury języków 
greckiego i łacińskiego, odwołując się do konkretnych metod 
opisu literaturoznawczego lub charakterystycznego dla nauk o 
kulturze i religii i używając terminologii stosowanej w języku 
polskim 

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U07 

potrafi w języku polskim porozumiewać się w kwestiach 
szczegółowych ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, w tym 
ze specjalistami w zakresie wybranej specjalności; potrafi 
prowadzić debatę 

P7S_UK 

K_U08 

posiada pogłębione umiejętności badawcze (analiza prac 
innych autorów, synteza poglądów, twórcza interpretacja, 
dobór metod i narzędzi badawczych, formułowanie i 
przedstawienie wyników) pozwalające na samodzielne 
rozwiązywanie złożonych i nietypowych problemów w obrębie 
literaturoznawstwa, językoznawstwa i nauk o kulturze i religii  
(w odniesieniu do obszaru, będącego przedmiotem studiów) 

P7S_UW 

K_U09 

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na 
tej podstawie krytyczne sądy; potrafi zdobyć wiedzę z różnych 
dyscyplin humanistycznych i stosować ją w nowych 
sytuacjach; potrafi znaleźć odniesienia do dziedzin z 
pogranicza filologii i humanistyki oraz wykorzystać odnośną 
wiedzę i spostrzeżenia do celów analitycznych i 
interpretacyjnych. Innowacyjnie wykonuje zadania w 
nieprzewidywalnych warunkach 

P7S_UW 

K_U10 

potrafi samodzielnie pogłębiać uzyskaną wiedzę; potrafi 
celowo i skutecznie zastosować w sytuacjach zawodowych 
zdobyte umiejętności komunikowania się; potrafi efektywnie 
dostosować i modyfikować wiedzę i umiejętności do potrzeb 
zawodowych (analizować problemy oraz rozwiązywać zadania 
o charakterze praktycznym)  

P7S_UU 

K_U11 

potrafi odpowiednio dobrać i wykorzystać właściwe metody i 
narzędzia we własnej pracy, w tym zaawansowane techniki 
informacyjno-komunikacyjne. W razie potrzeby potrafi 
przystosować istniejące lub opracować nowe metody i 
narzędzia. 

P7S_UW 

K_U12 
potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców; umie zaplanować i 
prowadzić debatę 

P7S_UK 

K_U13 potrafi zorganizować pracę zespołu, współdziałać w nim i  
sprawnie nim kierować P7S_UO 

K_U14 

potrafi planować i realizować proces permanentnego uczenia i 
doskonalenia się, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; potrafi inspirować i organizować 
proces uczenia się innych osób 

P7S_UU 

K_U15 potrafi gospodarować czasem i realizować w wyznaczonych P7S_UO 
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terminach, samodzielnie lub w zespole, określone zadania; 
potrafi dokonać wyboru optymalnego rozwiązania i skutecznie 
przekonać do swoich racji; jest odpowiedzialny za wyniki 
uzyskane w pracy zespołowej 

P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
odbieranych treści; uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych 

P7S_KK 

K_K02 rozumie zasady pluralizmu kulturowego; potrafi w praktyce 
stosować wiedzę o mechanizmach komunikacji interkulturowej P7S_KO 

K_K03 
ma świadomość znaczenia zasad etyki zawodowej i uczciwości 
intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje 
zgodnie z tymi zasadami i jest gotów, aby je rozwijać  

P7S_KO 

K_K04 

ma pogłębioną świadomość znaczenia nauk humanistycznych 
dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych 
poziomach; jest gotów do wypełniania zobowiązań 
społecznych, inspirowania i organizowania działalności na 
rzecz środowiska społecznego, interesu publicznego 

P7S_KO 

K_K05 

jest świadomy współodpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego danego regionu, kraju (zwłaszcza 
ojczystego, Polski oraz kraju studiowanego języka), Europy 
oraz możliwości działań w tym kierunku 

P7S_KO 

K_K06 

jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, 
do współpracy i współdziałania, negocjacji, posługiwania się 
metodami i narzędziami zarządzania własną ścieżką kariery 
zawodowej 

P7S_KO 

K_K07 
jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z 
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w 
tym rozwijania dorobku zawodu i podtrzymywania jego etosu 

P7S_KR 

 
Objaśnienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego 
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji  
K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 
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Pokrycie efektów uczenia się określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty kierunkowe 

Kierunek studiów: Filologia klasyczna 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Kod składnika 
opisu Polskiej 

Ramy  
Kwalifikacji 

Efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Odniesienie do 
efektów uczenia 
się dla kierunku 

