
 

UCHWAŁA NR 132/2020 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 września 2020 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie programów studiów  
dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  

 
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. W uchwale Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 
2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie 
Wrocławskim wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 40 dodaje się treści programowe określone w załączniku nr 1 do uchwały; 

2) w załączniku nr 41 dodaje się treści programowe określone w załączniku nr 2 do uchwały. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załączniki do uchwały Nr 132/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 23 września 2020 r. 

 
Załącznik nr 1 

 
Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność filologia angielska 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 40 
 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  PNJA-gramatyka Angielskie czasy gramatyczne; nieosobowe formy czasownika; czasowniki modalne; zdania 
warunkowe, tryb łączący i nierzeczywiste użycie czasów; strona bierna; mowa zależna; zdania 
okolicznikowe; zdania względne; inwersja i konstrukcje emfatyczne; struktura frazy nominalnej; 
przymiotnik i przysłówek. 

2.  PNJA-słownictwo Jedzenie i picie; ekologia i zwierzęta; ludzie – osobowości i emocje; prawo; polityka; pisanie 
akademickie; technologia / automatyzacja / komputeryzacja; gospodarstwo domowe; funkcje 
języka; słowotwórstwo; zdrowie; podróżowanie, transport; turystyka; edukacja; praca i biznes; 
pieniądze, finanse i bankowość; dźwięki, mówienie i komunikacja; ubrania; dzieciństwo; rozrywka i 
życie społeczne; sztuka – film, teatr, telewizja, muzyka; ludzie i relacje międzyludzkie; ciało – idiomy 
związane z ciałem; postawa i ruch; nieformalny angielski, angielski w sytuacjach społecznych, 
brytyjski i amerykański angielski. 

3.  PNJA-pisanie Konstrukcja akapitu; rodzaje akapitów; esej argumentacyjny; zasady interpunkcji i ortografii; 
sposoby korzystania ze źródeł, dokumentacja źródeł, unikanie plagiatu; esej argumentacyjny oparty 
na źródłach; styl akademicki; konstrukcja argumentu akademickiego. 

4.  PNJA-fonetyka Fonetyka segmentalna angielszczyzny: klasyfikacja i opis artykulacji samogłosek i spółgłosek 
standardowej wymowy brytyjskiej (RP); zjawisko dyspersji dźwięków i omówienie wariantów; 
zmienna długość samogłosek; dźwięczność, bezdźwięczność spółgłosek; procesy ubezdźwięcznienia, 
aspiracja, sylabiczność; ćwiczenia artykulacyjne wybranych spółgłosek (np. /p/ /k/ /t/ /d/ /ʃ/ /ʒ/ 
/tʃ/ /dʒ/ /ŋ/ /θ/ /ð/) i samogłosek (np., /ə/, /iː/, /ɪ/, /æ/, /ʌ/, /e/, /ɑː/, /ɔː/, /ɒ/, /u/, /u:/, /ɜː/, /əʊ/, 
/eə/); ćwiczenia transkrypcyjne; akcent wyrazowy; wymowa słów nieprawidłowo wymawianych przez 
większość uczących się j. angielskiego; formy słabe i mocne; różnice fonetyczne między akcentami, 
porównanie RP i GA, różnice regionalne i społeczne. Fonetyka na poziomie suprasegmentalnym: 
asymilacja, dysymilacja, elizja, epenteza, akcent zdaniowy, budowa jednostki tonicznej, typy tonów, 
grupy toniczne, intonacja w perspektywie fonologicznej, gramatycznej i pragmatycznej, nazwy 
własne, wyjątki.      

5.  PNJA-konwersacje Rozmaite zadania i dyskusje, ćwiczenia w parach, prowadzenie rozmów w małych grupach, a także 
dyskusji klasowych, odgrywanie scenek i prowadzenie debat na tematy takie jak: pokolenie 
wizualne; indywidualność i konformizm; dyskryminacja i dyskryminacja wsteczna; sekularyzacja; 
życie w przestrzeni miejskiej; wpływ reklam; wielokulturowości; GMO; subkultury; ekoturystyka. 



2 
 

Język funkcjonalny, rozwijanie umiejętności przygotowania wystąpień ustnych, w tym prezentacji, 
praca nad stylem językowym i adekwatnością jego użycia. 

6.  Literatura angielska Epika staroangielska, szkoły poezji staroangielskiej; romans średniowieczny; dramat 
średniowieczny—moralitety i misteria; literatura utopijna; komedia romantyczna; tragedia zemsty; 
poezja metafizyczna; epika: klasyczna, totalna, encyklopedyczna, anty-epika; formy epiki w 17w.; 
tradycja średniowiecznego pisarstwa alegorycznego i nowe formy intymistyki; 
oda horacjańska i pindarejska; apollonizm i elementy dionizyjskie; nowa komedia społeczno-
obyczajowa; kapitalizm i konsumpcjonizm jako wyznaczniki wartości; elementy miejskiej komedii 
londyńskiej; esej w literaturze angielskiej - problemy gatunkowe. 
Wprowadzenie do Oświecenia – podstawy filozoficzne; wydarzenia historyczne; tendencje estetyczne. 
Rozwój prozy – eseistyka, auto/biografizm, dziennikarstwo. 
Początki powieści; wiek dr Johnsona – poezja; krytyka literacka, tłumaczenia, biografie. 
Powieść eksperymentalna L. Sterne’a; T. Smollett – powieść regionalna i podróżnicza; realizm 18-go 
w.; mediewalizm w poezji. Powieść gotycka, powieść sentymentalna i egzotyczna. Dramat 
sentymentalizmu; pre-romantyzm; romantyzm; wiktorianizm; modernizm; okres międzywojenny – 
lata 30-te; literatura powojenna (lata 1950-60); powieść angielska od lat 60-tych do współczesności; 
powieść po roku 2000; literatura feministyczna; postmodernizm; postkolonializm; literatura 
kolonialna i kolonialistyczna; wielokulturowość i wieloetniczność; autorzy emigracyjni/imigracyjni; 
literacka nagroda Bookera i jej laureaci; literatury w języku angielskim. 

7.  Kultura brytyjska 1000 lat historii – od Celtów po Normanów. Najazdy i ich wpływ na język, geografię, architekturę, 
historię i kulturę; Średniowiecze angielskie po Inwazji Normanów. Rozwój języka, kultury, architektury; 
Religia – wpływ religii na rozwój wydarzeń historycznych (Dynastia Tudorów, Wojna domowa, Dynastia 
Stuartów); Kościół anglikański i jego odmiany; sekularyzacja; Brytyjski rząd – system westminsterski. 
Historia rozwoju parlamentu. Wpływ Londynu; System polityczny: system wyborczy; partie polityczne i 
ich historia, najnowsze wydarzenia; Edukacja – szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe, szkoły 
państwowe i prywatne; Monarchia – królewskie rezydencje, najważniejsi królowie i królowe; Pierwsza i 
druga wojna światowa i ich znaczenie społeczne; Od imperium po tygiel wielokulturowy – ekspansja 
kolonialna, Brytyjska Wspólnota Narodów, imigracja, postkolonialna współczesna Wielka Brytania; 
Sztuka, kultura wysoka i masowa. Najważniejsze postacie i nurty w dziedzinie muzyki popularnej, 
filmu, teatru, muzyki klasycznej i sztuki; Opieka społeczna, rozwój służby zdrowia; świadczenia 
społeczne; Media – prasa, telewizja BBC, Reuters, światowy serwis BBC. 

8.  Kultura amerykańska Relacje USA ze światem: przeszłość i współczesność; tożsamości etniczne, społeczne i kulturowe: 
Afroamerykanie, Amerykanie pochodzenia azjatyckiego, rdzenni Amerykanie, Latynosi; regiony i 
koloryt lokalny; miasto i wieś; polityka; gospodarka, system prawny; edukacja; religia. 

9.  Wstęp do literaturoznawstwa: 
poetyka 

Stopy metryczne typowe dla poezji w języku angielskim (jamb, trochej, anapest, daktyl, spondej, 
jonik); metrum i rytm, wiersz wolny i biały wiersz. Przerzutnia, cezura; rodzaje rymu i ich efekt 
foniczny w języku angielskim: rymy męskie, żeńskie, bogate; dokładne i niedokładne; końcowe, 
inicjalne, wewnętrzne; oraz rymy typowe dla tradycji brytyjskiej. Strofy popularne w poezji 
angielskie (ballada, sonety, oda, hymn, strofa spencerowska, Rhyme royal); obrazowanie i metafora; 
symbol i alegoria; język figuratywny; sakralne początki dramatu; arystotelesowska teoria tragedii; 
powstanie i rozwój komedii w starożytnej Grecji i w Rzymie; różnorodność gatunkowa prozy; funkcje 
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sceny i streszczenia; narrator i autor implikowany lub domyślny; fabuła  - rodzaje fabuły w 
literaturze popularnej; postać literacka w tradycji literatury angielskiej. 

10. Wstęp do językoznawstwa Językoznawstwa jako nauka, jego cele i metody badań, dyscypliny językoznawstwa; Język jako 
system komunikacji, rodzaje znaków językowych, porównanie systemów komunikacji ludzi i zwierząt; 
fonetyka; morfologia; składnia; semantyka leksykalna; dekompozycja semantyczna, cechy 
semantyczne, modalność; teoria prototypu językowego; semantyka zdaniowa, warunki prawdziwości, 
semantyka kompozycyjna, wieloznaczność leksykalna i strukturalna; metafory w języku; 
pragmatyka; klasyfikacja typologiczna i genetyczna języków, rodziny językowe oraz uniwersalia 
językowe; socjolingwistyka, stratyfikacja społeczna języka; dialektologia, systemowe różnice 
pomiędzy dialektami, dialekty j. angielskiego w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych; kontakt 
języków; zmiany w języku; język a kultura; język a mózg; językoznawstwo komputerowe; 
praktyczne zastosowania językoznawstwa. 

11. Literatura amerykańska Tworzenie kanonu literackiego a proces narodotwórczy; literatura kolonialna; literatura późnej epoki 
kolonialnej i młodej republiki budowanie tożsamości narodowej i początki powieści amerykańskiej; 
Romantyzm; literatura wobec niewolnictwa; regionalizmy; Poezja modernistyczna; powieść 
modernistyczna; dramat modernistyczny; modernizm a problem rasy; Południowy Renesans; realizm 
epoki Wielkiego Kryzysu; Beatnicy; pisarze afroamerykańscy lat 40.-60. XX w.; postmodernistyczny 
dramat i proza; proza postmodernistyczna a doświadczenie inności rasowej; współczesna literatura 
kobiet i mniejszości rasowych; Studium przypadku: literatura mniejszości japońskiego pochodzenia. 

12. Łacina podstawowe informacje na temat języka łacińskiego, główne kategorie gramatyczne (części mowy, 
części zdania), fonetyka łacińska, podstawy systemu gramatycznego języka łacińskiego, kontynuanty 
łacińskie w języku angielskim i polskim, możliwości słowotwórcze języka łacińskiego. 

13. Rynek pracy Prawa i obowiązki pracownicze. Pracobiorca-pracodawca - wzajemne zobowiązania. Status zatrudnienia 
(typy umów o pracę, sposoby rekrutacji i zatrudniania pracowników). Zobowiązania społeczne 
pracodawców: formalne, deklarowane, dodatkowe (niematerialne). Elementy psychologii zarządzania i 
psychologii pracy. Typologia i status organizacji na rynku pracy (sektor publiczny, korporacyjny, trzeci 
sektor na rynku pracy). Trening kompetencji miękkich potrzebnych na współczesnym rynku pracy 
(budowanie wizerunku własnego, kandydat do pracy i jego marka, kompetencje konwersatoryjne). 

14. Teorie przyswajania języka Teorie uczenia się i ich rozumienie istoty procesu nabywania języka ojczystego przez człowieka: 
behawioryzm, kognitywizm, psychologia humanistyczna, konstruktywizm, koneksjonizm; Natywizm i 
rozumienie procesu nabywania języka ojczystego jako cechy wrodzonej. Mechanizm przyswajania 
języka, gramatyka uniwersalna. Krytyka natywizmu i propozycje językoznawstwa kognitywnego; 
Cechy języka ludzkiego i przystosowanie człowieka do rozumienia i produkowania mowy; Pojęcia 
lateralizacji i okresu krytycznego w rozwoju poznawczym człowieka; ich znaczenie w rozwoju języka. 
Przykłady obserwacji z dziedziny psychologii społecznej; Etapy rozwoju mowy u człowieka. Cechy 
charakterystyczne i przykłady z języka angielskiego i polskiego; Procesy rozumienia i produkowania 
mowy: modele i ich cechy charakterystyczne; Proces zapamiętywania, rodzaje pamięci i ich rola w 
procesie nabywania języka. Istota zapominania; Podstawowe różnice pomiędzy procesami nabywania 
języka ojczystego i drugiego/obcego. Wyjaśnienie terminów: język drugi, obcy, dwujęzyczność, 
wielojęzyczność, przyswajanie, uczenie się, nabywanie; Podstawowe teorie na temat nabywania 
języka obcego/drugiego: Teoria Monitora, teoria języka ucznia, teoria gramatyki uniwersalnej, teoria 
akulturacji i akomodacji; Podstawowe różnice indywidualne pomiędzy ludźmi i ich znaczenie w 
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nabywaniu języka drugiego/obcego: wiek, płeć, styl uczenia się, osobowość, motywacja; Strategie 
uczenia się i ich rola w procesie nabywania języka i w posługiwaniu się językiem. 

15. Teorie literaturoznawstwa Rozróżnienie między krytyką literatury i teorią; Analiza freudowska i jej krytyczno-literackie 
przełożenie; Pojęcie archetypu, archetypalna teoria gatunków literackich; Formalism; Nowa Krytyka; 
Structuralizm i narratologia; Psychoanaliza poststrukturalna; Postrukturalizm; teorie feministyczne; 
teoria postkolonialna; Nowy Historyzm; literatura zdeterminowana przez uwikłania polityczne, 
historyczne i ideologiczne; teoria traumy; teoria chaosu w interpretacji literackiej; cyber-krytyka. 

16. Gramatyka kontrastywna Cele i podstawy badań kontrastywnych nad językiem; tłumaczenie zróżnicowania języków w teorii 
reguł i parametrów; różnice systemu morfologicznego w językach polskim i angielskim. Analiza 
sposobu tworzenia wyrazów. Derywacja i fleksja; przykłady kontrastu na poziomie leksykalnym. 
Wyrazy problematyczne dla użytkowników języka polskiego (np. each/every, as/like, make/do, 
say/tell/speak/talk, lie/lay/rise/raise/arise), transfer leksykalny; przysłówki i przyimki w językach 
polskim i angielskim; fraza rzeczownikowa w językach polskim i angielskim – szyk wyrazów, przedimki 
i determinery, sposoby wyrażania określoności i anaforyczności, przymiotniki, składnia dopełniacza, 
liczba, rodzaj; fraza czasownikowa w językach polskim i angielskim – czas, aspekt, modalność, zdania 
warunkowe, strona bierna, rodzaje zdań dopełnieniowych; szyk wyrazów w językach polskim i 
angielskim; związek zgody podmiotu i orzeczenia w językach polskim i angielskim. 

17. Filozofia Podział filozofii pod względem geograficznym; metafizyka w literaturze; ontologie religijne; 
epistemologia w literaturze; etyka w literaturze; historiozofia w literaturze; estetyka w literaturze; 
Kartezjusz, Locke, Berkeley, Kant, Hegel, empiryzm logiczny, pragmatyzm, neopragmatyzm; 
epistemologia, ontologia, metafizyka, etyka, estetyka w językoznawstwie; ewolucja najbardziej 
wpływowych podejść do zagadnień: podmiot, przedmiot, pojęcie, materia i duch, umysł, wiedza i 
problem jej źródeł oraz (nie)pewności, wolna wola i determinizm, wolność świadomości. 

18. Seminarium licencjackie Formalne wymagania dotyczące prac licencjackich; cele badań w językoznawstwie / 
literaturoznawstwie; metodologia prowadzenia badań w językoznawstwie / literaturoznawstwie; 
metody stosowane w badaniach językoznawczych / literaturoznawczych; sposoby formułowania 
problemów badawczych; dobór tematu pracy w oparciu o literaturę fachową; struktura pracy 
licencjackiej; dobór źródeł; dobór metody do postawionego pytania badawczego; współpraca 
indywidualna nad wybranymi tematami. 

19. Pisanie pracy naukowej Zasady dokumentowania źródeł; zasady formatowania bibliografii (Works cited/References); 
dokumentowanie źródeł elektronicznych (strony internetowe, naukowe bazy danych, teksty w 
czasopismach internetowych, obrazy, emaile, DVD); formatowanie cytatów krótkich i blokowych; 
zasady dokumentacji parafraz i streszczeń; definicja i klasyfikacja plagiatów, rozpoznawanie 
przykładów niewłaściwego wykorzystania źródeł; etapy procesu badawczego w odniesieniu do specyfiki 
dziedziny (zawężanie pola badawczego, extensive i intensive reading, kryteria wyboru źródeł, 
sporządzanie notatek, konstruowanie draftu, proofreading); korzystanie z naukowych baz danych oraz 
internetowych katalogów bibliotecznych, strategie efektywnego szukania źródeł; formatowanie eseju w 
programie MS Word; zasady stosowania przecinka, średnika, myślnika, apostrofu oraz pojedynczych i 
podwójnych cudzysłowów. 

20. Gramatyka historyczna Językoznawstwo historyczne. Opis diachroniczny i synchroniczny. Wewnętrzna i zewnętrzna historia 
języków; Klasyfikacja genetyczna języków. Języki indoeuropejskie i germańskie. Prawo Grimma i 
prawo Vernera;Periodyzacja dziejów języka angielskiego. Język staroangielski: Ludy germańskie w 
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Wielkiej Brytanii; Kontakty z łaciną, językami celtyckimi. Powstanie języka pisanego. Literatura 
okresu.  Odmiana standardowa. Dialekty; Język średnioangielski: Najazd normański. Pozycja języka 
angielskiego; Wpływy innych języków. Rozwój literatury średnioangielskiej. Zapożyczenia francuskie i 
łacińskie; Wprowadzenie druku. Dialekty regionalne; Język wczesny nowoangielski: Wzrost prestiżu 
języka angielskiego w XVI/XVII w.; Rozwój słownictwa. Tendencje normatywne (gramatycy, 
standaryzacja języka pisanego); Odmiany terytorialne angielszczyzny - język angielski w Ameryce; 
Późnonowoangielski. Dalsze rozprzestrzenianie się języka angielskiego; The Oxford English Dictionary 
i dalszy rozwój leksykografii; Dialekty współczesne w Wielkiej Brytanii Odmiany terytorialne 
angielszczyzny - język angielski w Ameryce, Australii, Nowej Zelandii i Płd. Afryce. 

21. Elementy teorii przekładu Przekład, tłumaczenie, ekwiwalencja; metafory przekładu; przekład ustny; strategia, metoda, technika; 
deskrypcja, norma tłumaczeniowa; stosowanie pojęć w analizie przekładu; teoria przekładu jako 
pochodna teorii języka; teoria przekładu a nowe media; historia przekładu; przekład literacki. 

22. Elementy leksykologii i 
leksykografii w pracy tłumacza 

Definicja leksykologii i leksykografii; związki semantyczne, frazeologia; procesy słowotwórcze; rozwój 
historyczny leksykonu języka angielskiego; leksykony narodowe i regionalne, żargon,; język subkultur, 
metody badania słownictwa; źródła elektroniczne; typy słowników; sztuka tworzenia słownika. 

23. Przekład użytkowy Typy narzędzie pracy tłumacza (słowniki, encyklopedie, leksykony, tezaurusy, poradniki, strony 
internetowe) i ich roli w procesie przekładu. Kontrolowane dyskusje na temat studenckich przekładów 
fragmentów tekstów o charakterze użytkowym z uwzględnieniem kwestii ekwiwalencji; rejestru 
języka i typu tekstu; przekładu nazw własnych, rodzaj gramatyczny w przekładzie; zróżnicowanie 
technik i strategii przekładu w zależności od jego funkcji w języku docelowym; rozpoznawanie 
jednostek sensu i ich organizowanie w tekście przekładu (np. technika kompensacji); wyrażanie 
określoności i nieokreśloności; pomijanie i dodawanie informacji przez tłumacza. 

24. Przekład naukowo-techniczny stylistyka języka angielskiego; przekład tekstów technicznych i naukowych 

25. Przekład audiowizualny Przekład filmowy: dubbing; Przekład filmowy: podpisy; Przekład filmowy: wersja lektorska. 

26. Przekład prawniczy Przekład wezwań; Przekład pozwów; Przekład wniosków; Przekład postanowień sądu; Przekład 
wyroków; Przekład umów; Przekład testamentów; Przekład pełnomocnictw; Przekład wybranych aktów 
prawnych; Wprowadzenia do tłumaczenia poświadczonego dokumentów sądowych; Wprowadzenia do 
tłumaczenia ustnego rozprawy sądowej. 

27. Praktyka tłumaczeniowa Zapoznanie się z zasadami pracy tłumacza w agencji tłumaczeniowej/innej instytucji zajmującej się 
przekładem; Zapoznanie się z zasadami współpracy z klientami; Zapoznanie się z zasadami współpracy 
z innymi tłumaczami; Zapoznanie się z zasadami wyceny, redakcji, korekty i weryfikacji przekład; 
Zapoznanie się z podstawowym oprogramowaniem wspomagającym przekład; Przekład różnego 
rodzaju dokumentów pod nadzorem opiekuna. 

28. Przekład literacki Wprowadzenie do tłumaczenia literackiego; Klasyfikacja tekstów literackich; Wprowadzenie do 
technik tłumaczenia literackiego; Analiza krytyczna tekstów paralelnych; Tłumaczenie literackie: 
teoria i praktyka; Tłumaczenie i analiza wybranych tekstów literackich. 

29. Technologie informacyjne Wprowadzenie do systemu Windows.; Bezpieczeństwo danych oraz systemu operacyjnego, 
poszanowanie praw autorskich. Poszanowanie cudzej własności (prywatne dane, hasła, kody); 
Omówienie pakietu MS Office i Open Office/Libre Office.; Przygotowanie dokumentu tekstowego, 
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zawansowane formatowanie, wstawianie tabel, obiektów graficznych.; Przygotowanie arkusza 
kalkulacyjnego, sortowanie, tworzenie i kopiowanie funkcji, podstawowe obliczenia, formatowanie 
wykresów, rejestracja makr, tworzenie formularzy.; Przygotowanie prezentacji multimedialnej.; 
Omówienie narzędzi dostępnych w Internecie aplikacje w chmurze, Google Dokumenty, Microsoft  
SkyDrive, DropBox. 

30. PNJA-sprawności zintegrowane Gramatyka i słownictwo języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Rozwijanie umiejętności 
mówienia, czytania i słuchania ze zrozumieniem w kierunku poziomu C1. 

31. Techniki przekładu ustnego Wprowadzenie do tłumaczenia ustnego (rodzaje przekładu ustnego; zagadnienia psychologii i socjologii 
zawodu tłumacza ustnego; zarządzanie czasem i stresem w przekładzie ustnym); Tłumaczenie a vista 
tekstów użytkowych; Tłumaczenie a vista tekstów sądowych; Tłumaczenie a vista tekstów 
biznesowych; Ćwiczenia umiejętności mówienia publicznego. 

32. Techniki notacji i wprowadzenie 
do przekładu konsekutywnego 

Przekład konsekutywny wystąpień publicznych; Przekład konsekutywny wystąpień publicznych z 
niestandardowym językiem; Przekład konsekutywny tekstów na tematy wrażliwe. 

33. Przekład konsekutywny Przekład konsekutywny liaison; Przekład konsekutywny szeptany; Przekład konsekutywny wystąpień 
publicznych; Przekład konsekutywny nagrań audiowizualnych; Przekład konsekutywny w negocjacjach 
i spotkaniach; Przekład konsekutywny żywego słowa. 

34. Przekład ustny środowiskowy Wprowadzenie do przekładu środowiskowego; Wielka Brytania jako przykładowy kraj pracy tłumacza 
środowiskowego; Tłumaczenie ustne dla potrzeb urzędów emigracyjnych; Tłumaczenie ustne 
środowiskowe policyjne; Tłumaczenie ustne środowiskowe sądowe; Tłumaczenie ustne środowiskowe 
medyczne; Tłumaczenie ustne środowiskowego dla potrzeb urzędów i służb socjalnych; Tłumaczenie 
ustne środowiskowe biznesowe. 

35. Słownictwo specjalistyczne Słownictwo specjalistyczne biznesowe; Słownictwo specjalistyczne prawne, prawnicze i sądowe; 
Słownictwo specjalistyczne Unii Europejskiej; Słownictwo specjalistyczne techniczne i komputerowe; 
Słownictwo specjalistyczne medyczne; Słownictwo specjalistyczne związane z mediami. 

36. Wprowadzenie do przekładu 
symultanicznego 

Podstawy teoretyczne przekładu symultanicznego (praca w kabinie, sprzęt audiowizualny, zagadnienia 
psychologii i socjologii zawodu tłumacza ustnego; zarządzanie czasem i stresem w przekładzie ustnym 
symultanicznych); Przekład symultaniczny przemówień i wystąpień publicznych; Przekład 
symultaniczny żywego słowa. 

Moduł przygotowania do zawodu nauczyciela 

37. 

Psychologia dla nauczycieli  

Podstawowe pojęcia psychologii. Procesy poznawcze. Spostrzeganie, odbiór przetwarzanie informacji. 
Mowa. Myślenie i rozumowanie. Uczenie się i pamięć. Teorie i struktura osobowości. Psychologia 
różnic indywidualnych – różnice w zakresie inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego. 
Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacja zachowań ucznia i sytuacji w szkole. Kontekst 
psychologiczny projektowania procesów edukacyjnych. Rozwój fizyczny i psychiczny (wprowadzenie 
w problematykę) - rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny. Modele rozwoju. Biologiczne i 
społeczne czynniki rozwoju. Fazy rozwoju. Rozwój wybranych funkcji psychicznych. Rozwój i 
kształtowanie osobowości. Rozwój a wychowanie. Pojęcie normy i patologii (wprowadzenie w 
problematykę) - zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne (lęki i 
fobie). Zaburzenia lękowe i nastroju. Zaburzenia osobowości. Zaburzenia odżywiania. Poznanie i 
spostrzeganie społeczne. Postawy, stereotypy, uprzedzenia. Zachowania asertywne, agresywne i 
uległe. Empatia. Praca z grupą. Reguły współdziałania. Komunikacja i kultura języka. Procesy 
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komunikowania się. Bariery komunikacji. Media i ich wpływ wychowawczy. Nauczyciel w procesie 
komunikacji –autoprezentacja, aktywne słuchanie, efektywne nadawanie. Komunikacja niewerbalna. 
Porozumiewanie się emocjonalne w klasie. Style komunikowania się uczniów i nauczyciela. Bariery 
komunikacyjne w klasie. Porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych (w szkole i w rodzinie). 
Poznawanie uczniów: techniki i ich ograniczenia, kwestie etyczne. Pozycja społeczna ucznia w klasie. 
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, ADHD). Profilaktyka w szkole. Diagnoza 
nauczycielska. Podstawowe techniki diagnostyczne. Uwarunkowania procesu diagnostycznego. 
Rozpoznanie i ocena poziomu rozwoju ucznia. 

38. 

Pedagogika dla nauczycieli 

Wychowanie a rozwój. Funkcje wychowania. Proces wychowania, jego struktura, właściwości, 
dynamika. Przymus i swoboda w wychowaniu. Wychowanie jako urabianie i jako wspomaganie 
rozwoju. Wychowanie adaptacyjne i emancypacyjne. Wychowanie a manipulacja. Podmiotowość w 
wychowaniu. Style i postawy wychowawcze. Konteksty wychowania. Podstawowe środowiska 
wychowawcze: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła. Źródła i przejawy kryzysu współczesnego 
wychowania. Szkoła jako instytucja wychowawcza. Kształtowanie i zmiana postaw. Praca z grupą 
rówieśniczą. Tworzenie klimatu wychowawczego w klasie i w szkole. Plan pracy wychowawczej. 
Metody wychowawcze i ich skuteczność. Umiejętności wychowawcze. Trudności wychowawcze. Błędy 
wychowawcze. Granice i mierniki oddziaływań wychowawczych Proces i wzorce komunikowania się na 
terenie szkoły. Konflikty w klasie. Środowisko społeczne klasy i szkoły. Pozaszkolne instytucje 
wychowawcze i resocjalizacyjne. Współpraca rodziny i szkoły. Autokratyzm i demokracja w szkole. 
Ukryty program szkoły. Postawy nauczycieli i uczniów. Kryzys szkoły. Współpraca rodziny i szkoły. 
Współpraca szkoły ze środowiskiem. Zawód nauczyciela. Wzór osobowy, postawa i kunszt 
nauczycielski. Powinności nauczyciela i rozwój profesjonalny. Przygotowanie zawodowe nauczyciela. 
Etyka nauczycielska. Role zawodowe nauczyciela. Uczenie się w miejscu pracy. Dokształcanie i 
doskonalenie zawodowe jako warunki awansu zawodowego. Uczenie się przez całe życie nauczycieli. 
Program wewnętrzny nauczyciela. Wiedza prywatna, potoczna a wiedza naukowa nauczyciela. 
Fizyczne aspekty komunikacji werbalnej i emisja głosu – budowa, działanie i ochrona narządu mowy. 
Uzależnienia (w tym od środków psychoaktywnych i komputera). Profilaktyka w szkole. 
Konstruowanie klasowych i szkolnych programów profilaktycznych. Promocja i ochrona zdrowia 
uczniów. Agresja i przemoc (w tym agresja elektroniczna). Uzależnienia (w tym od środków 
psychoaktywnych i komputera). 

39. 

Pedagogika – uczeń ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

Typy uczniów. Uczeń szczególnie uzdolniony. Inny i obcy. Uczeń ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Trudności i niepowodzenia szkolne. Problemy zdrowotne ucznia i ich wpływ na jego 
sytuację szkolną. Niepełnosprawność fizyczna i intelektualna oraz jej konsekwencje psychologiczne. 
Zaburzenia w procesie rozwoju językowego. Całościowe zaburzenia w rozwoju. Postępowanie 
pedagogiczne z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc uczniowi z problemami 
zdrowotnymi – choremu przewlekle i niepełnosprawnemu. Współpraca z rodzicami ucznia ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specjalistami pracującymi z uczniem. 

40. 

Bezpieczeństwo w szkole 

Bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza jej terenem (zajęcia terenowe, wycieczki). Ochrona zdrowia 
dziecka. Edukacja dla bezpieczeństwa – dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych na II, III i IV 
etapie edukacyjnym. Zawód nauczyciela. Wypalenie zawodowe nauczycieli – przyczyny, symptomy, 
strategie zaradcze. Choroby związane w wykonywaniem zawodu nauczyciela – profilaktyka. 
Komunikacja i kultura języka. Fizyczne aspekty komunikacji werbalnej i emisja głosu – budowa, 
działanie i ochrona narządu mowy. Współpraca szkoły ze środowiskiem i nauczyciela z rodzicami dzieci. 
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41. 

Podstawy dydaktyki 

Potrzeba refleksji w zawodzie nauczyciela; istota teorii subiektywnych; cechy dobrego nauczyciela 
języka; blaski i cienie zawodu w percepcji studentów – przyszłych nauczycieli języka angielskiego; 
Podejścia i metody nauczania języków obcych w ujęciu historycznym: metoda naturalna, 
gramatyczno-tłumaczeniowa, audiolingwalna, kognitywna, komunikacyjna, metody alternatywne; 
współczesne rozwinięcia podejścia komunikacyjnego; Podstawa programowa kształcenia ogólnego w 
zakresie języka obcego nowożytnego – analiza, dyskusja; Dokumenty Rady Europy dotyczące 
kształcenia w zakresie języków obcych: Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, 
Europejskie Portfolio Językowe, Europejskie Portfolio dla Studentów – Przyszłych Nauczycieli Języka; 
Strategie nauczania, style nauczania, role nauczyciela; Planowanie lekcji języka: części lekcji, 
planowanie czasu, planowanie aktywności nauczyciela i ucznia; Zarządzanie klasą, utrzymanie 
dyscypliny, podawanie instrukcji; Nauczanie języków obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi; Ewaluacja, ocenianie i testowanie. Rodzaje testów i sposoby podawania informacji 
zwrotnej; Sposoby motywowania dzieci w szkole podstawowej do uczenia się języka angielskiego. 

42. 

Psychologiczne podstawy pracy 
nauczyciela 

Rozwój fizyczny i psychiczny (poznawczy, emocjonalny, społeczny). Modele rozwoju. Biologiczne i 
społeczne czynniki rozwoju. Fazy rozwoju. Rozwój wybranych funkcji psychicznych. Rozwój i 
kształtowanie osobowości. Rozwój a wychowanie. Sylwetka rozwojowa dziecka we wczesnym i 
późnym wieku szkolnym. Rozwój fizyczny i motoryczny, rozwój procesów poznawczych (myślenie, 
mowa, spostrzeganie, uwaga, pamięć), rozwój społeczno-emocjonalny i moralny. Zmiany fizyczne i 
psychiczne w okresie dojrzewania. Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u dzieci a ich 
funkcjonowanie w grupie. Zaburzenia zachowania. Dziecko nieśmiałe i nadpobudliwe. 

43. 

Pedagogiczne podstawy pracy 
nauczyciela 

Formy aktywności dziecka – nauka i zabawa. Rozwój zainteresowań. Poszerzanie autonomii i 
samodzielności. Uspołecznienie dziecka, kontakty rówieśnicze. Pozycja społeczna dziecka w grupie. 
Znaczenie grupy rówieśniczej dla dziecka. Koleżeństwo i przyjaźń. Konflikty z rówieśnikami i 
wychowawcami. Rola osób znaczących i autorytetów. Zmiana autorytetów, kryzys autorytetu 
nauczyciela i rodzica. Zagrożenia dzieci i młodzieży: agresja, przemoc, uzależnienia, grupy 
nieformalne. Progi edukacyjne. Adaptacja w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej, pierwsze 
wybory edukacyjne. Wstępna orientacja zawodowa. Ambicje i aspiracje. Motywacja. Praca 
opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela w szkole podstawowej Program wychowawczy. Edukacja 
zdrowotna, programy profilaktyczne. Tworzenie klimatu wychowawczego. Dynamika grupy 
uczniowskiej. Współpraca i współdziałanie uczniów. Rozwiązywanie konfliktów, mediacje. 
Stymulowanie rozwoju społeczno-moralnego dzieci. Współpraca szkoły ze środowiskiem i nauczyciela 
z rodzicami dzieci. 

44. 

Dydaktyka j. angielskiego w 
szkole podstawowej   

Charakterystyka ucznia w szkole podstawowej. Nauczanie sprawności słuchania, mówienia, czytania i 
pisania w języku angielskim. Nauczanie gramatyki, słownictwa i wymowy języka angielskiego. 
Nauczanie sprawności zintegrowanych. Planowanie lekcji. Scenariusz lekcji. Poprawa błędów. Zadania 
domowe. Testy i sprawdziany. Ocenianie kształtujące. Indywidualizacja pracy na lekcjach języka. 
Autonomia ucznia. Europejskie Portofio Językowe. Trening strategiczny - rozwijanie u uczniów strategii 
uczenia się w zakresie różnych aspektów i sprawności języka angielskiego. Rozwijanie kompetencji 
interkulturowej. Nauczanie wspomagane komputerowo. Gry i zabawy językowe. Wykorzystywanie 
video i piosenek do nauki języka obcego. 
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45. 

Praktyka opiekuńczo-
wychowawcza w szkole 
podstawowej 

zapoznanie się ze specyfiką szkoły, poznanie jej sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, 
pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;  obserwowanie: 
pracy wychowawcy klasy, jego interakcji z uczniami klasy oraz sposobu, jak planuje i realizuje zajęcia 
wychowawcze; integrowania działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych przez nauczycieli 
przedmiotowych; objawów fizjologicznych, poznawczych i behawioralnych stresu u ucznia oraz u 
siebie; dyżurów podczas przerw; działania praktyczne: zaplanowanie i przeprowadzenie pod nadzorem 
opiekuna zajęć wychowawczych, przeprowadzenie rozmowy z uczniem na temat jego uzdolnień i 
zainteresowań; opis i analiza zaobserwowanych / doświadczonych w czasie praktyki zdarzeń 
pedagogicznych; prowadzenie dokumentacji praktyki psychologiczno-pedagogicznej, w tym protokołów 
obserwacji zachowań ucznia i arkusza analizy pracy wychowawczej nauczyciela. 

46. Praktyka dydaktyczna ciągła W trakcie praktyki kształtowane są dydaktyczne kompetencje poprzez ocenę wyboru podręcznika do 
nauki j. angielskiego; formułowanie celów lekcji, planowanie etapów lekcji;  dobór środków nauczania 
języka w zależności od etapu nauczania; wykorzystanie nowych technologii, wykorzystanie 
dokumentów autentycznych; dobór technik pracy na lekcji w korelacji z działaniami językowymi i 
składnikami kompetencji komunikacyjnej; dobór technik ewaluacyjnych w zależności od celów 
kształcenia i etapu nauczania; zapoznanie się z problemami nauczania interkulturowego języków i 
innymi wybranymi problemami nauczania języka angielskiego w polskich szkołach. 

47. Praktyka dydaktyczna śródroczna Planowanie lekcji. Analiza przeprowadzonej lekcji. Prezentowanie i ćwiczenie zagadnień gramatyczno-
leksykalnych. Techniki rozwijania sprawności językowych w klasie. Pytania używane przez nauczyciela. 
Udzielanie informacji zwrotnej uczniom. Korzystanie z pomocy dydaktycznych i technologii na 
zajęciach. Samoocena nauczyciela. 

48. Kompetencje psychologiczno-
pedagogiczne nauczyciela w 
szkole podstawowej 

Szkoła jako instytucja wychowawcza. Środowisko społeczne klasy i szkoły. Ukryty program szkoły. 
Postawy nauczycieli i uczniów. Praca z grupą rówieśniczą. Tworzenie klimatu wychowawczego w 
klasie i w szkole. Plan pracy wychowawczej. Metody wychowawcze i ich skuteczność. Umiejętności 
wychowawcze. Trudności wychowawcze. Współpraca rodziny i szkoły. Współpraca szkoły ze 
środowiskiem. 
Zawód nauczyciela. Role zawodowe nauczyciela. Wzór osobowy, postawa i kunszt nauczycielski. 
Powinności nauczyciela i rozwój profesjonalny. Program wewnętrzny nauczyciela. Przygotowanie 
zawodowe nauczyciela. Wiedza prywatna, potoczna a wiedza naukowa nauczyciela. Etyka 
nauczycielska. Uczenie się w miejscu pracy. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe jako warunki 
awansu zawodowego. 
Poznawanie uczniów. Techniki i ich ograniczenia, kwestie etyczne. Pozycja społeczna ucznia w klasie. 
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczeń szczególnie uzdolniony. Inny i obcy. 
Międzynarodowe i krajowe regulacje dotyczące praw człowieka, dziecka, ucznia oraz osób 
niepełnosprawnością. Pojęcie normy i patologii. Agresja i przemoc (w tym agresja elektroniczna). 
Uzależnienia (w tym od środków psychoaktywnych i komputera). Problemy zdrowotne ucznia i ich 
wpływ na jego sytuację szkolną. Profilaktyka w szkole. Diagnoza nauczycielska. Podstawowe techniki 
diagnostyczne. Uwarunkowania procesu diagnostycznego. Rozpoznanie i ocena poziomu rozwoju 
ucznia. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna –regulacje prawne, formy i zasady udzielania wsparcia. 
Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w 
tym: konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, ocenę własnego funkcjonowania w toku 
realizowania zadań opiekuńczych, wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron), 
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ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, konsultacje z opiekunem 
praktyk z ramienia uczelni w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań, 
omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów. 

49. Dydaktyka języka angielskiego w 
szkole podstawowej 

Współczesne podejścia do nauczania języków obcych. Psychologiczne, afektywne i społeczne aspekty 
nauczania nastolatków. Podstawa programowa. Typowe błędy metodyczne w prowadzeniu zajęć 
językowych. Kryteria doboru i oceny pomocy dydaktycznych. Planowanie lekcji. Różne modele 
planowania lekcji. Utrzymywanie dyscypliny. Rola nauczyciela w klasie i w szkole. Ocenianie osiągnięć 
uczniów w szkole ponadpodstawowej: rodzaje oceniania, cechy dobrego oceniania. Ocenianie 
alternatywne oraz samoocena w klasie językowej. Egzaminy zewnętrzne. Rola ewaluacji procesu 
nauczania i refleksji w pracy nauczyciela. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zadanie domowe – 
rodzaje zadań, informacja zwrotna. Nauczanie funkcji językowych. Nauczanie sprawności językowych 
(mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie) w szkole ponadpodstawowej. Podejście zintegrowane. 
Dostosowywanie nauczania sprawności językowych do potrzeb uczniów. Nauczanie gramatyki, 
słownictwa i wymowy w szkole ponadpodstawowej. Dostosowywanie nauczania aspektów języka do 
potrzeb uczniów. Pisemna i ustna poprawa błędów (informacja zwrotna) w szkole ponadpodstawowej. 
Ocenianie różnych sprawności i aspektów językowych. Testowanie. Współczesne podejścia do 
nauczania języków obcych. Rozwijanie autonomii ucznia na zajęciach językowych. Indywidualizacja 
procesu nauczania. Trening strategiczny na zajęciach językowych. Badanie w działaniu. Projektowanie 
programu nauczania w szkole ponadpodstawowej. 

 
Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność filologia czeska 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 40 

 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1 PNJCz – fonetyka  1. Czeski alfabet; 2. Akcent; 3. Iloczas; 4. Poprawna wymowa: - samogłosek a, á,- samogłosek 
e, é, - samogłosek i, í, - samogłosek i, y a í, ý, - samogłosek o, ó, - samogłosek u, ú; 2. 
Wymowa dyftongów eu i ou. 

2.  PNJCz – leksyka  1. Dane personalne: imię i nazwisko, adres, wiek, data urodzenia, narodowość, rodzina, zwroty 
grzecznościowe; 2. Rodzina. Członkowie rodziny. Cechy wyglądu oraz charakteru człowieka. 
Praca. Nazwy zawodów; 3. Dzień powszedni. Pory dnia, wykonywane czynności, posiłki. Dni 
tygodnia. Nazwy miesięcy. Pory roku. Pogoda; 4. Czas wolny: zainteresowania, rozrywka, kino, 
teatr, telewizja itp.; 5. Dom: wyposażenie mieszkania, wygląd domu. Opis pomieszczenia. 
Kolory. Miejsce zamieszkania – miasto/ wieś; 6. Czeska Republika - geografia. Państwo, naród, 
święta narodowe; 7. Żywienie: kupowanie żywności, nazwy produktów oraz potraw. 
Restauracja. Jadłospis; 8. Święta Bożego Narodzenia; zwyczaje, tradycje, kolędy. 
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3.  PNJCz – gramatyka funkcjonalna  1. Alfabet czeski vs alfabet polski – różnice i podobieństwa; zapis głosek przy użyciu alfabetu 
czeskiego; akcent; intonacja; 2. Rzeczownik – podstawowe typy deklinacyjne rodzaju 
żeńskiego, nijakiego, męsko- nieżywotnego i żywotnego oraz ich zastosowanie w praktyce; 3. 
Czasownik – podstawowe i pomocnicze typy odmian, formy fleksyjne czasowników regularnych 
w czasie teraźniejszym; 4. Zaimki osobowe i dzierżawcze, wskazujące, zwrotne i pytajne i ich 
formy podstawowe; 5. Formy deklinacyjne przymiotników twardotematowych i 
miękkotematowych; stopniowanie przymiotników; przymiotnik rád; 6. Liczebnik – podstawowe 
formy liczebników głównych i porządkowych; 7. Szyk wyrazów w zdaniu; 8. Ćwiczenia 
ortograficzne. 

4.  PNJCz – praca z tekstem  Analiza leksykalna, stylistyczna, gramatyczna, przekład – na podstawie tekstów zawartych w 
podręczniku wiodącym. 

5.  Historia Czech  1. Państwo Samona i Rzesza Wielkomorawska; 2. Przemyślidzi. Księstwo Czeskie w X-XI w.; 
3. Od rozbicia dzielnicowego do Królestwa Czech. Dzieje monarchii Przemyślidów w XII i XIII 
w.; 4. Czeska polityka, gospodarka i kultura za Przemysła Ottokar II i Wacława II; 5. Walki o 
władzę po wymarciu Przemyślidów i początek panowania Luksemburgów; 6. Karol IV 
Luksemburski: Korona Czeska (prawo, polityka gospodarka); 7. Osiągnięcia kulturalne doby 
luksemburskiej; 8. Konflikty przełomu XIV i XV w., geneza husytyzmu; 9. Wojny husyckie; 10. 
Zmagania o tron czeski po śmierci Zygmunta Luksemburskiego; Jerzy z Podiebradów i Maciej 
Korwin; 11. Jagiellonowie na czeskim tronie. Kultura i sztuka późnego średniowiecza; 12. 
Reformacja w Czechach; początek panowania Habsburgów. Renesans; 13. Konflikty na tle 
wyznaniowym. Wybuch powstania stanów czeskich i jego skutki; 14.Wojna trzydziestoletnia 
na ziemiach czeskich. 