Filologia klasyczna 

WIEDZA 

P7S_WG 

Student zna i rozumie: 
1. w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 
wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i 
podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia 
z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, a w przypadku 
studiów o profilu praktycznym – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności 
zawodowej związanej z ich kierunkiem 
2. główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których jest 
przyporządkowany kierunek studiów – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 

K_W05 

P7S_WK 

1. fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji 
2. ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej 
związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
3. podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości 

K_W06, K_W07 
K_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

P7S_UW 

Student potrafi: 
1. wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 
innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: 
-właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy,  
syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, 
-dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych  
-przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi  
2. wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania 
typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów – w przypadku studiów o profilu 
praktycznym  

K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, 
K_U08, K_U09, 

K_U11 
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3. formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi – w przypadku 
studiów o profilu ogólnoakademickim  
4. formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi – w przypadku 
studiów o profilu praktycznym 

P7S_UK 
1. komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców 
2. prowadzić debatę 
3. posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego oraz specjalistyczną terminologią 

K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U12 

P7S_UO 
1. kierować pracą zespołu 
2. współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w 
zespołach 

K_U13, K_U15 

P7S_UU samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych 
w tym zakresie 

K_U10, K_U14, 
K_U15 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P7S_KK 
Student jest gotów do: 
1. krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści  
2. uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz 
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

K_K01 

P7S_KO 
1.wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz 
środowiska społecznego  
2. inicjowania działań na rzecz interesu publicznego 
3. myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K05, 

K_K06 

P7S_KR 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb 
społecznych, 
w tym: 
-rozwijania dorobku zawodu, 
-podtrzymywania etosu zawodu, 
-przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych 
zasad 

K_K07 

 
Objaśnienie symboli: 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji  
K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty uczenia się 
K_W – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
K_U – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
K_K – kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 
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Matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji 

Filologia klasyczna, studia II stopnia                                            zajęcia lub moduły zajęć 

 
Nazwa przedmiotu 

J.
 g

re
ck

i I
V
(a

-b
)-

V
 

J.
 ła

ci
ńs

ki
 I

V
(a

-b
)-

V
 

S
em

in
ar

iu
m

 

In
te

rp
re

ta
cj

a 
te

ks
tó

w
 

lit
er

ac
ki

ch
 

In
te

rp
re

ta
cj

a 
za

by
tk

ów
 k

ul
tu

ry
 

m
at

er
ia

ln
ej

 

Pr
ze

ds
ię

bi
or

cz
oś
ć.

 
Pr

ac
a,

 b
iz

ne
s,

 k
ar

ie
ra

 

Le
kt

or
at

 j
ęz

yk
a 

ob
ce

go
 

W
yc

ho
w

an
ie

 f
iz

yc
zn

e 

Pr
ze

dm
io

ty
 

sp
ec

ja
ln

oś
ci

ow
e 

or
az

 
fa

ku
lta

ty
w

ne
 

do
w

ol
ne

go
 w

yb
or

u 

S
um

a 
pu

nk
tó

w
 E

C
TS

 

literaturoznawstwo/ 
dyscyplina/punkty ECTS*   40 6 6     

 
  52 

językoznawstwo/ 
dyscyplina/ punkty ECTS* 12 12        

 
24 

76 (24+52) - suma punktów ECTS przypisanych do literaturoznawstwa i językoznawstwa (=100%) 
Literaturoznawstwo (52 ECTS) = 68% (dyscyplina wiodąca) 
Językoznawstwo (24 ECTS) = 32% 

1 4 0 39 44 

R A Z E M 120 
ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 wiedza 
K_W01   x   
K_W02   x x  
K_W03 x x   x 
K_W04 x x x x x 
K_W05      
K_W06      
K_W07   x   
K_W08      

umiejętności 
K_U01 x x    
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K_U02      
K_U03    x x 
K_U04   x   
K_U05 x x    
K_U06    x x 
K_U07   x   
K_U08   x x  
K_U09   x   
K_U10      
K_U11      
K_U12   x x  
K_U13      
K_U14 x x    
K_U15 x x    

kompetencje społeczne 
K_K01      
K_K02 x x  x  
K_K03     x 
K_K04   x   
K_K05      
K_K06      
K_K07   x   

formy realizacji 

wykład      
ćwiczenia x x    

konwersatorium    x x 
seminarium   x   

egzamin      

metody 
weryfikacji 

egzamin      
projekt      

praca pisemna x x x x  
wypowiedź ustna x x x x x 

* wypełnia się dla kierunku studiów przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny. 
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L.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Interpretacja tekstów literackich 

Wyznaczniki tekstu literackiego; analiza i interpretacja w badaniach literackich; interpretacja i 
nadinterpretacja; główne metody badań tekstu (np. strukturalizm, poststrukturalizm, 
komparatystyka, formalizm); komunikacja literacka (autor, autor narrator/podmiot liryczny, 
czytelnik); postać literacka; retoryka tekstu literackiego; studia nad narracją; funkcje 
poszczególnych elementów tekstu, np. ekfraza, porównania; wybrane zagadnienia 
kompozycyjne (np. rama kompozycyjna, kompozycja szkatułkowa); intertekstualność 
(polifonia tekstu), paratekstualność, metatekstualność; parodia, pastisz. 