6.  Wstęp do językoznawstwa  Zajęcia obejmują następujące zagadnienia: -język jako przedmiot językoznawstwa; -
podstawowe pojęcia lingwistyczne i definicja języka; -język jako system znakowo-
komunikacyjny; -funkcje społeczne języka i mówienia; -opis systemu językowego: podsystemy 
fonologiczny, morfologiczny, syntaktyczny, leksykalno-semantyczny; -klasyfikacja genetyczna 
języków: jednostki klasyfikacyjne, miejsce języków słowiańskich wśród języków świata. 

7.  Wstęp do literaturoznawstwa  Cechy swoiste literatury, wyróżniki i sztuki pokrewne. Nauka o literaturze i jej działy. Pojęcie i 
główne elementy struktury dzieła literackiego. Sfera planu treści i planu wyrażenia. Styl i 
kompozycja. Problemy kompozycji. Dominanty kompozycyjne. Podział na rodzaje i gatunki 
literackie. Epika (narrator, bohater, fabuła). Epickie formy językowo-stylistyczne. Gatunki 
epickie. Dramat (budowa świata przedstawionego w dramacie). Struktura językowa dramatu. 
Gatunki dramatyczne. Liryka (podmiot liryczny, właściwości stylowo-kompozycyjne liryki). 
Typy przeżyć wyrażanych w liryce. Gatunki liryczne. 

8.  Etyka pracy naukowej  Terminologia naukowa: pojęcia tematu pracy naukowej, literatury przedmiotu, metody 
badawczej, narzędzi badawczych, hipotezy itd.; Kształtowanie właściwej postawy badacza 
wobec własnej i cudzej pracy naukowej (problem plagiatu, prawo autorskie, zasady 
przywoływania cytowań); Kryteria oceny pracy naukowej (recenzja naukowa); 
Zasady gromadzenia literatury przedmiotu: biblioteki naukowe, bibliografie tradycyjne i 
internetowe bazy danych; Sporządzanie notatek i wyciągów z literatury, opracowywanie 
materiału naukowego; Sposoby sporządzania bibliografii naukowej, zasady tworzenia adresów 
bibliograficznych i sporządzania przypisów; Układ graficzny pracy naukowej; Styl pisarstwa 
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naukowego: standardowa leksyka i frazeologia (prezentacja problemu, stawianie hipotezy, 
argumentowanie, wnioskowanie); Poprawność językowa (rodzaje błędów językowo-
stylistycznych). 

9.  PNJCz – fonetyka 1. Poprawna wymowa:-r i l zgłoskotwórczego, -š, č, ž, -ď, ť, ň, -ou,. Poprawna wymowa: - 
p,b,m,t,d,n,ť,ď,ň, k,g, f, v, s, z, š, ž, c, č, j; Poprawna wymowa: - di, ti, ni w słowach obcego 
pochodzenia, - grup spółgłoskowych kv, sv, tv, cv, chv, - grup bě, pě, vě; dě, tě, ně, mě i mně; 
2. Wymowa głosek podwojonych; 3. Samogłoski krótkie. Powtórzenie; 4. Samogłoski długie. 
Powtórzenie. 

10. PNJCz – leksyka 1. Wycieczka po mieście. Topografia miasta, kierunki, architektura, zabytki. Określanie czasu’ 2. 
Części ciała. Wygląd zewnętrzny. Usposobienie człowieka - pozytywne i negatywne cechy 
charakteru; 3. Zakupy. Rodzaje sklepów i usług. Nazwy części garderoby, rozmiary, kolory; 4. 
Zdrowie, Wizyta u lekarza oraz aptece. Nazwy lekarskich specjalizacji. Organy wewnętrzne 
człowieka; 5. Usługi: poczta, telefon; 6. Podróżowanie: środki transportu; 7. Przyroda. Pogoda. 
Pory roku; 8. Święta Wielkanocne; zwyczaje, tradycje. 

11. PNJCz – gramatyka funkcjonalna 
z ortografią  

1. Rzeczownik – Używanie form fleksyjnych typowych rzeczowników podstawowych wzorów 
odmian (ze szczególnym uwzględnieniem połączeń z przyimkami); 2. Przymiotnik - formy 
deklinacyjne przymiotników twardo- i miękkotematowych. Tworzenie stopnia wyższego i 
najwyższego. Stopniowanie przymiotników (użycie szczególnie form prostych). Stopniowanie 
opisowe; 3. Przysłówek - stopniowanie przysłówków; przysłówki przeczące; 4. Zaimek – zaimki 
osobowe i dzierżawcze, niektóre formy zaimków pytajnych i wskazujących; zaimki przeczące; 5. 
Czasownik – użycie form fleksyjnych typowych czasowników regularnych (oraz niektórych 
nieregularnych) w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym; tryb przypuszczający; tryb 
rozkazujący; aspekt czasownika; 6. Liczebnik – odmiana liczebników głównych, porządkowych i 
ułamków; 7. Ćwiczenia ortograficzne. 

12. PNJCz – praca z tekstem Analiza leksykalna, stylistyczna, gramatyczna, przekład – na podstawie tekstów zawartych w 
podręczniku wiodącym. 

13. Wstęp do filologii słowiańskiej  Indoeuropejscy Słowianie. Praojczyzna indoeuropejska, praojczyzna Słowian. Ekspansje 
Słowian, najstarsze i późniejsze kontakty z innymi ludami. Najstarsze wzmianki o Słowianach. 
Język prasłowiański. Współczesne języki słowiańskie a język prasłowiański. Misja morawska. 
Konstantyn i Metody, obrządek słowiański. Ośrodki piśmiennictwa starosłowiańskiego. Język 
starosłowiański, głagolica i cyrylica. Najważniejsze zabytki piśmiennictwa starosłowiańskiego. 
Dwa modele bilingwizmu u Słowian: Slavia orthodoxa i Slavia latina. Gramatyki języka staro-
cerkiewnosłowiańskiego. Najstarsze gramatyki języków słowiańskich na tle gramatyk 
europejskich. Słowiańskie przekłady Biblii na tle przekładów Biblii na inne języki europejskie. 
Prawosławie vs. katolicyzm. Kontakty Polaków z innymi narodami słowiańskimi. Przegląd i 
charakterystyka poszczególnych języków słowiańskich. 
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14. Wstęp do literaturoznawstwa  Liryka. Stylistyka. Środki brzmieniowe. Organizacja warstwy znaczeniowej. Stylizacja. Tropy 
stylistyczne. Alegoria i symbol. Analiza wierszy. Wersyfikacja. System toniczny. System 
sylabiczny. Stopy systemu sylabotonicznego. Wiersz wolny. Analiza wierszy. Rymy. 

15. Gramatyka współczesnego 
języka 
czeskiego (fonetyka i fonologia)  

1. Nauki o języku a gramatyka. Płaszczyzny opisu języka. Gramatyki; 2. Język czeski. 
Charakterystyka geograficzno-kulturowa, genetyczna i typologiczna. Główne odmiany 
komunikatywne języka czeskiego; 3. Fonetyka i fonologia jako działy gramatyki opisowej. 
Głoska a fonem. Zapis fonetyczny i fonologiczny; 4. Metody opisu głosek. Aparat mowy, 
artykulacja. Kryteria artykulacyjne; 5. Opis samogłosek czeskich. Alfabet czeski-cechy 
diakrytyczne i inne. Zapis fonetyczny. Iloczas. Pary opozycyjne. Paronimy; 6-7. Opis 
spółgłosek czeskich. Cechy artykulacyjne; 8. Systemowa organizacja fonemów spółgłoskowych 
(opozycje). System fonologiczny- zasób fonemów języka czeskiego, warianty, typy opozycji; 
9. Fonotaktyka. Połączenia typowe i rzadkie. Pary opozycyjne c.d.; 10. Upodobnienia w 
wymowie spółgłosek. Asymilacja dźwięczności. Zasady upodobnień; 11. Upodobnienia pod 
względem sposobu i miejsca artykulacji; 12. Upodobnienia grup spółgłoskowych i reguły 
adaptacji fonetycznej wyrazów obcych; 13. Fonem- sylaba- -morfem-leksem. Podział 
wypowiedzi na sylaby, morfemy, wyrazy; 14. Akcent wyrazowy. Akcent w wyrazach z r i l. 
Akcent w sylabach długich, w wyrazach wielosylabowych. Zestroje akcentowe; 15. Akcent 
zdaniowy i intonacja. 

16. Gramatyka współczesnego 
języka 
czeskiego (fonetyka i fonologia)  

1. Nauki o języku a gramatyka. Płaszczyzny opisu języka. Gramatyki; 2. Język czeski. 1. Nauki 
o języku a gramatyka. Płaszczyzny opisu języka. Gramatyki; 2. Język czeski. Charakterystyka 
geograficzno-kulturowa, genetyczna i typologiczna. Główne odmiany komunikatywne języka 
czeskiego; 3. Fonetyka i fonologia jako działy gramatyki opisowej. Głoska a fonem. Zapis 
fonetyczny i fonologiczny; 4. Metody opisu głosek. Aparat mowy, artykulacja. Kryteria 
artykulacyjne; 5. Opis samogłosek czeskich. Alfabet czeski-cechy diakrytyczne i inne. Zapis 
fonetyczny. Iloczas. Pary opozycyjne. Paronimy; 6-7. Opis spółgłosek czeskich. Cechy 
artykulacyjne; 8. Systemowa organizacja fonemów spółgłoskowych (opozycje). System 
fonologiczny- zasób fonemów języka czeskiego, warianty, typy opozycji; 9. Fonotaktyka. 
Połączenia typowe i rzadkie. Pary opozycyjne c.d.; 10. Upodobnienia w wymowie spółgłosek. 
Asymilacja dźwięczności. Zasady upodobnień; 11. Upodobnienia pod względem sposobu i 
miejsca artykulacji; 12. Upodobnienia grup spółgłoskowych i reguły adaptacji fonetycznej 
wyrazów obcych; 13. Fonem- sylaba- -morfem-leksem. Podział wypowiedzi na sylaby, 
morfemy, wyrazy; 14. Akcent wyrazowy. Akcent w wyrazach z r i l. Akcent w sylabach długich, 
w wyrazach wielosylabowych. Zestroje akcentowe; 15. Akcent zdaniowy i intonacja. 

17. Historia literatury czeskiej  Literatura czeska – jej tendencje rozwojowe, nurty literackie, zjawiska kulturowe, ugrupowania 
literackie, przedstawiciele różnych gatunków literackich. Początki tradycji literackiej 
piśmiennictwa słowiańskiego. Problematyka średniowiecznych legend. "Kontrowersyjny" 
charakter średniowiecznej liryki miłosnej. Specyfika piśmiennictwa okresu husytyzmu. 
Przegląd gatunkowy literatury doby czeskiego humanizmu. Renesansowy charakter literatury 
jako przejaw ideologicznych przemian. J.A. Komenský na przełomie doby humanizmu i baroku. 
Homiletyka jako podstawowy gatunek literacki okresu baroku. Tematyka legend barokowych. 
Ludowy oraz połowicznie ludowy charakter czeskiej literatury okresu XVIII w. Tradycja pieśni 
kramarskiej w literaturze czeskiej. 
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18. Historia literatury czeskiej  1. Piśmiennictwo starosłowiańskie i najstarsze czeskie pieśni religijne (hymnografia 
staroczeska); 2. Hagiografia średniowieczna; 3. Staroczeska literatura historiograficzna; 4. 
Najstarsza epika czeska; 5. Średniowieczna psychomachia; 6. Motywy filozoficzne w czeskiej 
prozie średniowiecznej; 7. Czeski dramat średniowieczny; 8. Jan Amos Komenský- czeski 
myśliciel, pedagog i reformator; 9.Symbolika chrześcijańska i rozważania filozoficzne w czeskiej 
liryce barokowej; 10. Preromantyzm czeski. 

19. Historia Czech  1. Ziemie korony czeskiej po wojnie trzydziestoletniej, w centralistycznej monarchii 
habsburskiej 1648 – 1740; 2. Blaski i cienie kultury baroku. Sytuacja gospodarcza; 3. Wojny 
prusko-austriackie w XVIII wieku, utrata Śląska, reformy Marii Teresy; 4. Panowanie i reformy 
cesarza Józefa II – pierwszy okres czeskiego odrodzenia narodowego (pokolenie 
Dobrowskiego).Czeski ruch narodowy do roku 1848; 5. Wydarzenia „Wiosny ludów” na 
ziemiach czeskich, okres bachowski, upadek systemu bachowskiego i powstanie Austro-
Węgier; 6. Następstwa utworzenia Austro-Węgier, okres od 1867 do 1914 r., stosunki czesko-
słowackie, nauka szkolnictwo, kultura; 7. Czesi i Słowacy w czasach pierwszej wojny 
światowej, powstanie niepodległej Czechosłowacji; 8. Czechosłowacka „pierwsza republika”, 
jej charakter polityczny i społeczny, kultura, rozwój ekonomiczny; 9. Konfrontacja 
Czechosłowacji z zagrożeniem hitlerowskim, kryzys sudetoniemiecki, traktat w Monachium i 
upadek „pierwszej republiki”; 10. „Protektorat”, Czesi i Słowacy w czasie drugiej wojny 
światowej; 12. Okres 1945-1948, wysiedlenie Niemców, obalenie demokracji przez 
komunistów. Okres stalinizmu; 13. Czechosłowacja w czasie „odwilży” 1956 – 1967. „Praska 
wiosna” 1968 r. i jej koniec; 14. „Normalizacja” – próba przywrócenia stalinizmu w 
Czechosłowacji po 1970 r. Kryzys reżimu neostalinowskiego, powstanie opozycji 
demokratycznej w Czechosłowacji, kultura oficjalna i niezależna; 15. „Aksamitna rewolucja” w 
1989 r. i przywrócenie demokracji w Czechosłowacji – główne wydarzenia, w Czechosłowacji 
lat 1990 – 1992, podział Czechosłowacji na Czechy i Słowację. Współczesna Republika Czeska 
w latach 1993-2015. 

20. PNJCz – fonetyka audytywna  1. Poprawna wymowa: -r i l zgłoskotwórczego, -wyrazów zapożyczonych, -głoski h w zależności 
od pozycji w wyrazie, - głoski ř w zależności od pozycji w wyrazie, -głosek miękkich (różnice 
między czeszczyzną a polszczyzną); 2. Długość (podstawowe różnice między językiem czeskim 
standardowym a odmianami niestandardowymi). 

21. PNJCz – leksyka  1. Powitania, określanie pochodzenia (np. zwyczaje poszczególnych krajów); 2. Rodina (np. 
ślub, urlop macierzyński); 3. Sport (dyscypliny sportowe, uprawianie sportu); 4. Podróżowanie 
(np. wizyta w biurze podróży); 5. Moda (np. zakupy). 

22. PNJCz – gramatyka funkcjonalna  1. Czas teraźniejszy i przyszły. Mianownik liczby mnogiej: rzeczowniki żywotne rodzaju 
męskiego; rzeczowniki nieżywotne rodzaju żeńskiego i nijakiego; 2. Czas przeszły. Tryb 
warunkowy. Biernik liczby pojedynczej i mnogiej. Przyimki łączące się z Biernikiem; zaimki w 
Bierniku; 3. Tryb rozkazujący. Mowa zależna. Dopełniacz liczby pojedynczej i mnogiej ( 
przyimki łączące się z Dopełniaczem, rekcja czasownika z Dopełniaczem, zaimki w 
Dopełniaczu); 4. Liczebniki. Miejscownik liczby mnogiej i pojedynczej (przyimki łączące się z 
Miejscownikiem, rekcja czasownika z Miejscownikiem, zaimki w Miejscowniku); 5. Liczebniki a 
pluralia tantum. Celownik liczby pojedynczej i mnogiej (przyimki łączące się z Celownikiem, 
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rekcja czasownika z Celownikiem, zaimki w Celowniku). Zwroty z Celownikiem. Wołacz liczby 
pojedynczej rzeczowników. 

23. PNJCz – praca z tekstem  1. Pozdrowienia grzecznościowe; 2. Rodzina; 3. Sport; 4. Podróż, komunikacja; 5. Moda, ubiór; 
6. Życie zawodowe, zawody, zatrudnienie, praca; 7. Zdrowie, choroby, lekarz, medycyna; 8. 
Charakterystyka; cechy osobowości, wygląd zewnętrzny. 

24. Gramatyka współczesnego 
języka 
czeskiego (leksykologia i 
słowotwórstwo)  

1. Leksykologia. Wyraz jako jednostka języka. Cechy strukturalne jednostek leksykalnych; 2. 
Znaczenie leksykalne. Podział wyrazów ze względu na znaczenie; 3. Relacje semantyczne; 4. 
Zasób leksykalny języka czeskiego – jego zróżnicowanie i tendencje rozwojowe; 5. 
Słowotwórstwo - zagadnienia ogólne, motywacja, analiza słowotwórcza; 6. Metody tworzenia 
słów, rodzaje afiksów, typy formantów; 7. Semantyczny aspekt procesów słowotwórczych, 
kategorie słowotwórcze; 8-9. Słowotwórstwo rzeczowników: kategorie mutacyjne; 10. 
Rzeczownikowe kategorie modyfikacyjne; 11. Rzeczownikowe kategorie transpozycyjne; 12. 
Wybrane kategorie słowotwórstwa przymiotników; 13. Słowotwórstwo czasowników: aspekt i  
pokrewne kategorie modyfikacyjne; 14. Czasownikowe kategorie mutacyjne i transpozycyjne; 
15. Wybrane kategorie słowotwórstwa przysłówków i zaimków. 

25. Gramatyka współczesnego 
języka 
czeskiego (leksykologia i 
słowotwórstwo)  

1. Charakterystyka zasobu leksykalnego czeszczyzny; 2. Relacje semantyczne; 3. Struktura 
morfemowa wyrazu i podstawy synchronicznej analizy słowotwórczej; 4. Zróżnicowanie 
formantów. Derywacja afiksalna, kompozycja, tworzenie skrótów; 5. Rzeczowniki - kategorie 
mutacyjne (názvy činitelské nositelů vlastností, prostředků, výsledku děje); 6. Rzeczowniki - 
kategorie mutacyjne cd. (názvy konatelské, obyvatelské, příslušenské, jména míst); 7. 
Rzeczowniki - modyfikacyjne i transpozycyjne; 8. Kolokwium; 9. Przymiotniki - kategorie 
mutacyjne i modyfikacyjne; 10. Słowotwórstwo przysłówków; 11. Czasowniki - kategorie 
mutacyjne i transpozycyjne; 12. Czasowniki - kategorie modyfikacyjne; 13. Kolokwium; 14. 
Kompozycja, rodzaje kompozycji; 15. Derywacja semantyczna. Adaptacja zapożyczeń. 

26. Historia literatury czeskiej  Ugrupowanie „majowców”; Almanach „Ruch”, grupa „Lumíra”; Proza realistyczna (J. Arbes); 
„Szkoła narodowa” w czeskiej literaturze; A. Jirásek – nauczyciel historii i piewca husytyzmu; 
Czasopismo „Moderní revue”, dekadentyzm w czeskiej literaturze; Erotyzm w twórczości J. 
Karáska ze Lvovic; Nowe kierunki w literaturze: symbolizm, impresjonizm (twórczość O. 
Březiny i A. Sovy); Ugrupowanie Czeskiej Moderny; S. Przybyszewski i jego wpływ na czeski 
modernizm; Kontakty polsko-czeskie na przełomie XIX/XX w. (Miriam); Generacja czeskich 
„burzycieli”; Teatr Narodowy – twórczość dramatyczna; Ekspresjonizm w twórczości L. Klímy 
oraz R. Weinera. 

27. Historia literatury czeskiej  Czeska literatura po 1848 r. między romantyzmem - biedermeierem a realizmem: Mácha, 
Němcová, Erben, Havliček-Borovský; Twórcy z ugrupowania „majowców”; Almanach „Ruch”; 
Grupa „Lumira” - parnasista J. Vrchlicky; Proza o tematyce wiejskiej (prowincjonalnej); Model 
czeskiej prozy historycznej. A. Jirásek – nauczyciel historii i piewca husytyzmu; Neoromantyzm 
(Juliusz Zeyer); Literatura niemiecka z Czech ( pisarze „praskiego kręgu”, ekspresjoniści); 
Czasopismo „Modernírevue”, dekadentyzm w czeskiej literaturze; Nowe kierunki w literaturze; 
symbolizm, impresjonizm(twórczość O.Březiny i A.Sovy); Czeska Moderna; S. Przybyszewski i 
czeski modernizm; Generacja czeskich „burzycieli”; Teatr Narodowy – twórczość dramatyczna; 
Ekspresjonizm w twórczości L. Klímy oraz R. Weinera; Pisarze katoliccy; Naturalizm w prozie. 
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28. Wiedza o kulturze Czech  1. Tradycje czeskiej reformacji i jej konsekwencje dla czeskiej kultury. Jan Hus; 2. Oryginalny 
dorobek czeskiego baroku. „Doba temna”; 3. Tradycje odrodzenia narodowego. Długie trwanie 
biedermeieru. Kultura ludowa jako źródło inspiracji; 4. Znaczenie I wojny światowej w kulturze 
czeskiej. J. Haška „Przygody dobrego wojaka Szwejka” a stereotyp „szwejkowszczyzny“; 5. 
Tradycja czeskiej awangardy. Devětsil; 6. T.G. Masaryk, V. Havel jako postaci symboliczne 
czeskiej polityki, tradycje czeskiej demokracji; 7. Traumy II wojny światowej: „Heidrychiada”, 
ruch oporu, Holocaust, Lidice jako symbol, odsun; 8. Lata 60. XX wieku – karnawał wolności; 
9. Ikonografia i mitologia roku 1968. Jan Palach; 10. Wokół czeskiego underground: Egon 
Bondy, Ivan „Magor” Jirous, The Plastic people of the universe, pokolenie wokół Revolver 
Revue; 11. Fenomen działek, chałup i chat w czeskiej kulturze nowoczesnej; 12. Obraz czeskiej 
i czechosłowackiej popkultury np. czechosłowackie seriale komediowe, obyczajowe i 
kryminalne; 13. Czeska nowa fala filmowa na tle europejskiej kinematografii; 14. Mistyfikacja 
w kulturze czeskiej. Przypadek m.in. Divadla Járy Cimrmana. 

29. Rynek pracy  Prawa i obowiązki pracownicze. Pracobiorca-pracodawca - wzajemne zobowiązania. Status 
zatrudnienia (typy umów o pracę, sposoby rekrutacji i zatrudniania pracowników). 
Zobowiązania społeczne pracodawców: formalne, deklarowane, dodatkowe (niematerialne). 
Elementy psychologii zarządzania i psychologii pracy. Typologia i status organizacji na rynku 
pracy (sektor publiczny, korporacyjny, trzeci sektor na rynku pracy). Trening kompetencji 
miękkich potrzebnych na współczesnym rynku pracy (budowanie wizerunku własnego, 
kandydat do pracy i jego marka, kompetencje konwersatoryjne). 

30. Drugi język słowiański  Język rosyjski:  
1. Informacje bazowe – umożliwiające stworzenie szkieletu, na podstawie którego będą 
budowane przyszłe wypowiedzi ustne; 2. Alfabet rosyjski; 3. Rzeczownik – odmiana przez 
przypadki (ogólny zarys); 4.  Przymiotniki twardo- i miękkotematowe – odmiana przez 
przypadki (ogólny zarys); 5. Zaimki osobowe, wskazujące i dzierżawcze – odmiana przez 
przypadki (ogólny zarys); 6. Czasownik – I i II koniugacja (ogólny zarys); 7. Dane personalne: 
narodowość, obywatelstwo, stan cywilny. Konstrukcje: Кому сколько лет; кого как зовут; 8. 
Podstawowe zwroty etykiety językowej podczas zawierania znajomości, spotkania, 
korespondencji.  (formy adresatywne. Użycie form imienia odojcowskiego - tzw. отчество); 9. 
Rodzina. Określanie stopnia pokrewieństwa; 10. Zawody oraz miejsca pracy członków rodziny. 
Rzeczоwniki мать, дочь. Konstrukcje: У кого есть кто?, что; 11. Dom. podstawowy sprzęt 
domowy i techniczny; 12. Mieszkanie (rozkład, umeblowanie, urządzenie własnego pokoju). 
Opis okolicy. Konstrukcja: Где ты живёшь? Какая у тебя квартира? 
Język chorwacki:  
1. Podstawowe informacje o Chorwacji i języku chorwackim: wymowa, alfabet. Podstawowe 
zwroty; 2. Zainteresowania. Nazwy narodowości. Jazda taksówką; 3. Relacje rodzinne, 
przedstawianie swojej rodziny. Dzierżawczość. Orientacja w przestrzeni; 4. Kolory. Opisywanie 
przedmiotów i ludzi; 5. Rezerwowanie pokoju w hotelu. Pytanie o drogę; 6. Rezerwowanie 
pokoju w hotelu. Pytanie o drogę; 7. Sytuacje komunikacyjne na lotnisku i w kantorze wymiany 
walut. Wyrażanie woli; 8. Relacje przestrzenne (cel ruchu) i czasowe. Sytuacje komunikacyjne 
w agencji turystycznej; 9. Zamawianie jedzenia i picia. Nazywanie rodzajów żywności. Nawyki 
żywieniowe.  
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31. PNJCz – fonetyka audytywna  1. Akcent w zdaniu a wyrazy nieakcentowane. Akcent poboczny; 2. Intonacja; 3. Podstawy 
czeskiej ortografii (graficzna a dźwiękowa forma wyrazów); 4. Wymowa w czeskim języku 
oficjalnym a potocznym; 5. Asymilacje spółgłoskowe. 

32. PNJCz – leksyka  Wyposażenie mieszkania, nazwy urządzeń technicznych. Określanie piętra. Miejsce 
zamieszkania. Opis najbliższej okolicy. Poszukiwanie i wynajmowanie mieszkania; Przygotowanie 
posiłków, przepisy kulinarne. Jadłospis na szczególne okazje; Restauracja, stołówka, kawiarnia, 
bar. Zamawianie posiłków; Moda. Style ubierania się; Praca; Zdrowie i choroby; Cechy 
charakteru i osobowości. Wygląd zewnętrzny; Orientacja w mieście; Usługi pocztowe. Telefon. 
Etykieta rozmowy telefonicznej; Wielkanoc; Korzystanie z różnych rodzajów zakładów 
usługowych; Media. 

33. PNJCz – gramatyka funkcjonalna  Formy pisane: streszczenie, notatka, charakterystyka, korespondencja, życiorys, list 
motywacyjny, reklamacje, usprawiedliwienia, formularze, teksty użytkowe, itd. 
Podstawa gramatyczna: 1. Deklinacja rzeczowników wg wzoru turista i soudce. Liczebniki. 
Narzędnik liczby pojedynczej i mnogiej (przyimki łączące się z Narzędnikiem, rekcja 
czasownika z Narzędnikiem, zaimki w Narzędniku); 2. Przysłówki. Przysłówki miejsca. 
Przymiotniki. Deklinacja części ciała: oči ruce, nohy. Konstrukcje językowe z Biernikiem; 3. 
Stopniowanie przymiotników. Przymiotniki dzierżawcze. Zaimek przymiotny který, která, 
které. Konstrukcje językowe z Dopełniaczem; 4. Stopniowanie przysłówków. Deklinacja 
rzeczowników wg wzoru muzeum, centrum. Przymiotniki dzierżawcze w liczbie mnogiej. 
Konstrukcje językowe z Miejscownikiem; 5. Strona bierna zwrotna. Strona bierna opisowa. 
Spójniki. Konstrukcje językowe z Celownikiem, konstrukcje językowe z Narzędnikiem. 

34. PNJCz – praca z tekstem  Praca; Zdrowie i choroby; Cechy charakteru i osobowości. Wygląd zewnętrzny; Orientacja w 
mieście; Usługi pocztowe. Telefon. Etykieta rozmowy telefonicznej; Korzystanie z różnych 
rodzajów zakładów usługowych; Media. 

35. Gramatyka współczesnego 
języka 
czeskiego (morfologia)  

1. Zagadnienia ogólne, morfologiczna struktura wyrazów wobec ich odmiany; 2. Morfonologia - 
alternacje, ich funkcje gramatyczne i pozagramatyczne; 3. Fleksja - zagadnienia ogólne, 
kategorie morfologiczne języka czeskiego; 4. Paradygmat fleksyjny rzeczownika; formy 
synkretyczne; klasyfikacja fleksyjna; 5. Dystrybucja końcówek w odmianie rzeczowników 
męskich. Norma, innowacje; 6. Dystrybucja końcówek w odmianie rzecz. żeńskich i nijakich. 
Norma, innowacje; 7. Przymiotnik. Paradygmat i jego tendencje rozwojowe; 8. Osobliwości fleksji 
zaimków; 9. Paradygmaty liczebnikowe; 10. Czasownik – tematy; paradygmat fleksyjny; podział 
na klasy i wzory; 11. Formy syntetyczne i analityczne; 12. Formy nieokreślone. (Kategoria 
aspektu z perspektywy fleksji); 13. Innowacje w odmianie czasowników czeskich; 14. 
Nieodmienne części mowy; 15. Czeszczyzna jako język fleksyjny. 

36. Gramatyka współczesnego 
języka 
czeskiego (morfologia)  

1. Morfemy semantyczne i funkcjonalne, temat i końcówka; 2. Temat. Alternacja jako wykładnik 
formy gramatycznej wyrazu. Temat rozszerzony i supletywny; 3. Kategorie imienne. Analiza 
fleksyjna form deklinacyjnych; 4. Rzeczownik – podział na klasy i wzory; 5. Formy przypadkowe 
– końcówki synkretyczne, oboczne i uniwersalne; 6. Przymiotniki – zakres użycia form imiennych 
i zaimkowych, końcówki literackie i substandardowe; 7. Typy odmian zaimkowych, tematy 
supletywne, formy równoległe; 8. Liczebniki, swoistość odmian, formy synkretyczne, odmiana 
liczebników złożonych; 9. Ćwiczenia utrwalające; 10. Kolokwium – deklinacja; 11. Tematy 
czasownikowe. Podział na klasy koniugacyjne i wzory; 12. Analiza fleksyjna form 
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koniugacyjnych; 13. Oboczności syntetycznych form odmiany czasowników; 14. Formy 
analityczne, imiesłowy; 15. Kolokwium – morfonologia, koniugacja. 

37. Historia literatury czeskiej  1. Literatura niemiecka na ziemiach czeskich; 2. Neoklasycyzm w literaturze czeskiej pierwszej 
połowy XX w.; 3. Twórczość Jaroslava Seiferta - od poezji proletariackiej i miłosnej po echa II 
wojny światowej; 4. Egon Hostovský – problem tożsamości jednostki i walki z 
antysemityzmem; 5. Czeska awangarda literacka: Literární skupina i Devětsil; 6. Karel Teige 
- przedstawiciel czeskiego surrealizmu pierwszej połowy XX wieku; 7. Poetyzm i surrealizm 
Vítězslava Nezvala; 8. Motywy ekspresjonistyczne i surrealistyczne czeskiej prozy okresu 
międzywojennego; 9. Utopijne i antyutopijne wizje przyszłości, fantastyka naukowa. Twórczość 
braci Čapków; 10. Proza imaginacyjna Vladislava Vančury; 11. Oniryzm, surrealizm, 
ekspresjonizm i elementy katolickie w twórczości Jakuba Demla; 12. Jiří Orten - 
egzystencjalizm lat 40-tych; 13. Skupina 42; 14. Halas I Hora – poezja medytacyjna 

38. Historia literatury czeskiej  1. Literatura niemiecka na ziemiach czeskich; 2. Neoklasycyzm w literaturze czeskiej pierwszej 
połowy XX w.; 3. Twórczość Jaroslava Seiferta - od poezji proletariackiej i miłosnej po echa II 
wojny światowej; 4. Czeska międzywojenna powieść psychologiczna; 5. Egon Hostovský – 
problem tożsamości jednostki i walki z antysemityzmem; 6. Czeska awangarda literacka: 
Literární skupina i Devětsil; 7. Karel Teige - przedstawiciel czeskiego surrealizmu pierwszej 
połowy XX wieku; 7. Poetyzm i surrealizm Vítězslava Nezvala; 8. Motywy ekspresjonistyczne i 
surrealistyczne czeskiej prozy okresu międzywojennego; 9. Utopijne i antyutopijne wizje 
przyszłości, fantastyka naukowa. Twórczość braci Čapków; 10. Proza imaginacyjna Vladislava 
Vančury; 11. Jiří Orten - egzystencjalizm lat 40-tych; 12. Skupina 42; 13. Halas I Hora – poezja 
medytacyjna. 

39. Realioznawstwo  1. Geografia. Charakterystyka ziem czeskich: położenie, ukształtowanie powierzchni, parki 
narodowe; 2. Ludność. Struktura społeczna, mniejszości narodowe; 3. Ekonomika. Bogactwa 
mineralne i przemysł; 4. System polityczny i partie polityczne. Symbole państwa czeskiego; 5. 
Praga – metropolia i stolica kraju; 6. Kalendarz. Święta Państwowe i Religijne; 7. Wyznania 
religijne i Kościoły; 8. Sposoby spędzania wolnego czasu (zwłaszcza sport i turystyka). 

40. Gramatyka SCS  Wykład z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego obejmuje następujące treści 
merytoryczne: 1. wiadomości ogólne o języku scs, 1.1. definicja języka scs, 1.2. znaczenie 
języka scs dla filologii słowiańskiej, 1.3. drzewo genealogiczne scs, 1.4. perspektywa 
socjologiczna, geopolityczna i kulturowa misji cyrylo-metodiańskiej, 1.5. alfabety słowiańskie, 
1.6. zabytki kanonu scs; 2. fonetyka języka scs, 2.1. system samogłoskowy, 2.1.1. samogłoski 
pełne i zredukowane, 2.1.2. sonanty r, l zgłoskotwórcze, 2.2. system spółgłoskowy, 2.2.1. 
palatalizacja spółgłosek welarnych (I i II regresywna, III progresywna), 2.2.2. metateza (grupy 
nagłosowe: *ort, *olt, grupy śródgłosowe: *tort, *tolt, *tert, *telt), 2.2.3. połączenia 
spółgłosek z "j" i palatalizacja poprzez "j", 2.2.4. palatalizacja grup: k't', g't'; 3. fleksja imienna 
języka scs, 3.1. odmiana rzeczowników, typy deklinacji, 3.2. odmiana i typy zaimków, 3.3. 
odmiana i stopniowanie przymiotników, 3.4. odmiana i typy liczebników; 4. fleksja 
czasownikowa języka scs, 4.1. typy koniugacji, 4.2. proste formy werbalne utworzone na bazie 
tematu praesentis, 4.2.1. czas teraźniejszy, 4.2.2 tryb rozkazujący, 4.2.3. imiesłów czasu 
teraźniejszego czynny, 4.2.4. imiesłów czasu teraźniejszego bierny, 4.3. proste formy 
werbalne utworzone na bazie tematu infinitivi, 4.3.1. imperfectum ‒ czas przeszły prosty 
niedokonany, 4.3.2. aoryst ‒ czas przeszły prosty dokonany (asygmatyczny, I i II 
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sygmatyczny), 4.3.3. imiesłów czasu przeszłego czynny I, 4.3.4. imiesłów czasu przeszłego 
czynny II, 4.3.5. imiesłów czasu przeszłego bierny, 4.4. złożone formy werbalne, 4.4.1. 
perfectum ‒ czas przeszły złożony dokonany, 4.4.2. plusquamperfectum ‒ czas zaprzeszły, 
4.4.3. futurum złożone, 4.4.4. tryb warunkowy, 4.4.5. strona bierna. 

41. Drugi język słowiański  Język rosyjski: 
1. Człowiek: wygląd zewnętrzny (w zakresie podstawowym). Konstrukcja: На кого ты похож?; 
Какие у них волосы, глаза …?; 2. Nazwy przedmiotów codziennego użytku (ubranie, obuwie, 
czynności codzienne). Konstrukcja: Что ты делаешь дома?; 3. Człowiek: cechy charakteru (w 
zakresie podstawowym). Konstrukcja: Что ты любишь делать?; 4. Mój przyjaciel. Konstrukcja: 
С кем ты дружишь?; 5. Moje urodziny. Nazwy miesięcy, określanie daty. Konstrukcja: Какое 
сегодня число? Когда у тебя день рождения?; 6. Szkoła. Uczelnia (w zakresie podstawowym). 
Rzeczowniki: тема, программа; Кonstrukcja: Чем ты занимаешься? Что ты изучаешь?; 7. Praca 
(nazwy zawodów i miejsc pracy). Konstrukcja: Работать кем, быть кем?, стать кем?); 8. 
Kontynuacja nauki w zakresie poprawnego użycia rzeczownika, przymiotnika, zaimka, 
przysłówka, liczebnika i czasownika. 
Język chorwacki: 
1. Kupowanie odzieży i obuwia. Nazywanie części odzieży. Style ubierania; 2. Wyrażanie lokacji 
w przestrzeni. Opis przestrzeni wewnętrznej. Rozmowa telefoniczna. Ogłoszenia; 3. 
Opowiadanie o przeszłości (czas przeszły perfekt). Wyrażanie stanów emocjonalnych; 4. 
Wyrażanie kierunku ruchu w przestrzeni zewnętrznej. Opowiadanie o planach. 5. Prognoza 
pogody; 6. Kupowanie prezentów – argumentowanie wyboru przedmiotów. Sytuacje 
komunikacyjne na poczcie; 7. Modele edukacyjne -  opowiadanie o swoim przebiegu edukacji. 
Planowanie przyszłości. Rozmowa kwalifikacyjna. Życiorys. Opisywanie swojego dnia; 8. 
Wyrażanie własnego stanowiska. Wyrażanie wątpliwości. Posługiwanie się prospektami 
turystycznymi.  

42. PNJCz – leksyka  1. Języki świata. Nauka języków. Narodowości; 2. Komunikacja międzyludzka; 3. Kariera; 4. 
Sport i zawody sportowe; 5. Kultura, teatr; 6. Szkolnictwo i edukacja. 

43. PNJCz – gramatyka funkcjonalna  1. Koniugacja czasowników. 2. Aspekt; 3. Czas przeszły; 4. Rzadsze typy deklinacyjne; 5. Tryb 
rozkazujący; 6. Rzeczowniki odprzymiotnikowe; 7. Przedrostki czasownikowe; 8. Doklinacja oči, 
uši, ruce, nohy, kolena, ramena, prsa, dva, oba; 9. Pisownia: y /ý oraz i/í, stosowanie dużych i 
małych liter. 

44. PNJCz – praca z tekstem  1. Języki świata. Nauka języków. Narodowości; 2. Komunikacja międzyludzka; 3. Kariera; 4. 
Sport i zawody sportowe; 5. Kultura, teatr; 6. Szkolnictwo i edukacja. 

45. Gramatyka historyczna  
 

1. Przedmiot i zadania gramatyki historycznej i historii języka. Metody i źródła; 2. Historyczne, 
geograficzne i gramatyczne wyznaczniki wyodrębnienia się czeszczyzny. Periodyzacja dziejów 
języka czeskiego; 3. Rozwój pisma. Archaizmy gramatyczne i leksykalne; 4. Fonetyka i fonologia. 
Zmiany w okresie praczeskim (rozwój ps. jerów i sonantów, powstanie czeskiego iloczasu, 
depalatalizacja praczeska, wariantywny system samogłosek, opozycja miękkości i twardości w 
systemie spółgłoskowym; 5. Wokalizm staroczeski. Przegłosy samogłoskowe, dyftongizacje, 
monoftongizacje); 6. Konsonantyzm staroczeski (spirantyzacja g, dyspalatalizacje, jotacja, 
zmiany konsonantyzmu pod wpływem zapożyczeń); 7. Ćwiczenia tekstowe, powtórzenie; 8. 
Innowacje średnioczeskie w zakresie fonetyki; 9. Fleksja. Rozwój deklinacji rzeczownikowych, 
dziedzictwo prasłowiańskie (rozwój selektywnej kategorii rodzaju, zanik ps. klas deklinacyjnych, 
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ps. pozostałości we fleksji stczes.); 10. Rozwój deklinacji przymiotnikowych, osobliwości 
rozwojowe deklinacji zaimkowej (relikty ps. typów deklinacji imiennych, rozwój końcówek 
deklinacji złożonych, zaimki); 11. Klasy koniugacyjne, dziedzictwo prasłowiańskie. Przyczyny 
zmian w systemie klas koniug., rozwój kategorii czasu, trybu i aspektu, kategoria liczby); 12. 
Staroczeskie czasy przeszłe. Formy niefinitywne; 13. Ćwiczenia tekstowe, powtórzenie; 14. 
Innowacje średnioczeskie w zakresie fleksji; 15. Słowotwórstwo i składnia. Ogólna 
charakterystyka rozwoju. 

46. Historia literatury czeskiej  Wykład nawiązuje do wiedzy o literaturze przyswojonej w średniej szkole oraz do 
historycznoliterackiej wiedzy z poprzedniego semestru. Wykład przeznaczony jest do zapoznania 
się z rozwojem literatury czeskiej 1950/89. Ponieważ nie jest możliwe w dostępnym czasie 
poświęcić wszystkiego w szczegółach, oferuje studentom możliwość specjalizacji w zależności od 
ich udziału w danym okresie lub w czasie (np.: literatura 50., 60. lat XX w., okres normalizacji 
lat 70-tych, specyfika literatury lat 80-tych XX w., literatura w drugim obiegu i literatura czeska 
emigracyjna, kwestia politycznie konformistycznej literatury), a profil danego autora lub grupy 
autorów współczesnych do końca lat 80-tych z przerywnikiem periodyzacyjnym w tym etapu 
1989 r., jego głównych autorów oraz dzieł, czasopism i wydawnictw. 

47. Historia literatury czeskiej  Tematem ćwiczenia jest interpretacja wybranych pozycji czeskiej czeskiej literatury w okresie 
od lat 50. do końca lat 80. XX wieku. Szczególnie z punktu widzenia tematyki i gatunku. 
Interpretacji tekstów literackich towarzyszą sondy literacko-teoretyczne, ewentualnie szukanie 
paraleli z literaturą światową, gdzie będzie to porównawczo potrzebne. Na temat wygłoszonych 
referatów odbędą się dyskusje, interpretowane będą wybrane teksty, ewentualnie krótkie 
ćwiczenia tekstowe. Treść ćwiczeń tworzy problematyka czeskiej poezji w latach 1945-1989 (z 
wewnętrzną dyferencjacją daną latami 1948 i 1968). Studenci formą seminaryjną (łączącą 
wykład, dyskusję i samodzielną pracę w zakresie analizy i interpretacji wybranych utworów) 
będą się zapoznawali z kierunkami, nurtami i tendencjami czeskiej literatury w okresie 
powojennym. Powinni opanować identyfikację i analizę stylu wybitnych osobistości czeskiej 
poezji i prozy w danym okresie. Studenci będą rozwijali wszystkie swoje wiadomości i 
umiejętności w zakresie nauki o literaturze w celu efektywniejszej komunikacji z dziełem 
literackim. Referaty na ćwiczeniach są wybierane podług zainteresowania z uwzględnieniem 
ważniejszych zjawisk, które miałyby być poruszone w trakcie semestru, w celu uzupełnienia i 
ożywienia przedmiotu z wykładów. Mniej znaczące zjawiska będą pomijane po uzgodnieniu z 
wykładowcą. Ćwiczenie jest ukierunkowane w zakresie analizy wybranych utworów powojennej 
literatury czeskiej. Częścią składową przedmiotu będzie analiza tekstów literackich za pomocą 
ćwiczeń, które mają pomóc w zrozumieniu badanych zjawisk. 

48. Gramatyka współczesnego 
języka 
czeskiego (składnia)  

1. Składnia – jednostki komunikatywne języka a jednostki tekstu; 2. Struktura zdania prostego. 
Część zdania, składnik, grupa; 3. Stosunki syntaktyczne. Grupy współrzędne i podrzędne; 3. 
Struktura semantyczna zdania. Wyznaczanie i modalność; 4. Role semantyczne przypadków; 5. 
Konotacja, wartościowość syntaktyczna. Schematy zdaniowe; 6. Modalność wypowiedzi; 7. Typy 
zdań i właściwości akomodacyjne wyrazów; 8. Rozwijanie zdań pojedynczych – struktury 
wielopredykatowe; 9. Pojęcie i klasyfikacje zdań złożonych; 10. Zdania współrzędnie złożone; 
11. Zdania podrzędnie złożone – intensjonalne i relatywne; 12. Zdania podrzędnie złożone 
ekstensjonalne (temporalne i porównawcze); 13. Zdania podrzędnie złożone ekstensjonalne 
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(przyczynowo-skutkowe); 14. Modyfikacje wypowiedzi; 15. Uwarunkowania szyku wyrazów w 
zdaniach czeskich. 