2.  Interpretacja zabytków kultury 
materialnej 

Typologia zabytków kultury materialnej; możliwości interpretacyjne kompleksu zabytków 
materialnych znalezionych in situ; zabytki kultury materialnej na rynku antykwarycznym, 
znane podróbki i fałszerstwa; szczątki ludzkie i możliwość analizy: rekonstrukcja twarzy i 
całego ciała, badania DNA (możliwości i ograniczenia), izotopowe strontu; szczątki zwierzęce i 
roślinne: analiza statystyczna, analiza palinologiczna, badania DNA zwierząt i roślin i wnioski 
stąd płynące dla historii człowieka; nieintencjonalne zabytki ludzkiej działalności – interpretacja 
pojedynczych znalezisk oraz pozostałości kompleksów gospodarczych, mieszkalnych, 
publicznych itp.; intencjonalne zabytki kultury materialnej (interpretacja grobów, wyposażenia 
grobowego i ceremonii pogrzebowych; interpretacja skarbów, składów, depozytów itp.; 
ornament, piktogram, ikonografia; symbole, znaki mnemotechniczne, pismo); interpretacja 
zabytków kultury materialnej (zwłaszcza wyróżnianie tzw. kultur archeologicznych) w 
badaniach nad etnicznością ludzkich społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem języka oraz 
religii – przykład brązy z Lurestanu; Wydobywanie opowieści z zabytków ikonografii (Tabula 
Iliaca oraz Columna Traiana; Biblia pauperum i „komiksy” hagiograficzne średniowiecznej 
Europy; nieznane opowieści, na przykładzie sztuki  orientalizującej z terenów archaicznej 
Grecji, Cypru, Lewantu i Azji Mniejszej). 

3.  J. grecki IV-V 

Lektura i pogłębiona analiza greckich tekstów różnych epok  (np. Arystofanes, Eurypides, lirycy 
greccy epoki archaicznej); charakterystyczne cechy stylu i języka wybranych autorów, kontekst 
historyczno-literacki czytanych utworów; zagadnienia teoretycznoliterackie, edytorskie, 
egzegetyczne; elementy gramatyki historycznej. 

4.  J. łaciński IV-V 

Lektura i pogłębiona analiza tekstów łacińskich, zwłaszcza prozy poklasycznej (np. Seneka 
Młodszy, Pliniusz Młodszy, Swetoniusz) oraz poezji poklasycznej (np. Lukan, Juwenalis, Seneka 
Młodszy); charakterystyczne cechy stylu i języka wybranych autorów, m.in. w porównaniu do 
kanonów cycerońskich; kontekst historyczno-literacki; analiza retoryczna. 

5.  Przedsiębiorczość:  praca, biznes, 
kariera 

Krajowy i (odpowiednio) międzynarodowy rynek pracy; pracodawcy na krajowym i 
międzynarodowym rynku pracy; prawo pracy i prawa pracownicze, ze szczególnym 
uwzględnieniem samozatrudnienia, firm jednoosobowych, wypełniania funkcji pracodawcy. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi - katalog technik i strategii; wyspecjalizowane procedury 
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rekrutacji do pracy (np. techniki assesment center); zaawansowane procesy psychologii pracy 
(ze szczególnym uwzględnieniem higieny pracy i wypalenia zawodowego); uregulowania na 
rynku pracy związane z ochroną praw pracowniczych (dyskryminacji i mobbingu); komunikacja 
międzykulturowa w międzynarodowym zespole pracowniczym. 

6.  Seminarium 

Określenie zainteresowań naukowych studentów oraz wybranie tematu pracy magisterskiej; 
przygotowanie studentów do napisania rozprawy ze szczególnym uwzględnieniem logicznej 
argumentacji, poprawnego wyciągania wniosków, precyzyjnego formułowania sądów oraz 
zasad referowania cudzych poglądów; konsultowanie problemów badawczych, korekta 
poszczególnych rozdziałów, czuwanie nad poprawnością merytoryczną i stylistyczną pracy. 

 

 