49. Gramatyka współczesnego 
języka 
czeskiego (składnia) 

1. Składniki zdania, części mowy a części zdania. Analiza zdania pojedynczego; 2. Stosunki 
syntaktyczne, modalność; 3. Typy znaczeniowe i formy gramatyczne orzeczenia; 4. Formy 
gramatyczne podmiotu; 5. Rodzaje przydawek i ich formy gramatyczne; 6. Rodzaje 
okoliczników i ich formy gramatyczne; 7. Analiza zdania pojedynczego – ćwiczenia utrwalające; 
8. Kolokwium; 9. Wykrywanie schematów zdaniowych; 10. Rozwijanie zdań pojedynczych – 
analiza;11. Analiza zdań współrzędnie złożonych; 12. Analiza zdań podrzędnie złożonych; 13. 
Ćwiczenia utrwalające – analiza zdania złożonego; 14. Kolokwium; 15. Modyfikacje wypowiedzi 
w praktyce. 

50. Seminarium licencjackie  1. Zapoznanie się z techniką pisania pracy naukowej (licencjackiej) i obowiązującymi 
procedurami dyplomowania; 2. Pogłębianie wiedzy na wybrany temat; 3.Doskonalenie 
umiejętności językowych w zakresie języka czeskiego oraz umiejętności przygotowywania prac 
pisemnych w języku czeskim, prezentowania w formie pisemnej i ustnej wyników swojej pracy 
badawczej. 

51. Drugi język słowiański  Język chorwacki: 
1. Opisywanie swojego pochodzenia. Wymienianie doświadczeń. Konwencjonalne dialogi z 
gośćmi; 2. Liczebniki: pieniądze, kantor walut, miara czasu. Liczenie, płacenie, wyrażanie danych 
statystycznych i innych danych liczbowych; 3.  Opisywanie stanu zdrowia. Wizyta u lekarza. 
Hobby i wolny czas; 4. Wyrażanie uczuć i skłonności. Rozmawianie o tematach abstrakcyjnych; 
5. Wyrażanie żądania i odmawianie. Planowanie wakacji; 6. Wyrażanie opinii o Chorwacji i języku 
chorwackim. Podobieństwa i różnice kulturowe. 7. Opowiadanie o sobie; 8. Planowanie 
weekendu. Oferta turystyczna; 9. Jakość życia: życie w Chorwacji, problemy, nawyki  życiowe; 
10. Rozmawianie o planach, pragnieniach i możliwościach. Dom czy mieszkanie: dyskusja. 11. 
Wolontariat. 

52. PNJCz – leksyka  1. Mieszkamy razem. Obcokrajowiec w rodzinie; 2. Ochrona środowiska, styl życia; 3. Stosunki 
międzyludzkie, pomoc, akcje charytatywne; 4. Mądrość ludowa; 5. Wiadomości, przestępczość. 

53. PNJCz – gramatyka funkcjonalna  1.Deklinacja rzeczowników pochodzenia obcego; 2. Partykuły i wykrzyknienia; 3. Deklinacja 
všichni, všechny, všechna; 4. Zdania jednoczłonowe; 5. Przysłówki; 6. Pluralia tantum; 7. 
Deklinacja liczebników; 8. Szyk zdania; 9. Zaimki;  10. Rzeczowniki odczasownikowe; 11. Zasady 
pisowni: mě, mně, myślnik i dywiz w zdaniu, s/z, wyrażenia przysłówkowe. 

54. PNJCz – praca z tekstem  1. Mieszkamy razem. Obcokrajowiec w rodzinie; 2. Ochrona środowiska, styl życia; 3. Stosunki 
międzyludzkie, pomoc, akcje charytatywne; 4. Mądrość ludowa; 5. Wiadomości, przestępczość. 

55. Drugi język słowiański  Język rosyjski 
1. Żywienie: Posiłki w domu i poza domem jadłospis, restauracja – zamawianie potraw, 
zapłata. Czasowniki: есть, пить; 2. Ulubione potrawy i napoje; 3. Typowe dania kuchni 
rosyjskiej; 4. Pory roku. Pogoda. Stopniowanie przymiotników i przysłówków; 5.  Czas wolny: 
na co dzień, wakacje, ferie zimowe; 6. Rozrywki; 7. Kontynuacja nauki w zakresie poprawnego 
użycia rzeczownika, przymiotnika, zaimka, liczebnika, czasownika. 
Język chorwacki: 
1. Transport i komunikacja. Rodzaje komunikacji. Leksyka związana z transportem 
samochodowym; 2. Relacje międzyludzkie. Określanie wyglądu. Opowiadanie o przyszłości; 3. 
Opowiadanie o pracy i jej specyfice w różnych krajach.  Rodzaje i narzędzia pracy; 4. 
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Wyrażanie emocji związanych z pracą: zadowolenie, niezadowolenie, satysfakcja, 
rozczarowanie; 5. Rozmawianie o przeszłości. Leksyka związana z wyrażaniem relacji 
czasowych.  Czego się boimy – dyskusja; 6. Popularne imiona – wyrażanie własnego poglądu. 
Eponimy i graffiti. Leksyka związana z tematem związków międzyludzkich; 7. Znani ludzie. 
Dyskusja o sławie i rozpoznawalności. Kolokacje z wyrazami zemlja, domovina, svijet.    

56. Seminarium licencjackie 1. Wdrażanie i doskonalenie techniki pisania pracy naukowej (licencjackiej); 2. Pogłębianie 
wiedzy na wybrany temat; 3. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka 
czeskiego oraz umiejętności przygotowywania prac pisemnych w języku czeskim; 4. 
Prezentowanie w formie pisemnej i ustnej wyników swojej pracy badawczej; 

       

  

Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność filologia dalekowschodnia; specjalizacja chińska 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim - zał. 41. 

 
 

1.  Główne zagadnienia literatury 
chińskiej 

Główne zagadnienia literatury chińskiej, jej periodyzacja, najważniejsze nurty, gatunki, autorzy; 
doskonalenie umiejętności myślenia i operowania kategoriami biografii autora, epoki, prądu, 
stylu, gatunku literackiego. 

2.  Główne zagadnienia religii i 
filozofii Chin 

Wprowadzenie do antropologii religii; religijność chińska i system myślenia filozoficznego; 
mitologia chińska; kulty rodzinne (kult zmarłych); Filozofie natury i medycyna chińska; Księga 
Przemian, Kościół katolicki w Chinach; tradycje i religie na Tajwanie; Konfucjusz i jego dzieło; 
konfucjanizm dawniej i dziś; taoizm i filozofia natury; buddyzm – zagadnienia podstawowe; 
buddyzm chiński; buddyzm tybetański; współczesna sytuacja religijna w Chinach – aspekty 
prawne. 

3.  Historia Chin 

Formowanie się państwa – Dynastia Zhou (1027-221 p.n.e.), religia i filozofia; zjednoczenie i 
ekspansja – Dynastia Qin (221-206 p.n.e.) i Han (206-221 r. p.n.e.); buddyzm i taoizm Chinach 
– początki i rozwój; Okres Sześciu Dynastii (222-589), Dynastia Sui (589-618); Panowanie 
dynastii Tang (618-907); początki niechińskich rządów nad Chinami; Dynastia Yuan (1279-
1368); wybrane biografie cesarzy Ming; podbój mandżurski i początki dynastii Qing; zmiany 
społeczne i gospodarcze w okresie panowania dynastii Qing; wojny opiumowe; wielkie rebelie 
taipingów (1851-1864) i bokserów (1898-1901), rebelie Nian; kryzys i upadek dynastii Qing; 
początki rewolucji republikańskiej; zmiany kulturowe i społeczne w młodej republice; rewolucja 
narodowa i powołanie rządu nankińskiego; powstanie Komunistycznej Partii Chin; Długi Marsz 
1934-1935 i narodziny legendy Mao Ze-donga; Mao – rys biograficzny; wojna japońsko-chińska 
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1937-1945; japońskie zbrodnie wojenne; tworzenie się nowego państwa chińskiego i Wielki Skok 
1958-1960; Rewolucja Kulturalna 1966-1976 i jej skutki; działalność bandy czworga; reforma 
Deng Xiaopinga. 

4.  Kultura Chin współczesnych 

Kultura popularna, kultura współczesna – definicje; soft power kultury; wartości azjatyckie; 
Guanxi i jego rola w społeczeństwie chińskim; wprowadzenie do chińskiej kultury biznesu; teatry 
azjatyckie – krótki przegląd i charakterystyka wybranych; opera kunqu, pekińska szanghajska i 
kantońska; opera rewolucyjna i zaangażowana politycznie; wprowadzenie do chińskiej 
kinematografii XX I XXI w.; „piąta generacja” kina chińskiego; przegląd twórczości wybranych 
przedstawicieli. 

5.  Lektorat języka łacińskiego 

Podstawy języka łacińskiego - zagadnienia gramatyczne: deklinacje, koniugacje; nieodmienne 
części mowy; składnia zdania pojedynczego i złożonego, w tym charakterystyczne dla języka 
łacińskiego konstrukcje składniowe: ACI, NCI, dativus possessivus, składnia nazw miast, 
ablativus absolutus, Acc. i Nom. duplex); nauka nowego słownictwa, związanego z historią 
Rzymu, kulturą, literaturą i mitologią; nauka i ćwiczenie przekładu na podstawie tekstów 
preparowanych i oryginalnych. 

6.  Lektura z literatury chińskiej 
Najważniejszych osiągnięcia literatury chińskiej na podstawie lektury wybranych tekstów; 
interpretacja i analiza; kontekst społeczny, historyczny, kulturowy tekstu; wybrane problemy 
teorii literatury chińskiej; recepcja literatury koreańskiej w Europie. 

7.  Mitologia chińska 
Wprowadzenie do badań nad mitem; morfologia i funkcja mitu; struktura Sacrum; bohater 
mityczny; cykl kosmogeniczny; kulty uraniczne; kulty płodnościowe (akwatyczne; kobieta, 
ziemia); pogłębiona analiza wybranych mitów chińskich. 

8.  Praktyczna nauka języka 
chińskiego 

Zdobywanie kompetencji językowych w zakresie: pisania i czytania znaków chińskich, fonetyki, 
gramatyki oraz rozumienia ze słuchu; poszerzanie słownictwa w języku chińskim; lektura i 
tworzenie krótkich tekstów; poznawanie języka w oparciu o wytwory współczesnej kultury: 
piosenki, filmy, inne formy multimedialne. 

9.  Praktyka zawodowa 
Sprawdzenie w rzeczywistym otoczeniu społeczno-ekonomicznym i w autentycznych sytuacjach 
zawodowych (praca, wolontariat lub praktyki w rozmaitych organizacjach i instytucjach) poziomu 
oraz przydatności zdobytych kompetencji, umiejętności i wiedzy. 

10. Proseminarium licencjackie 

Nauka dostrzegania oraz formułowania problemów badawczych, analizy i interpretacji tekstów 
literackich oraz innych wytworów kultury znajdujących się w obszarze zainteresowań studiów 
sinologicznych; wskazanie metod i sposobów prowadzenia badań; podstawowe narzędzia 
badawcze; przybliżenie studentom zagadnień związanych z techniką pisania pracy (konspekt 
pracy, jej struktura, zasady cytowania, sporządzanie przypisów i bibliografii) oraz prawem 
autorskim. 
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11. Rynek pracy 

Prawa i obowiązki pracownicze; pracobiorca-pracodawca - wzajemne zobowiązania; Status 
zatrudnienia (typy umów o pracę, sposoby rekrutacji i zatrudniania pracowników); zobowiązania 
społeczne pracodawców: formalne, deklarowane, dodatkowe (niematerialne); elementy 
psychologii zarządzania i psychologii pracy; typologia i status organizacji na rynku pracy (sektor 
publiczny, korporacyjny, trzeci sektor na rynku pracy); trening kompetencji miękkich 
potrzebnych na współczesnym rynku pracy (budowanie wizerunku własnego, kandydat do pracy 
i jego marka, kompetencje konwersatoryjne). 

12. Sztuka chińska 

Początki sztuki chińskiej – epoka neolitu i brązu, pierwsze przykłady malarstwa; fenomen muru 
chińskiego; słynne nekropolie chińskie; malarstwo taoistyczne i buddyjskie; malarstwo dworskie; 
rzeźba chińska świecka i buddyjska; architektura chińska – wybrane zagadnienia; Zakazane 
Miasto; sztuka ludowa, kaligrafia; sztuka chińska w polskich zbiorach; sztuka współczesna. 

13. Wstęp do językoznawstwa 

Typologia językoznawstwa; definicje języka, komunikacja językowa, semiotyka; terminologia 
językoznawcza: fonetyka i fonologia, słowotwórstwo, morfologia; główne nurty językoznawstwa: 
od starożytności do XIX wieku, ewolucjonizm, psychologizm, strukturalizm, gramatyka 
transformacyjno-generatywna, kognitywizm; ewolucja języka. 

14. Wstęp do studiów sinologicznych 

Systematyzacja wiedzy zdobytej w ciągu dwóch pierwszych lat studiów na temat wybranych 
zagadnień z zakresu historii, literatury, kultury, polityki, społeczeństwa, krajoznawstwa, sztuki 
oraz językoznawstwa chińskiego; pogłębianie analizy różnych aspektów kultury chińskiej, 
doskonalenie umiejętność samodzielnego jej poznawania oraz obiektywnego spojrzenia na jej 
odmienność w stosunku do zachodniego kręgu kulturowego; zapoznanie z podstawowymi 
narzędziami badawczymi należącymi do warsztatu sinologa; nauka wyszukiwania materiałów 
źródłowych, słowników i encyklopedii.  

15. Zagadnienia społeczno-polityczne 
Chin współczesnych 

Wielkość państwa chińskiego oraz konsekwencje jego rozwoju; polityka oraz życie codzienne w 
Chinach w niedalekiej przeszłości oraz ich wpływ na teraźniejszość; cud gospodarczy Chin i 
reforma gospodarcza; państwowa gospodarka i przedsiębiorstwa; otwarte Chiny - inwestycje 
zagraniczne i firmy zagraniczne w Chinach; przedsiębiorcze Chiny - rozwój prywatnych firm i 
przedsiębiorstw; polityka i rząd; chiński system sądowniczy; urbanizacja Chin: dynamika i 
konsekwencje urbanizacji w stylu chińskim; tworzenie się klasy średniej - społeczne i polityczne 
konsekwencje dobrobytu gospodarczego; wyłanianie się nowych Chin jako wyzwanie dla państwa 
chińskiego oraz reszty świata. 

   

 

  

Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność filologia dalekowschodnia; specjalizacja koreańska 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
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Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - zał. 40. 

 
 

1.  Ćwiczenia z języka koreańskiego 
Kształcenie w zakresie słuchania, czytania, pisania i mówienia; podstawowe sytuacje 
komunikacyjne i słownictwo z nimi związane; lektura tekstów preparowanych i oryginalnych; 
pisanie prostych tekstów; słuchanie dialogów filmowych, audycji radiowych, piosenek. 

2.  Główne zagadnienia literatury 
koreańskiej 

Historia rozwoju literatury koreańskiej od czasów starożytnych, jej periodyzacja, najważniejsze 
nurty, gatunki, autorzy; doskonalenie umiejętności myślenia i operowania kategoriami biografii 
autora, epoki, prądu, stylu, gatunku literackiego. 

3.  Główne zagadnienia religii i 
filozofii Korei 

Koreańskie wierzenia i kulty; główne religie i doktryn filozoficzne funkcjonujących w Korei: 
szamanizm, buddyzm, konfucjanizm, chrześcijaństwo oraz współczesne parareligie; 
„koreanizacja” wartości i systemów filozoficzno-religijnych; oddziaływanie wartości i koncepcji 
koreańskich religii i filozofii na społeczeństwo koreańskie w życiu codziennym. 

4.  Gramatyka opisowa języka 
koreańskiego 

Podstawowe działy gramatyki: fonetyka, morfologia i składnia; przykłady zastosowania 
konkretnych konstrukcji gramatycznych; wzorcowe sposoby analizy fonetycznej i fonologicznej 
tekstów. 

5.  Historia Korei 
Historia Korei od epoki prehistorycznej; dzieje i rozwój narodu i państwa koreańskiego; znaczenie 
państw koreańskich w zakresie stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej; rozwój 
społeczny, ekonomiczny, intelektualny, kulturalny; stosunki dyplomatyczne. 

6.  Język chiński 
Podstawy języka chińskiego – najważniejsze zagadnienia z gramatyki, pisma oraz z fonetyki 
języka chińskiego; nauka nowego słownictwa związanego z historią, kulturą, religią 
społeczeństwem Chin; typowe sytuacje komunikacyjne. 

7.  Język japoński 

Pismo: sylabariusze hiragana oraz katakana + podstawowe znaki kanji; podstawowe zwroty 
używane podczas codziennych konwersacji; formy socjatywne ます, spójkaです ; な oraz い 
przymiotniki; czasowniki godan, ichidan oraz nieregularne; odmiana części mowy w formach 
prostych i socjatywnych; formy łączne czasowników, przymiotników i rzeczowników oraz 
konstrukcje gramatyczne na nich budowane; formy wolicjonalne; strona potencjalna, bierna i 
sprawcza czasowników; tryby warunkowe と・たら・ば・ら; mniejsze konstrukcje gramatyczne 
niezbędne do opanowania języka na poziomie N4. 

8.  Kino koreańskie 
Najistotniejsze zjawiska i najważniejsi twórcy koreańskiej kinematografii zarówno z kręgu kina 
rozrywkowego, jak i autorskiego; początki kina koreańskiego - lata 40.; podział Korei i kino w 
czasach powojennych do Wojny koreańskiej; złoty wiek kina, 1955-1972; kino propagandowe lat 



26 
 

70.; odrodzenie lat 80.; „Nowe kino koreańskie”; sylwetki twórców; kino jako opis kulturalnych, 
politycznych i ideologicznych determinantów społeczeństwa. 

9.  Lektorat języka łacińskiego 

Podstawy języka łacińskiego - zagadnienia gramatyczne: deklinacje, koniugacje; nieodmienne 
części mowy; składnia zdania pojedynczego i złożonego, charakterystyczne dla języka łacińskiego 
konstrukcje składniowe: ACI, NCI, dativus possessivus, składnia nazw miast, ablativus absolutus, 
Acc. i Nom. duplex); nauka nowego słownictwa, związanego z historią Rzymu, kulturą, literaturą 
i mitologią; nauka i ćwiczenie przekładu na podstawie tekstów preparowanych i oryginalnych. 

10. Lektura z literatury koreańskiej  

Najważniejszych osiągnięcia literatury koreańskiej na podstawie lektury wybranych tekstów 
(zwłaszcza od przełomu XIX i XX w. do końca okupacji japońskiej); interpretacja i analiza; 
kontekst społeczny, historyczny, kulturowy tekstu; wybrane problemy teorii literatury 
koreańskiej; recepcja literatury koreańskiej w Europie. 

11. Praktyczna nauka języka 
koreańskiego 

Zdobywanie kompetencji językowych w zakresie: pisania i czytania, fonetyki, gramatyki oraz 
rozumienia ze słuchu; poszerzanie słownictwa w języku koreańskim; lektura i tworzenie krótkich 
tekstów; poznawanie języka i w oparciu o wytwory współczesnej kultury: piosenki, filmy, inne 
formy multimedialne. 

12. Proseminarium licencjackie 

Nauka dostrzegania oraz formułowania problemów badawczych, analizy i interpretacji tekstów 
literackich oraz innych wytworów kultury znajdujących się w obszarze zainteresowań studiów 
koreanistycznych; wskazanie metod i sposobów prowadzenia badań; podstawowe narzędzia 
badawcze; przybliżenie studentom zagadnień związanych z techniką pisania pracy (konspekt 
pracy, jej struktura, zasady cytowania, sporządzanie przypisów i bibliografii) oraz prawem 
autorskim. 

13. Religie i filozofia Azji Wschodniej 

Wybrane zagadnienia związane z filozofią oraz religiami Azji Wschodniej: Filozofia YinYang i 
„pięciu elementów”, konfucjanizm, buddyzm, daoizm (taoizm), szintoizm oraz szamanizm; 
funkcjonowanie i oddziaływanie religii i filozofii w społeczeństwie, rola religii i filozofii w kulturach 
i cywilizacjach Azji Wschodniej w perspektywie historycznej. 

14. Rynek pracy 

Prawa i obowiązki pracownicze; pracobiorca-pracodawca - wzajemne zobowiązania; Status 
zatrudnienia (typy umów o pracę, sposoby rekrutacji i zatrudniania pracowników); zobowiązania 
społeczne pracodawców: formalne, deklarowane, dodatkowe (niematerialne); elementy 
psychologii zarządzania i psychologii pracy; typologia i status organizacji na rynku pracy (sektor 
publiczny, korporacyjny, trzeci sektor na rynku pracy); trening kompetencji miękkich 
potrzebnych na współczesnym rynku pracy (budowanie wizerunku własnego, kandydat do pracy 
i jego marka, kompetencje konwersatoryjne). 

15. Sztuka i estetyka Korei 
Wybrane zagadnienia związane z historią koreańskiego malarstwa, kaligrafii, ceramiki, muzyki, 
teatru, architektury, rzemiosła artystycznego oraz charakterystyka tradycyjnej i nowoczesnej 
estetyki  koreańskiej; koreańska tradycja artystyczna jako narodowe dziedzictwo kulturowe. 
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16. Współczesne społeczeństwo Korei 

Główne zagadnienia współczesnego społeczeństwa koreańskiego; społeczeństwo koreańskie w 
statystyce; społeczeństwo starzejące się; „przegrzanie” edukacji; polaryzacja bogactwa; 
konflikty regionalne i międzypokoleniowe; problemy społeczne, uciekinierzy z Korei Północnej; 
społeczeństwo multikulturowe. 

17. Wstęp do kultury koreańskiej i 
studiów koreanistycznych 

Kultura Korei od starożytności po epokę współczesną; tradycyjny system wartości, postawy i 
normy tworzące trzon kultury koreańskiej; życie rodzinnego; doroczne święta i obrzędy; 
funkcjonowanie elementów kulturowych w życiu codziennym. 

18. Znaki sino-koreańskie 
Znaki chińskie w formie tradycyjnej; około 600 chińskich znaków podstawowych, ściśle 
związanych z życiem codziennym Koreańczyków; wyrazy sino-koreańskie; niektóre wyrażenia 
idiomatyczne składające się ze znaków chińskich. 

19. Praktyka zawodowa 
Sprawdzenie w rzeczywistym otoczeniu społeczno-ekonomicznym i w autentycznych sytuacjach 
zawodowych (praca, wolontariat lub praktyki w rozmaitych organizacjach i instytucjach) poziomu 
oraz przydatności zdobytych kompetencji, umiejętności i wiedzy. 

   

 

Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność: filologia francuska 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim – 40 

 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Praktyczna nauka języka 
francuskiego 

Ćwiczenia mające na celu nabycie kompetencji komunikacyjnej w języku francuskim w 
zakresie składników: językowego, pragmatycznego i społeczno-kulturowego w sześciu 
działaniach językowych: produkcji ustnej i pisemnej, recepcji ustnej i pisemnej, interakcji i 
mediacji na poziomach biegłości określonych w ESOKJ jako A1 (I semestr, ścieżka A - 
początkująca) / A2 (I semestr ścieżka B - zaawansowana) do C1 (VI semestr, obie 
ścieżki). Moduł obejmuje następujące składowe (w zależności od ścieżki i semestru 
studiów): sprawności zintegrowane, fonetykę, pisanie, mówienie, gramatykę oraz 
przedmiot do wyboru z zakresu PNJF. 
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2.  Językoznawstwo Przedmiot badań językoznawstwa, działy językoznawstwa. Językoznawstwo wśród innych 
nauk. Definicje języka, pojęcie języka naturalnego, kryteria podziału języków naturalnych. 
Rodzina języków indoeuropejskich. Zarys historii badań nad językiem. Język mówiony i język 
pisany. Znak językowy wśród innych znaków. Strukturalizm. Funkcjonalizm. Schematy 
komunikacji językowej i funkcje języka. Deskryptywizm i dystrybucjonalizm. Założenia 
językoznawstwa generatywnego. Pragmatyka anglo-amerykańska. Językoznawstwo 
wypowiadania. Pojęcie tekstu i gramatyka tekstu. Dyskurs i francuska analiza dyskursu. 
Socjolingwistyka. Psycholingwistyka. Kognitywizm i etnolingwistyka. Relatywizm językowy i 
uniwersalia językowe. Komunikacja niewerbalna. 

3.  Gramatyka opisowa języka 
francuskiego 

Wstęp do gramatyki opisowej (gramatyka: definicje, typy opisu gramatycznego,  działy 
opisu gramatycznego; podział na części mowy i części zdania oraz ich  charakterystyka i 
różnicowanie; utrwalenie terminologii francuskiej). Morfologia i leksykologia (podstawowe 
pojęcia morfologii; kategorie fleksyjne; słowotwórstwo; relacje między elementami leksyki). 
Zdanie proste – grupa rzeczownikowa (struktura zdania prostego, typy i formy zdań, funkcja 
gramatyczna; grupa rzeczownikowa, jej struktura i funkcje w zdaniu, składniki obowiązkowe 
i fakultatywne; substytuty grupy rzeczownikowej. Zdanie proste – grupa czasownikowa 
(struktura grupy czasownikowej, definicja i właściwości morfologiczno-składniowe 
czasownika, własności semantyczno-składniowe czasowników i ich wpływ na organizację 
zdania, dopełnienia czasownika a dopełnienia zdania; przysłówek - definicja, tworzenie, 
funkcjonowanie w zdaniu; analiza zdania prostego). Zdanie złożone (relacje między 
predykatami zdania złożonego, klasyfikacja zdań podrzędnych, charakterystyka 
poszczególnych rodzajów zdań podrzędnych, analiza zdania złożonego). 

4.  Gramatyka opisowa języka 
francuskiego - fonetyka 

Fonetyka z elementami fonologii: definicje i podziały; podstawy fonologii; aparat mowy 
człowieka; sylaba i zestrój akcentowy; klasyfikacja głosek i inwentarz fonetyczny języka 
francuskiego; zasób głoskowy języka francuskiego i polskiego; prozodia; natura i 
klasyfikacja elementów prozodycznych; akcent; intonacja; łączenie międzywyrazowe; 
elizja; enchaînement; asymilacje i dysymilacje. 

5.  Literatura francuska - wykład Wybrane wiadomości o literaturze francuskiej, uporządkowane chronologicznie, od 
Średniowiecza do czasów współczesnych. Prezentacja gatunków literackich i poetyk 
francuskich. Lektura i analiza wybranych utworów z literatury i piśmiennictwa 
francuskojęzycznego. Kształcenie umiejętności ich rozumienia, interpretowania i 
komentowania. Poznanie podstawowej terminologii z zakresu literaturoznawstwa. 

6.  Literatura francuska – przedmiot 
z listy do wyboru 

Lektura i analiza wybranych utworów z literatury i piśmiennictwa francuskojęzycznego 
uporządkowanego chronologicznie: od  tekstów średniowiecznych do współczesnych. 
Kształcenie umiejętności ich rozumienia, interpretowania i komentowania pisemnego i 
ustnego. Poznanie podstawowej terminologii z zakresu literaturoznawstwa. 
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7.  Historia i kultura Francji Wybrane wiadomości o historii i kulturze Francji, uporządkowane chronologicznie, od 
czasów prehistorycznych do współczesnych. Wzbogacone o wiadomości o terytorium, 
mieszkańcach, życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i artystycznym Francji. 

Trening kompetencji w umiejętności zbierania i selekcjonowania informacji na ten temat  w 
odpowiednich źródłach (opracowania encyklopedyczne, syntezy podręcznikowe, studia 
monograficzne, e-źródła). 

8.  Strategie uczenia się języków 
obcych 

Ćwiczenia mają na celu pogłębienie kompetencji strategicznej i metapoznawczej studentów 
I roku filologii francuskiej poprzez refleksję nad następującymi zagadnieniami: co to znaczy 
znać język obcy?; różnice i podobieństwa w procesach przyswajania języka ojczystego i 
języków obcych; czynniki wpływające na naukę języka; rola pamięci w procesie uczenia się; 
style uczenia się; charakterystyka osób odnoszących sukces w nauce języka obcego; 
definicje i klasyfikacje strategii uczenia się; zasady treningu strategicznego; autonomia w 
nauce języków obcych; rola Europejskiego Portfolio Językowego w nauce języków. 

9.  Język łaciński Gramatyka oraz słownictwo łacińskie zawarte w tekstach wybranego podręcznika, elementy 
wiedzy o kulturze antycznej i jej recepcji w kulturze polskiej. 

10.  Drugi język romański Lektorat języka romańskiego innego niż język kierunku: hiszpańskiego, portugalskiego, 
włoskiego, katalońskiego – w zależności od aktualnej oferty dydaktycznej. Treści 
programowe są oparte na wybranym podręczniku do nauki języka i odpowiadają poziomom 
biegłości wg ESOKJ: A1 (sem. 1), A2 (sem. 2), B1 (sem. 3) i B2 (sem. 4). 

11.  Teoria literatury Wiedza o literaturze: krytyka, teoria i historia literatury. Gatunki wypowiedzi. Budowa 
utworu: tekst i świat przedstawiony. Praca z tekstem: wstępna analiza, poszukiwanie 
wiadomości kontekstowych. Analiza metodyczna. Podstawowe pojęcia badawcze właściwe 
wybranym szkołom teorii literatury. 

12.  Konwersatorium specjalizacyjne Proponowane konwersatoria dotyczą takich zagadnień jak językoznawstwo francuskie, 
historia literatury francuskiej, historia i kultura Francji i krajów frankofońskich, 
przekładoznawstwo, komparatystyka. Ramy tematyczne konwersatorium określa 
prowadzący. 

13.  Tłumaczenie Przygotowanie do tłumaczenia – uświadomienie różnic między językami-kulturami 
(leksykalne, składniowe, pragmatyczne). Wskazanie różnych sposobów rozwiązywania 
trudności, jakie powodują one w tłumaczeniu (porównanie tekstu oryginalnego i 
tłumaczenia, analiza błędów w tekście przekładu, poprawianie tekstu przekładu, analiza 
sposobów tłumaczenia wybranych konstrukcji i wyrażeń, porównanie wybranych pól 
leksykalnych). Tłumaczenie (pisemne i ustne, z francuskiego na polski i odwrotnie) 
krótkich tekstów użytkowych należących do różnych odmian. Analiza przekładów własnych 
i cudzych. 

14.  Gramatyka kontrastywna Podstawowe różnice leksykalne i gramatyczne między językiem francuskim i polskim, w tym: 
- rozbieżności w systemie fonetycznym i fonologicznym;  
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- różnice dotyczące grupy nominalnej (deklinacja w języku polskim i jej brak w języku 
francuskim; determinanty w języku francuskim i ich brak w języku polskim); 
- różnice dotyczące grupy werbalnej (podstawowe różnice w systemie czasów w języku 
francuskim i polskim, aspekt w obydwu językach) 
- wybrane zagadnienia składniowe i leksykalno-składniowe (problemy różnic szyku wyrazów 
w zdaniu; różnice w systemach przyimkowych obydwu języków, zdania bezpodmiotowe, brak 
odpowiedniości struktur specyficznych dla jednego z języków);  
- różnice w konceptualizacji rzeczywistości przez oba systemy leksykalne;  
- odmienne zasady interpunkcji. 

15.  Seminarium licencjackie Proponowane seminaria dotyczą takich zagadnień jak językoznawstwo francuskie, historia 
literatury francuskiej, historia i kultura Francji i krajów frankofońskich, 
przekładoznawstwo, komparatystyka, metodyka nauczania języka francuskiego. Ramy 
tematyczne seminarium określa prowadzący, a uszczegółowione tematy rozpraw 
formułowane są w uzgodnieniu z uczestnikami zajęć. 

16.  Historia języka francuskiego Językoznawstwo wewnętrzne a językoznawstwo zewnętrzne, historia języka a gramatyka 
historyczna. Przyczyny zmian językowych. Ewolucja języka łacińskiego, cechy łaciny 
ludowej. Substrat celtycki i superstrat germański. Zróżnicowanie językowe na terenie 
Romanii. Rozwój systemu fonologicznego, morfologicznego i składniowego języka 
starofrancuskiego. Najstarsze zabytki języka francuskiego. Podstawowe cechy języka 
średniofrancuskiego. Zróżnicowanie dialektalne języków staro- i średniofrancuskiego. Język 
francuski w wiekach XVI, XVII i XVIII. Najstarsze słowniki oraz gramatyki francuskie. 
Przyczyny ekspansji języka francuskiego. 

17.  Przedmiot dowolnego wyboru Przedmiot dowolnego wyboru (PdW) obejmuje dwie kategorie. 

Pierwsza kategoria PdW służy pogłębieniu przez studentów wiedzy z określonej dyscypliny – 
językoznawstwa lub literaturoznawstwa; wiedza ta dotyczy problematyki metodologicznej i 
teoretycznej; równocześnie podczas zajęć powinna zostać zademonstrowana możliwość 
stosowania tej wiedzy w opisie i/lub analizie wybranych zjawisk językowych, literackich czy 
translatorskich. 

Druga kategoria PdW to ćwiczenia praktyczne obejmujące jedno lub więcej działań 
językowych w języku francuskim: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, 
tworzenie tekstu pisanego, wypowiedź ustną, interakcję i mediację. W ofercie programowej 
znaleźć się mogą też przedmioty skoncentrowane na wybranym składniku kompetencji 
lingwistycznej, np. fonetyka dodatkowa, gramatyka normatywna, warsztaty teatralne 
(poziom początkujący i zaawansowany). 

18.  Rynek pracy Prawa i obowiązki pracownicze. Pracobiorca-pracodawca - wzajemne zobowiązania. Status 
zatrudnienia (typy umów o pracę, sposoby rekrutacji i zatrudniania pracowników). 
Zobowiązania społeczne pracodawców: formalne, deklarowane, dodatkowe 
(niematerialne). Elementy psychologii zarządzania i psychologii pracy. Typologia i status 
organizacji na rynku pracy (sektor publiczny, korporacyjny, trzeci sektor na rynku pracy). 
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Trening kompetencji miękkich potrzebnych na współczesnym rynku pracy (budowanie 
wizerunku własnego, kandydat do pracy i jego marka, kompetencje konwersatoryjne). 

       

Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność: filologia germańska 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 40 

 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. moduł PZJN I zima I: Gramatyka praktyczna I 
(ścieżka B) 

Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami: 
koniugacja czasowników: czasowniki regularne i nieregularne; tworzenie pytań: pytania 
o rozstrzygnięcie, pytania szczegółowe; przeczenie nein, nicht, kein; odmiana 
rodzajnika: rodzajnik nieokreślony, określony, przeczenie kein(e), zaimek dzierżawczy; 
czasowniki złożone rozdzielnie, nierozdzielnie; czas przeszły Perfekt i Präteritum; szyk 
wyrazów w zdaniu; spójniki; przyimki w kontekstach temporalnych i lokalnych; zaimek 
osobowy w bierniku i celowniku; czasowniki modalne; tryb rozkazujący; stopniowanie 
przymiotników; liczebniki porządkowe; bezokolicznik z „zu” i bez „zu”. 

2. moduł PZJN I zima I: Gramatyka praktyczna: 
czasownik (ścieżka A) 

Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami: 
koniugacja i kongruencja czasowników; kategorie gramatyczne czasownika; czasowniki 
złożone rozdzielnie, nierozdzielnie, rozdzielnie i nierozdzielnie; czasowniki zwrotne; 
czasowniki mocne i homonimiczne; czasy; rekcja czasownika; czasowniki modalne w 
wypowiedzi obiektywnej i subiektywnej; strona bierna i formy konkurencyjne strony 
biernej; tryby: rozkazujący, Konjunktiv II, Konjunktiv I (mowa zależna). 

3. moduł PZJN I zima I: Leksyka (ścieżka A) 

Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z metodami analizy wybranych pól 
semantycznych (związanych z życiem codziennym, np. formuły grzecznościowe, miejsca 
i zawody, przymiotniki opisujące osoby i przedmioty, finanse), analizę słownictwa w 
określonym zakresie (synonimy, antonimy, homonimy) oraz ćwiczenia w zakresie 
parafrazowania podstawowych zwrotów i wyrażeń odnoszących się po podanych wyżej 
pól semantycznych. Dalsze elementy programu to identyfikacja płaszczyzn i środków 
stylistycznych na poziomie podstawowym, opis różnic dialektalnych oraz analiza 
wybranych związków frazeologicznych: wyrażeń, idiomów i przysłów. Uzupełnienie 
stanowi trening sprawności rozumienia ze słuchu, analiza różnic między językiem 
formalnym i nieformalnym oraz rozwijanie sprawności pisania (tworzenie różnych 
tekstów użytkowych wraz z analizą błędów), jak również rozwijanie sprawności analizy 
tekstów użytkowych pod względem określonych aspektów leksykalnych. 

4. moduł PZJN I zima I: Leksyka (ścieżka B) Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z podstawowymi metodami analizy 
wybranych pól semantycznych (opis osoby, rodzina, upodobania, hobby, zajęcia/rozkład 
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dnia i roku, gastronomia, święta, zamieszkanie, pogoda, samopoczucie), analizę 
słownictwa w określonym zakresie (synonimy, antonimy, homonimy) oraz ćwiczenia w 
zakresie parafrazowania podstawowych zwrotów i wyrażeń odnoszących się po 
podanych wyżej pól semantycznych. Dalsze elementy programu to identyfikacja 
płaszczyzn i środków stylistycznych na poziomie podstawowym, opis różnic 
dialektalnych oraz wprowadzanie i utrwalanie związków frazeologicznych: wyrażeń, 
idiomów i przysłów związanych z podaną wyżej tematyką na poziomie podstawowym. 
Uzupełnienie stanowi opis różnic między językiem formalnym i nieformalnym, rozwijanie 
sprawności pisania (tworzenie różnych tekstów użytkowych wraz z analizą błędów) oraz 
rozwijanie sprawności analizy tekstów użytkowych pod względem określonych aspektów 
leksykalnych na poziomie podstawowym. 

5. moduł PZJN I zima II: Kurs podręcznikowy I 
(ścieżka A) 

Program zajęć obejmuje opracowanie następujących działów tematycznych: podróże, 
mobilność człowieka w erze globalizacji; piękno; relacje sąsiedzkie; przedmioty 
materialne i ich wartość dla współczesnego człowieka; konflikty, ich rozwiązywanie, 
sposoby mediacji; życie zawodowe. W tych ramach tematycznych odbywa się 
kształcenie sprawności czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, tworzenia 
wypowiedzi pisemnych oraz ustnych. 

6. moduł PZJN I zima II: Kurs podręcznikowy I 
(ścieżka B) 

Program zajęć obejmuje rozwijanie wszystkich kompetencji językowych  i 
opracowanie następujących działów tematycznych: autoprezentacja, rodzina, zawód, 
miejsce zamieszkania; Przedmioty, urządzanie pomieszczeń; organizacja czasu 
wolnego; podróże, środki transportu, hotel; instytucje miejskie, opis drogi; 
planowanie; Zdrowie, choroby, części ciała; święta; jedzenie, restauracja. 

7. moduł PZJN I zima II: Ćwiczenia w mówieniu 
(ścieżka A) 

Program zajęć obejmuje 6 jednostek tematycznych z wymienionej poniżej listy: 
Reisen - "Fahrrad, Bus, Auto - ganz egal (...)" i/lub "Was Deutsche auf Reisen glücklich 
macht"; Schönheitsideale - "Schöne Menschen sind klar im Vorteil" i/lub "Nachdenken 
über Schönheit (...)"; Generationen - "Der Generationen-Unterschied (...)" i/lub "Was 
die Generation Z im Leben will"; Welt der Dinge - "Space Clearing. Die 
außergewöhnliche Lust am Wegwerfen" i/lub "Unser absurder Konsum"; Welt der 
Arbeit - "8 Tipps für positives Umdenken" i/lub "Pro & contra. Fernbeziehung für die 
Karriere in Kauf nehmen"; Soft skills - "Bewerbung. 6 Eigenschaften, auf die es im 
Job zukünftig ankommt" i/lub "Fachidiot oder Alleskönner? Geisteswissenschaftler auf 
Jobsuche". 

8. moduł PZJN I zima II: Ćwiczenia w mówieniu 
(ścieżka B) 

Pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach kursu podręcznikowego i z tego 
względu opracowywane tematy są ściśle ze sobą powiązane: Über sich sprechen; 
Beschreibung der Räume; Hobbys; Essgewohnheiten; Reisen, Orientierung in der Stadt; 
Planen; Gesundheit, Aussehen und Charakter; Regeln; Kleidung; Feste und Feiern. 

9. moduł PZJN I zima III: Rozumienie ze słuchu I 
(ścieżka A) 

Program zajęć obejmuje pracę nad następującymi zagadnieniami: edukacja i praca; 
wydarzenia kulturalne, imprezy masowe, tradycje obchodzenia świąt; plany na 
przyszłość; emocje i relacje międzyludzkie; komunikacja: nowoczesne środki przekazu, 
portale społecznościowe; ochrona środowiska; strategie rozwiązywania konfliktów; 
współczesne formy zarabiania pieniędzy; praca tradycyjna i zdalna; reklama i 
marketing; kultura i sztuka. 
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10. moduł PZJN I zima III: Rozumienie ze słuchu I 
(ścieżka B) 

Program zajęć obejmuje pracę nad następującymi zagadnieniami: opis osoby, opis 
rodziny; mieszkanie: wskazywanie drogi, opis budynków; zainteresowania, hobby, 
rozkład dnia i roku; życie w mieście, lokalne osobliwości; zakupy i jedzenie; sposoby 
spędzania wolnego czasu; podróżowanie; cechy charakteru, upodobania, pogoda a 
samopoczucie; plany i marzenia; życie w społeczeństwie. 

11. moduł PZJN I zima III: Czytanie ze zrozumieniem 
I (ścieżka A) 

Program zajęć obejmuje pracę nad następującymi zagadnieniami: podróżowanie, 
planowanie i przebieg podróży, kształcenie, różne formy, wady i zalety, e-learning, 
perspektywy zawodowe, udział w imprezach kulturalnych, wady, zalety, recenzje, praca 
za granicą, wolontariat, uczucia, emocje, sposoby wyrażania, nowoczesne środki 
przekazu informacji, internet, nowe formy komunikacji, ochrona środowiska naturalnego 
– fakty i mity, rozwiązywanie konfliktów, praca, bezrobocie, nowoczesne formy 
zarobkowania, nauka i sztuka, reklama i konsumpcja. 

12. moduł PZJN I zima III: Czytanie ze zrozumieniem 
I (ścieżka B) 

W ramach przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia: przedstawianie siebie i 
innych, opis rodziny, zawody, narodowości, formularze i ankiety, życiorys, rzeczy: opis 
rzeczy, informacje o produktach, cechy rzeczy, codzienność: przebieg dnia, czynności 
dnia codziennego, czynności w pracy, święta i uroczystości, przygotowania i przebieg, 
mieszkanie: miejsce zamieszkania, położenie, rodzaje, ogłoszenia, opis drogi, posiłki: 
sklepy, obiekty gastronomiczne, przyzwyczajenia kulinarne, czas wolny, hobby, sposoby 
spędzania czasu wolnego, podróże, środki lokomocji, organizowanie podróży, wygląd 
osób i cechy charakteru, ubrania, choroby/wizyta u lekarza. 

13. Fonetyka i fonologia: system samogłoskowy 

Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z tematami: umiejscowienie fonetyki i 
fonologii w strukturze języka; opis jednostek subsystemu języka niemieckiego i relacji 
między nimi; analiza ich praktycznej realizacji w tekstach mówionych. 
Podstawowe omawiane terminy to m.in. głoska, cechy dystynktywne, cechy 
niedystynktywne, fonem, alofon, artykulacja, fonetyka akustyczna, fonetyka 
audytywna, grafem, alograf, litera, transkrypcja fonetyczna. Kolejne tematy dotyczą 
artykulacji samogłosek niemieckich, cech dystynktywnych samogłosek niemieckich, 
dystrybucja samogłosek niemieckich, wariantywności samogłosek niemieckich, dyftongi 
języka niemieckiego, sylaby (budowa, funkcje, wykorzystanie) oraz 
suprasegmentalnych cech samogłosek niemieckich. 

14. Historia literatury niemieckiej: średniowiecze, 
barok, oświecenie 

Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z rozwojem literatury niemieckiej w 
średniowieczu, baroku i oświeceniu w kontekście pozaliterackich uwarunkowań 
poszczególnych epok literackich - rozwój historyczny i kulturowy, dyskursy filozoficzne 
i estetyczne. Kurs obejmuje następujące zagadnienia: Wczesne średniowiecze; Kultura 
dworska późnego średniowiecza; Mistyka średniowiecza; Kultura niemieckiego 
humanizmu; Poetyka baroku; Główne nurty liryki barokowej; Podstawy filozoficzno-
teologiczne i estetyczne oświecenia. 

15. Wstęp do literaturoznawstwa 

Wykład jest syntetycznym przekazem podstawowych zagadnień związanych z aparatem 
pojęciowym współczesnego literaturoznawstwa. Omawiane pojęcia autora, dzieła 
literackiego, gatunków i rodzajów literackich są  wpisane w kontekst tradycji 
literaturoznawstwa niemieckiego. Wraz z pojęciami i definicjami w języku polskim 
student otrzymuje ich odpowiedniki w języku docelowym. Po zapoznaniu słuchaczy z 
wiedzą bazową następuje prezentacja aspektów retorycznych języka niezbędnych w 
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analizach tekstów literackich, a następnie sposobów interpretowania tekstu z 
rozróżnieniem rodzajów i gatunków literackich. Na koniec  studenci otrzymują wiedzę 
na temat relacji pomiędzy literaturą a filmem i innymi mediami, jak również w kwestii 
relacji pomiędzy literaturoznawstwem a innymi dyscyplinami naukowymi. 

16. moduł PZJN I lato I: Gramatyka praktyczna II 
(ścieżka B) 

Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami: 
przyimki zmienne; odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym, określonym, 
bez rodzajnika; zdania podrzędne: dopełnieniowe, warunkowe, temporalne, pytania 
zależne; czasowniki zwrotne; strona bierna; rekcja czasownika; zaimki wskazujące, 
nieokreślone; czasownik lassen; Konjunktiv II Präteritum; zdania przydawkowe. 

17. moduł PZJN I lato I: Gramatyka praktyczna: 
nieczasownikowe części mowy (ścieżka A) 

Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami: 
Rzeczownik: rodzaj rzeczownika, liczba rzeczownika, odmiana rzeczownika, homonimy; 
Rekcja rzeczownika; Rodzajnik: użycie rodzajnika określonego i nieokreślonego, 
rodzajnik zerowy; zaimek: odmiana zaimka osobowego, zaimek dzierżawczy, zaimek 
nieosobowy (es), zaimek wskazujący, zaimek nieokreślony, zaimek pytający; 
Przymiotnik: odmiana po rodzajniku odkreślonym, odmiana po rodzajniku 
nieokreślonym, odmiana po zaimku dzierżawczym, odmiana bez rodzajnika, 
stopniowanie przymiotnika, przymiotnikowa odmiana innych części mowy, rekcja 
przymiotnika. Przysłówek: podział, rekcja przysłówka, stopniowanie; Przyimek: z 
biernikiem, z celownikiem, z celownikiem i biernikiem, z dopełniaczem, w użyciu 
temporalnym, lokalnym i przyczynowym; Partykuła; Negacje. 

18. moduł PZJN I lato I: Struktury leksykalne w 
praktyce (ścieżka A) 

Program zajęć obejmuje analizę wybranych pól semantycznych i odpowiednie ćwiczenia 
(związane m.in. z następującą tematyką: zwierzęta, Internet, literatura i sztuka, praca 
i nauka, komunikacja masowa i media), analizę słownictwa w określonym zakresie 
(synonimy, antonimy, homonimy) oraz ćwiczenia w zakresie parafrazowania zwrotów i 
wyrażeń odnoszących się po podanych wyżej pól semantycznych, jak również związków 
frazeologicznych (zwroty, idiomy i przysłowia), wyrażeń rzeczownikowo-
czasownikowych (FVG) i imiesłowów. Dalsze elementy programu to identyfikacja 
płaszczyzn i środków stylistycznych na poziomie średniozaawansowanym oraz ich opis 
ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki leksykalnej poszczególnych krajów 
niemieckiego obszaru językowego. Uzupełnienie stanowi trening sprawności rozumienia 
ze słuchu, analiza nagrań w języku obcym (rozumienie prezentowanych tekstów na 
trzech płaszczyznach: rozumienie globalne, selektywne i szczegółowe) wraz z 
transkrypcją i tłumaczeniem na język ojczysty (całościowym lub tylko niektórych 
zwrotów) oraz rozwijanie sprawności pisania (tworzenie tekstów różnego rodzaju wraz 
z analizą błędów). 

19. moduł PZJN I lato I: Struktury leksykalne w 
praktyce (ścieżka B) 

Program zajęć obejmuje analizę wybranych pól semantycznych (związanych z 
następującą tematyką: rodzina, relacje, garderoba, praca, edukacja, media; w mieście, 
w sklepie, w restauracji, u lekarza, w podróży, środki transportu, czas wolny, 
zainteresowania kulturalne), analizę słownictwa w określonym zakresie (synonimy, 
antonimy, homonimy) oraz ćwiczenia w zakresie parafrazowania zwrotów i wyrażeń 
odnoszących się do podanych wyżej pól semantycznych. Dalsze elementy programu to 
identyfikacja płaszczyzn i środków stylistycznych na poziomie podstawowym oraz 
analiza wybranych związków frazeologicznych: wyrażeń, idiomów i przysłów (w obrębie 
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podanej wyżej tematyki). Uzupełnienie stanowi rozwijanie sprawności analizy tekstów 
różnego rodzaju pod względem określonych aspektów leksykalnych w zakresie podanych 
wyżej pól semantycznych (np. specyfika leksykalna poszczególnych krajów niemieckiego 
obszaru językowego) oraz rozwijanie sprawności pisania (tworzenie tekstów różnego 
rodzaju wraz z analizą błędów). 

20. moduł PZJN I lato II: Kurs podręcznikowy II 
(ścieżka A) 

Program zajęć przewiduje opracowanie następujących działów tematycznych (poziom 
B2): wiedza, nauka, uczenie się; zdrowie fizyczne i psychiczne; życie emocjonalne; 
studia i praca za granicą, komunikacja interkulturowa; przyroda i technika; 
komunikacja werbalna i niewerbalna. W tych ramach tematycznych odbywa się 
kształcenie sprawności czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, tworzenia 
wypowiedzi pisemnych oraz ustnych. 

21. moduł PZJN I lato II: Kurs podręcznikowy II 
(ścieżka B) 

Program zajęć przewiduje rozwijanie i pogłębianie wszystkich kompetencji językowych 
oraz opracowanie następujących działów tematycznych (poziom A2): rodzina, stopnie 
pokrewieństwa; turystyka, podróże; zdrowie; zwyczaje kulinarne, zakupy; media; 
pogoda, zjawiska pogodowe; kultura; wykształcenie, praca zawodowa, studia. 

22. moduł PZJN I lato II: Konwersacje (ścieżka A) 

Program zajęć przewiduje opracowanie 6 jednostek tematycznych z wymienionej 
poniżej listy: Wissen und Können: "Soll ich ein Studium oder eine Ausbildung 
machen?" lub/i "Weil Schulen ignorieren, wie Lernprozesse funktionieren, vergessen 
wir Gelerntes schnell wieder"; Gesundheitswahn: "Tipps für ein gesundes Leben "Wir 
haben verlernt, uns zu spüren" lub/i "Die qualvollen Leiden eingebildeter Kranker"; 
Gefühle: "Warum Tränen und Wutanfälle zum Job gehören" lub/i "Statt Lernen: Diese 
eine Sache ist viel wichtiger für gute Noten"; Studieren im Ausland: "Studieren: Mal 
ehrlich: Wie ist Studieren?" lub/i "Fernweh? Pro und Kontra Auslandsstudium"; Natur 
ohne Menschen: "Grün, grün, grün ist alles, was ich hab" lub/i "Anthropozän: "Leben 
im neuen Zeitabschnitt": Forscher wollen Menschen-Zeitalter ausrufen"; 
Kommunizieren: "Sind Sie Social-Media-süchtig?" lub/i "Der Körper spricht immer und 
lügt nie". 

23. moduł PZJN I lato II: Konwersacje (ścieżka B) 

Program zajęć obejmuje pogłębienie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach kursu 
podręcznikowego i z tego względu opracowywane tematy są ściśle ze sobą powiązane. 
Omówione zostaną następujące tematy: Familie und Beruf; Einkaufen und Reisen; Sport 
und Gesundheit; Im Restaurant und Ernährung; Telekommunikation; Im Hotel; Wetter 
und Klima; Bücher und Presse; Arbeiten im Ausland; Ausbildung und Beruf. 

24. moduł PZJN I lato III: Rozumienie ze słuchu II 
(ścieżka B) 

W programie zajęć realizowane są następujące zagadnienia: ludzie i środowisko; 
rodzina, relacje międzyludzkie; życie w mieście i na wsi, poszukiwanie mieszkania; 
zdrowie i sport; zainteresowania kulturalne, tradycje związane z obchodzeniem świąt; 
media; literatura i prasa; praca i życie zawodowe; państwo i społeczeństwo; relacje 
międzyludzkie, środki transportu; edukacja, wykształcenie; klimat, ochrona środowiska. 

25. moduł PZJN I lato III: Czytanie ze zrozumieniem 
II (ścieżka B) 

W programie zajęć realizowane są następujące zagadnienia: osoby i ich otoczenie: 
przyjaźń, związki międzyludzkie, wymarzone mieszkanie, zalety i wady, poszukiwanie 
mieszkania, umowa najmu, mieszkanie wspólne, przyjęcia okolicznościowe, zdrowie, 
sport, diety, zdrowy styl życia, media i ich rola w naszym życiu, wymarzona podróż, 
couching, imprezy kulturalne, kształcenie, typy szkół, kursy, e-learning, czas wolny, 
recenzje, biografie, wiadomości prasowe. 
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26. Fonetyka i fonologia: system spółgłoskowy 

Fonetyka i fonologia (z uwzględnieniem niemieckiego systemu spółgłoskowego) 
zajmuje się opisem jednostek subsystemu języka niemieckiego i relacji między nimi 
oraz analizą ich praktycznej realizacji w tekstach mówionych. Podstawowe omawiane 
terminy w tej części przedmiotu to m.in. sposoby definiowania spółgłosek, podział 
spółgłosek, artykulacja spółgłosek niemieckich, cechy dystynktywne spółgłosek 
niemieckich, dystrybucja spółgłosek niemieckich. Ważnym tematem zajęć, łączącym 
wiedzę o systemach samogłoskowym i spółgłoskowym są zjawiska koartykulacyjne. 
Studenci w ramach przedmiotu zajmują się transkrybowanie tekstów. 

27. Gramatyka - morfologia: część werbalna 

Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z następującymi tematami: budowa 
systemu językowego: hierarchiczna budowa języka, podsystem morfologiczny, 
morfemy (definicja, typy, klasyfikacja), rola fleksji w systemie językowym; Podział 
czasowników według kryteriów morfologicznych, syntaktycznych i semantycznych; 
Rodzaje czasowników posiłkowych; Modalność obiektywna i subiektywna; System 
czasów, strona i tryb;  Słowotwórstwo czasownika.  

28. Historia literatury niemieckiej: Burza i napór, 
klasyka weimarska, romantyzm 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozwojem literatury niemieckiej w 
preromantyzmie, klasyce weimarskiej i romantyzmie, w kontekście pozaliterackich 
uwarunkowań poszczególnych epok literackich - rozwój historyczny i kulturowy, 
dyskursy filozoficzne i estetyczne (wykład). Pozyskana wiedza ma umożliwić 
zastosowanie jej w praktyce - w trakcie analizy interpretacyjnej kanonicznych dzieł 
omawianych epok (ćwiczenia). Kurs obejmuje następujące zagadnienia: Podstawy i 
program okresu burzy i naporu; Herdera idea narodu i  literatury narodowej; Pojęcia 
natury, geniusza i dziejów; Podstawy klasyki weimarskiej, mit Weimaru, koncepcja gry 
Friedricha Schillera; Powieść i refleksja formacyjna; Faust i motyw faustowski. Faust 
jako człowiek nowoczesny; Estetyczne, medialne i historyczno-filozoficzne koncepcje 
romantyzmu; romantyczne opowiadania Joseph von Eichendorffa, Ludwiga Tiecka i E.T. 
A. Hoffmanna. 

29. Wstęp do językoznawstwa 

Przedmiot jest wprowadzeniem do problematyki i terminologii językoznawczej. Zajmuje 
się również wybranymi problemami metodologicznymi językoznawstwa. Do omawianych 
treści należą tematy: język jako przedmiot badań językoznawstwa, miejsce języka w 
systemie znaków, elementy struktury języka, aspekty funkcjonowania języka, warianty 
języka, norma językowa, genetyczna i arealna klasyfikacja języków.  

30. Łacina 

Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami gramatyki 
języka łacińskiego w stopniu umożliwiającym tłumaczenie prostych zdań i krótkich 
tekstów preparowanych oraz rozumienie sentencji łacińskich, skrótów i zwrotów 
używanych w naukach humanistycznych. Program zajęć przewiduje również 
uświadomienie studentom wpływu łaciny i cywilizacji antycznej na kulturę Europy. 

31. moduł PZJN II zima I: Gramatyka praktyczna 
(IIZ) (ścieżka A) 

Program obejmuje omówienie zagadnień związanych z czasownikiem (na poziomie 
B2+/1): czas przeszły Perfekt, czasowniki (in)tranzytywne, czasowniki (nie)rozdzielnie 
złożone, strona bierna, opisowe formy strony biernej, tryb przypuszczający Konjunktiv 
II i Konjunktiv I, czasowniki modalne i zachowujące się jak modalne oraz nominalizacja 
wyrażeń werbalnych i werbalizacja wyrażeń nominalnych. 
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32. moduł PZJN II zima I: Gramatyka praktyczna 
(IIZ) (ścieżka B) 

Program obejmuje omówienie zagadnień związanych z czasownikiem (na poziomie 
B1/B1+): czasy gramatyczne (Präsens, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt, Futur I i 
II), czasowniki modalne, czasowniki i ich dopełnienia, strona bierna oraz formy 
zastępcze, tryby (rozkazujący, przypuszczający Konjunktiv II oraz Konjunktiv I) oraz 
konstrukcje rzeczownikowo-czasownikowe. 

33. moduł PZJN II zima I: Kurs podręcznikowy (IIZ) 
(ścieżka A) 

Program obejmuje omówienie następującej tematyki (na poziomie B2+/1): życie we 
współczesnym świecie, turystyka, inteligencja i wiedza o współczesnym świecie, praca, 
sztuka, studia. Program przewiduje również kształcenie czytania ze zrozumieniem, 
rozumienia ze słuchu, tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz ustnych. 

34. moduł PZJN II zima I: Kurs podręcznikowy (IIZ) 
(ścieżka B) 

Program obejmuje omówienie następującej tematyki (na poziomie B1/B1+): święta, 
podróżowanie, mieszkanie, życie zawodowe, muzyka, pieniądze, uczenie się przez całe 
życie. Program przewiduje również  kształcenie czytania ze zrozumieniem, rozumienia 
ze słuchu, tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz ustnych. 

35. moduł PZJN II zima I: Ćwiczenia leksykalno-
konwersacyjne (IIZ) (ścieżka A) 

Program zajęć obejmuje omówienie następującej tematyki (na poziomie B2+/1): 
formy spędzania czasu wolnego, wartości w dzisiejszym społeczeństwie europejskim, 
plany na przyszłość, marzenia, rynek czytelniczy, telewizja, rozmowy kwalifikacyjne, 
alternatywne metody leczenia na świecie, sport, kult ciała, różne formy odżywiania 
(wegetarianizm, weganizm, produkty eko). Ponadto na zajęciach rozwija się 
umiejętności uczestniczenia w dyskusji, przedstawiania i komentowania opinii innych 
osób, dokonywania analizy, syntezy i interpretacji tekstów, a także kształci się 
formułowanie wypowiedzi ustnej w odpowiedniej konwencji stylistycznej przy 
zastosowaniu odpowiednich struktur leksykalno-gramatycznych. 

36. moduł PZJN II zima I: Ćwiczenia leksykalno-
konwersacyjne (IIZ) (ścieżka B) 

Program zajęć obejmuje omówienie następującej tematyki  na poziomie B1/B1+): 
formy spędzania czasu wolnego, tradycje, podróże, architektura, rozmowa 
kwalifikacyjna, muzyka, zakupy, uczenie się przez całe życie, sport, rynek czytelniczy.  
Ponadto na zajęciach rozwija się umiejętności uczestniczenia w dyskusji, 
przedstawiania i komentowania opinii innych osób, dokonywania analizy, syntezy i 
interpretacji tekstów, a także kształci się formułowanie wypowiedzi ustnej w 
odpowiedniej konwencji stylistycznej przy zastosowaniu odpowiednich struktur 
leksykalno-gramatycznych. 

37. moduł PZJN II zima II: Rozumienie ze słuchu III 
(ścieżka B) 

Program zajęć obejmuje kształcenie sprawności rozumienia ze słuchu oraz omówienie 
następującej tematyki  (na poziomie B1/B1+): życie i miłość, dom rodzinny, gry i sport, 
film i telewizja, wykształcenie i zawód, pieniądze i interesy, rola środków masowego 
przekazu w kształtowaniu opinii. 

38. moduł PZJN II zima II: Ćwiczenia w pisaniu 
(ścieżka B) 

Program zajęć obejmuje analizę różnego rodzaju tekstów pod kątem typowych dla 
danego gatunku cech (na poziomie B1/B1+)(w tym obligatoryjnie list prywatny i list 
czytelnika); do wyboru np. aplikacja, wypowiedzenie, reklamacja, zaproszenie, 
opowiadanie, sprawozdanie, reportaż), tworzenie określonych rodzajów tekstów 
(użytkowych/dziennikarskich/literackich), korekta tekstów i analiza błędów. 

39. 
Historia literatury niemieckiej 1830-1910 (od 
literatury przedmarcowej  do literatury przełomu 
wieków) 

Program modułu obejmuje zapoznanie studentów z rozwojem literatury niemieckiej w 
latach 1830-1910 poprzez chronologiczne przedstawienie literackich i pozaliterackich 
uwarunkowań poszczególnych epok literackich od literatury przedmarcowej do literatury 
przełomu wieków, w tym najważniejszych dyskursów filozoficznych i estetycznych 



38 
 

okresu, sylwetek głównych przedstawicieli życia literackiego danego okresu oraz ich 
najważniejszych dzieł. Wykład omawia następujące zagadnienia: Młode Niemcy (Junges 
Deutschland) – zagadnienia periodyzacji, program estetyczny, główni przedstawiciele, 
nowe gatunki i formy literackie. Realizm mieszczański – naturalizm – przełom wieków: 
zagadnienia periodyzacji, program estetyczny, główni przedstawiciele, nowe gatunki i 
formy literackie – powieść i nowela okresu realizmu (Fontane, Keller, Storm); założenia 
estetyczne naturalizmu, prekursorzy epoki w literaturze i filozofii. Dramat 
naturalistyczny (Hauptmann), teoria konsekwentnego realizmu (Holz). Różnorodność 
stylów i pluralizm estetyczny przełomu wieków – pojęcia i terminy: modernizm, 
impresjonizm, symbolizm, neoromantyzm, neoklasycyzm, literatura regionalna. 
Znaczenie filozofii (Mach, Nietzsche) i psychoanalizy (Freud). Specyfika rozwoju 
literatury austriackiej: modernizm wiedeński (Schnitzler, Hofmannstahl, Bahr etc.) 
Liryka okresu przełomu wieków – Rilke, George, Hofmannstahl. 

40. Gramatyka - morfologia: słowotwórstwo, 
nominalne i nieodmienne części mowy 

 Przedmiot gramatyka – morfologia obejmuje kompleks zagadnień z zakresu niemieckiej 
gramatyki morfologicznej wraz z terminologią specjalistyczną. Na część niewerbalną 
składają się trzy większe obszary tematyczne. Pierwszy to nominalne części mowy, czyli 
rzeczownik, zaimek, rodzajnik, przymiotnik. Omawiane są kategorie fleksyjne (rodzaj, 
liczba, przypadek, osoba) oraz funkcje tych części mowy w zdaniu. Drugi obszar 
tematyczny dotyczy nieodmiennych części mowy, ich podziału oraz właściwą 
identyfikację w tekście. Cykl wykładów kończy słowotwórstwo w odniesieniu do 
nominalnych klas wyrazowych: terminologia, funkcje poszczególnych elementów opisu 
słowotwórczego, motywacja, leksykalizacja, produktywność, znaczenie kategorialne, 
słowotwórstwo gniazdowe. 

41. moduł PZJN II lato I: Gramatyka praktyczna (IIL) 
(ścieżka A) 

Program zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu składni języka niemieckiego (na 
poziomie B2+/2): konstrukcje bezokolicznikowe, zdania: podmiotowe, dopełnieniowe, 
przydawkowe, okolicznikowe, względne, przydawki imiesłowowe, konstrukcje 
imiesłowowe, zdania złożone współrzędnie i podrzędnie, części zdania i szyk zdania, 
formy negacji, czasy gramatyczne. 
Ponadto w programie przewiduje się kształcenie umiejętności tworzenia i 
przekształcania struktur składniowych oraz ich stosowania w konkretnych sytuacjach 
komunikacyjnych, a także rozwijanie umiejętności poprawnego (gramatycznego) 
posługiwania się językiem niemieckim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. 

42. moduł PZJN II lato I: Gramatyka praktyczna (IIL) 
(ścieżka B) 

Program zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu składni języka niemieckiego (na 
poziomie B2): zagadnienia związane z rzeczownikiem, rodzajnikiem, zaimkiem 
(osobowym, dzierżawczym, nieokreślonym, pytającym, wskazującym, zaimkiem es), 
przymiotnikiem, przyimkiem, przysłówkiem i partykułami; zagadnienia z zakresu 
składni: zdania współrzędne i podrzędne (okolicznikowe,  pytające, względne oraz 
konstrukcje bezokolicznikowe). Ponadto w programie przewiduje się kształcenie 
umiejętności tworzenia i przekształcania struktur składniowych oraz ich stosowania w 
konkretnych sytuacjach komunikacyjnych, a także rozwijanie umiejętności poprawnego 
(gramatycznego) posługiwania się językiem niemieckim w wypowiedziach ustnych i 
pisemnych. 
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43. moduł PZJN II lato I: Praca z tekstem (ścieżka A)

Program zajęć obejmuje tworzenie określonych rodzajów tekstów (na poziomie B2+/2), 
tj. streszczenia, opisu osoby, baśni, referatu, wypracowania na podstawie tekstu 
("textgebundener Aufsatz") i życiorysu tabelarycznego, korektę tekstów i analizę 
błędów oraz omówienie płaszczyzn stylistycznych i środków wyrazu. 

44. moduł PZJN II lato I: Praca z tekstem (ścieżka B)

Program zajęć obejmuje tworzenie określonych rodzajów tekstów (na poziomie B2), tj. 
streszczenia, opisu osoby, baśni, referatu, wypracowania na podstawie tekstu 
("textgebundener Aufsatz") i życiorysu tabelarycznego, korektę tekstów i analizę 
błędów oraz omówienie płaszczyzn stylistycznych i środków wyrazu. 

45. moduł PZJN II lato I: Kurs podręcznikowy (IIL) 
(ścieżka A) 

Program zajęć obejmuje kształcenie czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz ustnych na poziomie B2+/2. Omawiane tematy 
dotyczą m. in. finansów, psychologii, różnic między miastem a wsią, literatury, 
międzynarodowych kontaktów gospodarczych, techniki i badań naukowych. 

46. moduł PZJN II lato I: Kurs podręcznikowy (IIL) 
(ścieżka B) 

Program zajęć obejmuje kształcenie czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz ustnych na poziomie B2. Omówione zostaną 
tematy dotyczące m. in. przyjaźni, pracy, mediów, planowania przyszłości, świadomości 
własnego ciała, podróżowania, stosunków międzyludzkich, odżywania, studiowania, 
zdrowia, regionalizmów. 

47. moduł PZJN II lato I: Ćwiczenia leksykalno-
konwersacyjne (IIL) (ścieżka A) 

Program zajęć obejmuje rozwijanie umiejętności uczestniczenia w dyskusji, 
przedstawiania i komentowania opinii innych osób, dokonywania analizy, syntezy i 
interpretacji tekstów oraz kształcenie formułowania wypowiedzi ustnej w 
odpowiedniej konwencji stylistycznej przy zastosowaniu odpowiednich struktur 
leksykalno-gramatycznych, z zachowaniem zasad wymowy i intonacji oraz przy użyciu 
nabytej wiedzy ogólnej (poziom B2+/2). Omówione zostaną tematy dotyczące m. in. 
zakupów, podróży, możliwości edukacyjnych, uczenia się przez całe życie, 
architektury, muzyki, kultury, krajów niemieckojęzycznych, tradycji, języka 
ojczystego, gospodarki. 

48. moduł PZJN II lato I: Ćwiczenia leksykalno-
konwersacyjne (IIL) (ścieżka B) 

Program zajęć obejmuje rozwijanie umiejętności uczestniczenia w dyskusji, 
przedstawiania i komentowania opinii innych osób, dokonywania analizy, syntezy i 
interpretacji tekstów oraz kształcenie formułowania wypowiedzi ustnej w 
odpowiedniej konwencji stylistycznej (poziom B2). Omówione zostaną tematy 
dotyczące m. in. wartości, jakimi kieruje się dzisiejsze społeczeństwo, zależności 
między gospodarką a społeczeństwem, telewizji, kultury, kultu ciała, podróży, krajów 
niemieckojęzycznych, odżywania (wegetarianizm, weganizm, produkty eko), 
możliwości edukacyjnych, alternatywnych metod leczenia, języka ojczystego. 

49. moduł PZJN II lato II: Rozumienie ze słuchu (IIL) 
(ścieżka B) 

Program zajęć obejmuje rozwijanie sprawności rozumienia ze słuch na poziomie B2. 
Omówione zostaną tematy dotyczące m. in. kultury prowadzenia sporu, przestrzeni 
życiowej w mieście, kultury obrazkowej, podróży, rozwoju technologicznego, 
wykształcenia i zawodu, społeczeństwa i polityki. 

50. moduł PZJN II lato II: Struktury składniowe w 
praktyce (ścieżka B) 

Program zajęć obejmuje kształcenie umiejętności rozumienia, tworzenia i 
przekształcania struktur składniowych oraz ich stosowania w konkretnych sytuacjach 
komunikacyjnych, a także rozwijanie umiejętności poprawnego (gramatycznego) 
posługiwania się językiem niemieckim w wypowiedziach ustnych i pisemnych. 
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Zagadnienia do wyboru: czas Perfekt; czasowniki: (in)tranzytywne, (nie)rozdzielnie 
złożone, modalne, zachowujące się jak modalne; strona bierna, opisowe formy strony 
biernej; kategoria Konjunktiv II i Konjunktiv I, nominalizacja wyrażeń werbalnych i 
werbalizacja wyrażeń nominalnych; przekształcenia strukturalne, konstrukcje 
bezokolicznikowe, zdania: podmiotowe, dopełnieniowe i przydawkowe, okolicznikowe, 
względne; przydawki imiesłowowe, konstrukcje imiesłowowe, zdania złożone 
współrzędnie i podrzędnie, człony zdania i szyk zdania, negacja, czasy gramatyczne. 

51. Gramatyka - składnia 

 Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z  elementarnymi praktycznymi 
zasadami interpretacji składniowej zdań niemieckich przy wykorzystaniu modelu 
opisowego gramatyki tradycyjnej oraz zależnościowej i procedur heurystycznych 
stosowanych w gramatyce opisowej języka niemieckiego. Blok wiedzy teoretycznej 
obejmuje podstawową terminologię stosowaną w opisie składniowym języka 
niemieckiego, opanowanie podstaw modelu gramatyki tradycyjnej oraz zależnościowej, 
opanowanie podstawowych metod badawczych stosowanych w zakresie składni. 
Umiejętności praktyczne to nabycie sprawności w interpretacji gramatycznej tekstów 
języka niemieckiego, nabycie sprawności w dostrzeganiu związków gramatycznych i 
semantycznych w tekstach niemieckich. Blok sprawności filologicznych związany jest z 
kształceniem kultury wymiany myśli w dyskursie akademickim. 

52. 
Historia literatury niemieckiej 1910-1945 (od 
literatury ekspresjonizmu do literatury w III 
Rzeszy i na emigracji) 

 Program modułu obejmuje zapoznanie studentów z rozwojem literatury niemieckiej w 
latach 1910-1945 poprzez chronologiczne przedstawienie literackich i pozaliterackich 
uwarunkowań poszczególnych epok literackich od literatury ekspresjonizmu do literatury 
w III Rzeszy i na emigracji, w tym najważniejszych dyskursów filozoficznych i 
estetycznych okresu, sylwetek głównych przedstawicieli życia literackiego danego 
okresu oraz ich najważniejszych dzieł. Wykład omawia następujące zagadnienia: 
Ekspresjonizm – program epoki antyrealistycznej, ekspresjonizm krytyczny i 
mesjanistyczny, akcjonizm. Liryka ekspresjonistyczna – Benn, Hoddis, Stadler i inni. 
Dramat: Hasenclever, Kaiser. Proza: Döblin. Dadaizm, Surrealizm. Literatura niemiecka 
i austriacka między wojnami: Kafka, H. i Th. Mann, Musil, Broch. Nowa rzeczowość, teatr 
epicki Brechta. Literatura emigracyjna. Ćwiczenia umożliwiają zastosowanie nabytych 
wiadomości oraz kompetencji analitycznych i interpretacyjnych w praktyce na podstawie 
analizy lektur z listy obowiązkowej i uzupełniającej. 

53. Kulturoznawstwo – część ogólna 

 Program zajęć obejmuje: zapoznanie studentów z ogólnym rozwojem historii kultury 
krajów niemieckojęzycznych i Śląska na tle historii Europy, stosunków polsko-
niemieckich oraz z problematyką germanistyki interkulturowej; umożliwienie studentom 
nabycia kompetencji analitycznych i interpretacyjnych złożonych procesów kultury i 
życia kulturalnego, zapoznanie studentów z metodologią badań tych procesów i 
wyposażenie ich w odpowiednie instrumentarium pojęciowe i analityczne; zastosowanie 
nabytych wiadomości oraz kompetencji analitycznych i interpretacyjnych w praktyce: 
analiza i kontekstualizacja omawianych zjawisk i wytworów kultury. 

54. moduł PZJN III: Ćwiczenia słownikowe 
Program zajęć zakłada kształcenie umiejętności językowych na poziomie C1. Program 
zajęć obejmuje   tworzenie określonych rodzajów tekstów, głównie opisu i interpretacji 
statystyki; poszerzanie i utrwalanie słownictwa z następujących zakresów 
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tematycznych: przestępczość, zagadnienia zdrowotne, formy komunikacji  oraz korektę 
tekstów i analizę błędów. Ponadto program obejmuje rozwijanie kompetencji 
gramatycznej i leksykalnej oraz doskonalenie stylistyki i uwrażliwienie na kulturę słowa. 

55. moduł PZJN III: Konwersacje (III) 

Program zajęć zakłada kształcenie umiejętności językowych na poziomie C1.Program 
zajęć obejmuje przełamywanie barier w komunikacji językowej oraz doskonalenie 
sprawności mówienia. W trakcie zajęć z konwersacji studenci dyskutować będą na 
aktualne tematy, ze szczególnym naciskiem na obecne w prasie niemieckojęzycznej 
tematy nurtujące współczesne społeczeństwo, dotyczące współczesnego świata, 
zwłaszcza obszaru niemieckojęzycznego. 

56. moduł PZJN III: Praca z tekstem publicystycznym

Program zajęć zakłada kształcenie umiejętności językowych na poziomie C1. Program 
zajęć obejmuje pracę z tekstami publicystycznymi i popularno-naukowymi z 
następujących obszarów tematycznych: globalizacja i problemy dzisiejszego świata, 
kultura gastronomiczna, sztuka, reklama, komunikacja interkulturowa, stereotypy i 
uprzedzenia, praca i kariera w Unii Europejskiej. Ponadto program przewiduje rozwijanie 
umiejętności analizy tekstów oraz poszerzanie i utrwalanie słownictwa z określonych 
zakresów tematycznych. 

57. Pragmalingwistyka 

Przedmiot obejmuje podstawowe pojęcia pragmalingwistyki. Przybliża metody badawcze 
pragmalingwistyki. Pokazuje ich zastosowanie do analizy zjawisk językoznawczych. 
Porusza zagadnienia tak jak pragmatyka jako dziedzina językoznawcza oraz 
pragmalingwistyka a inne dziedziny i dyscypliny. Zajmuje się podstawowymi pojęciami 
(język: definicje i funkcje, deixis). Następnie wprowadza teorię znaku językowego, 
teorię aktów mowy, implikatury konwersacyjne, strukturę konwersacyjna, 
presupozycje. Tematy dodatkowe (fakultatywne) wprowadzane w ramach 
pragmalingwistyki to grzeczność językowa, asertywność w języku, agresja językowa. 

58. Historia literatury niem. po 1945 

Studenci dowiadują się o szkołach literackich, tendencjach rozwojowych uzależnionych 
od sytuacji politycznej, społecznej po 1945 roku, a także od estetyki danego 
dziesięciolecia powojennego. Wykład ukazuje równolegle rozwój literatury w strefach 
okupacyjnych, w RFN i w NRD, a następnie w zjednoczonych Niemczech. Obok 
modelowych analiz najważniejszych dla kultury niemieckiej tekstów literackich oraz 
manifestów, pism teoretycznych definiujących postawy autorów w czasie student 
otrzymuje wgląd w życie najwybitniejszych autorów niemieckich. Wykład jest syntezą i 
zarazem rozwinięciem zagadnień, które na wybranych przykładach, są omawiane na 
ćwiczeniach z historii literatury. Wraz z ćwiczeniami wykład stanowi część modułu 
poświęconego historii literatury niemieckiej po 1945 roku. Student czyta lektury do 
wykładu, które stanowią integralną część wiedzy wymaganej na egzaminie końcowym z 
modułu. 

59. Kulturoznawstwo – część szczegółowa 

 Program zajęć obejmuje: zapoznanie studentów z ogólnym rozwojem historii kultury 
krajów niemieckojęzycznych i Śląska na tle historii Europy, stosunków polsko-
niemieckich oraz z problematyką germanistyki interkulturowej; umożliwienie studentom 
nabycia kompetencji analitycznych i interpretacyjnych złożonych procesów kultury i 
życia kulturalnego, zapoznanie studentów z metodologią badań tych procesów i 
wyposażenie ich w odpowiednie instrumentarium pojęciowe i analityczne; zastosowanie 
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nabytych wiadomości oraz kompetencji analitycznych i interpretacyjnych w praktyce: 
analiza i kontekstualizacja omawianych zjawisk i wytworów kultury. 

60. Seminarium licencjackie (I) 

Językoznawstwo 
Treści szczegółowe przedmiotu formułowane są w odniesieniu do aktualnej oferty 
dydaktycznej w danym roku akademickim. W zakresie językoznawstwa są to treści np. 
z zakresu językoznawstwa ogólnego i porównawczego, lingwistyki stosowanej, 
lingwistyki tekstu, lingwistyki dyskursu. W ramach seminarium refleksji naukowej 
poddawane są najnowsze koncepcje i metodologie językoznawcze. Studenci zapoznani 
zostają z różnymi metodami analizy materiału językowego, narzędziami stosowanymi w 
językoznawczych badaniach korpusowych, które mogłyby znaleźć zastosowanie w 
badaniach prowadzonych w ramach przygotowania pracy dyplomowej. Przedmiotem 
badań najczęściej są współczesne zjawiska językowe, sygnalizowane werbalnie zjawiska 
kulturowe i in. rejestrowane w różnych formach i obszarach komunikacji niemiecko-, ale 
też innojęzycznej. Proponowane są również treści z zakresu badań nad językowymi 
właściwościami użytkowników języków, ich rozwojem i metodami ich kształtowania w 
ramach określonej dydaktyki. 
Literaturoznawstwo  
Treści szczegółowe przedmiotu formułowane są w odniesieniu do aktualnej oferty 
dydaktycznej w danym roku akademickim. W zakresie literaturoznawstwa są to treści 
dotyczące literatur krajów niemieckiego obszaru językowego od ich początków do 
czasów współczesnych. Studenci zapoznani zostają z różnymi metodami analizy tekstu 
literackiego, a zwłaszcza narzędziami stosowanymi w literaturoznawstwie niemieckiego 
obszaru językowego, które mogłyby znaleźć zastosowanie w badaniach prowadzonych 
w ramach przygotowania pracy dyplomowej. Przedmiotem badań jest literatura Niemiec, 
Austrii i Szwajcarii. Uzupełnienie stanowi refleksja na temat historii krajów niemieckiego 
obszaru językowego oraz ich społecznych, politycznych i artystycznych realiów 
odnoszących się do określonych epok literackich (adekwatnie do aktualnej oferty 
dydaktycznej). 
Kulturoznawstwo 
Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu: nauk 
kulturoznawczych, zwłaszcza historii kultury krajów niemieckojęzycznych i Śląska na tle 
historii Europy, stosunków polsko-niemieckich oraz problematyki germanistyki 
interkulturowej; kompetencji analitycznych i interpretacyjnych złożonych procesów 
kultury i życia kulturalnego; metodologii badań oraz instrumentarium pojęciowego i 
analitycznego. Ponadto studenci nabędą  kompetencje analityczne i interpretacyjne w 
praktyce (w pisaniu pracy licencjackiej). 

61. moduł Zastosowanie języka niemieckiego w 
praktyce zawodowej: Techniki parafrazowania 

Program zajęć zakłada kształcenie umiejętności językowych na poziomie C1.Program 
zajęć przewiduje pracę z różnymi formami tekstów: felietonistycznym, popularno-
naukowym oraz wywiadami, omawianie (parafrazowanie) treści; analiza wybranych 
zagadnień leksykalnych, gramatycznych i stylistycznych, doskonalenie tworzenia 
wypowiedzi pisemnych odnoszących się do omawianych tekstów. Ponadto na zajęciach 
zastosowane zostaną różnorodne formy ćwiczeń rozwijających i sprawdzających 
adekwatne używanie struktur leksykalnych i gramatycznych. 
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62. moduł Zastosowanie języka niemieckiego w 
praktyce zawodowej: Ćwiczenia erystyczne 

Program zajęć zakłada kształcenie umiejętności językowych na poziomie C1.Program 
zajęć przewiduje rozwijanie umiejętności prowadzenia dyskusji na aktualne tematy, 
których dobór dokonany zostanie przez prowadzącego elastycznie, z uwzględnieniem 
zainteresowań i preferencji poszczególnych grup studenckich; przy doborze tematyki 
szczególna uwaga zwrócona zostanie na kwestie etyczne i prawne, w których dochodzi 
do polaryzacji poglądów; wybrane tematy mają być przede wszystkim asumptem do 
dyskusji i wymiany poglądów oraz praktycznego zastosowania technik erystycznych. 
Na zajęciach wprowadzone zostaną podstawowe pojęcia: logika, dialektyka, erystyka, 
sofistyka, a także omówione zostaną następujące zagadnienia: Erystyka Arthura 
Schopenhauera, wybrane strategie erystyczne, Erystyka w pracy prawnika, polityka, 
dziennikarza, Demaskowanie chwytów erystycznych. Dyskusje na zajęciach dotyczyć 
będą następujących tematów: bieżące wydarzenia polityczne i społeczne, zagadnienia z 
zakresu kultury i sztuki, kwestie etyczne i światopoglądowe, Lifestyle, moda, obyczaje. 

63. moduł Zastosowanie języka niemieckiego w 
praktyce zawodowej: Kurs branżowy 

Program zajęć zakłada kształcenie umiejętności językowych na poziomie C1. Program 
zajęć przewiduje wdrożenie studentów w praktyczne zastosowania języka niemieckiego 
w trakcie wykonywania pracy zawodowej; przykładowe oferty mogą obejmować takie 
zakresy tematyczne jak: rynek pracy (zdobywanie miejsca pracy, pozycjonowanie się 
na rynku pracy), usługi turystyczne (biura podróży, pilotaż turystyczny i przewodnictwo, 
hotelarstwo), usługi finansowe, ubezpieczenia, praca biurowa, reklama i marketing, 
nowe media, obsługa nowoczesnych rozwiązań techniki biurowej i komunikacyjnej i in. 

64. Tłumaczenia pisemne 

Opcja1:Tłumaczenie tekstów użytkowych reprezentujących różne gatunki/rodzaje 
tekstów (przepis kulinarny, regulamin, instrukcja obsługi, umowa, ulotka 
farmaceutyczna, menu, prospekt reklamowy, broszura informacyjna itd.);analiza tekstu 
wyjściowego z perspektywy funkcjonalnej z uwzględnieniem konkretnego zadania 
tłumaczeniowego; strategie tłumaczeniowe w ujęciu mikro i makro; gatunki tekstów i 
ich konwencje w ujęciu kontrastywnym (polsko-niemieckim); refleksja nad własnym 
procesem przekładu; uzasadnienie własnych wyborów w procesie translacji, krytyka 
tłumaczeń dokonanych przez innych; rola tekstów paralelnych w tłumaczeniu tekstów 
użytkowych; wykorzystywanie słowników i innych pomocy w procesie translacji; 
uwzględnianie celu tłumaczenia, funkcji tekstu docelowego i grupy odbiorców we 
własnym procesie tłumaczeniowym. 
Opcja 2: Tłumaczenie tekstów literackich różnych autorów współczesnych (zarówno 
tekstów prozatorskich, jak i poezji); analiza tekstu wyjściowego z perspektywy 
stylistyczno-formalnej z uwzględnieniem konkretnego zadania tłumaczeniowego; 
określenie granic przekładalności tekstu oraz określenie granic użycia form, 
pozwalających na maksymalne zbliżenie się do oryginału; zdefiniowanie strategii 
tłumaczeniowych; refleksja nad własnym procesem przekładu; uzasadnienie własnych 
wyborów w procesie translacji, krytyka tłumaczeń dokonanych przez innych; 
wykorzystywanie słowników i innych pomocy w procesie translacji; uwzględnianie celu 
tłumaczenia, funkcji tekstu docelowego i grupy odbiorców we własnym procesie 
tłumaczeniowym 

65. Gramatyka kontrastywna  Gramatyka kontrastywna porównuje wybrane elementy gramatyki języka niemieckiego 
z językiem polskim i innymi językami na tle typologicznym. Omawia metody 
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językoznawstwa porównawczego (metoda kontrastywna, konfrontatywna, 
komparatywna, polikonfrontatywna). Następnie przybliża studentom obszary 
zastosowania językoznawstwa porównawczego. W obszarze tematycznym fonologiczno-
fonetycznym charakteryzuje niemczyznę na poziomach segmentalnym 
intersegmentalnym i suprasegmentalnym w ujęciu typologiczno-porównawczym. W 
obszarze tematycznym morfologicznej typologii języków charakteryzuje analityczne i 
syntetyczne formy w niemieckiej koniugacji i deklinacji w porównaniu z polszczyzną i 
innymi językami. Cykl wykładów kończy syntaktyczna charakterystyka niemczyzny w 
porównaniu z językiem polskim. 

66. Historia literatury austriackiej 

Zapoznanie studentów ze specyficznymi uwarunkowaniami i treściami literatury 
austriackiej w szerokim kontekście społecznym, politycznym i historycznym oraz z 
odrębnym kulturowym kodem tradycji austriackiej. Retoryczne i językowe walory 
kazań Abrahama a Sancta Clara. Austriacki teatr muzyczny późnego XVIII wieku w 
kontekście niemieckiego i europejskiego oświecenia. Twórczość Franza Grillparzera 
wobec liberalnych i narodowych ideałów kultury mieszczańskiej pierwszej połowy XIX 
wieku. Charakter i rozwój starowiedeńskiego teatru ludowego od Stranitzky’ego do 
Nestroy’a, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Hanswursta. Austriacki modernizm 
jako produkt historycznych doświadczeń i kulturowych splotów Europy Środkowej  
oraz jego charakterystyczna „austriacko-żydowska” (Marjorie Perloff) tożsamość. 
Proza Josepha Rotha i problematyka tzw. „mitu habsburskiego”. Twórczość 
współczesnych autorów pochodzących z Austrii (T. Bernhard, P. Turrini, P. Handke, H. 
v. Doderer) w kontekście odniesień do specyficznie austriackich korzeni i tradycji: 
barokowej (nad)obrazowości, językowej frenezji i sceptycyzmu wobec wszelkich 
uzurpacji podmiotu. 

67. Między filozofią a filologią 

Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z następującą tematyką: 
nauka, metanauka, filozofia nauki, metodologia nauk, miejsce filozofii i filologii w 
systemie nauk; nauka jako wiedza prawdopodobna - myśl filozofów analityków 
dotycząca potwierdzania i weryfikacji; kilka koncepcji rozumienia i uprawiania nauki; 
przegląd wybranych stanowisk (np. instrumentalizm, empiryzm, konwencjonalizm, 
konstruktywizm, realizm, relatywizm); krótki przegląd historii idei oraz dokonań filozofii; 
charakterystyka wybranych pojęć filologicznych zapożyczonych z filozofii; literatura, 
poezja i kultura w relacji do filozofii; filozoficzne inspiracje wybranych teorii 
językoznawczych; poglądy filozofów języka obecne w myśli językoznawczej; poznanie, 
doświadczenie świata a język; wiarygodność poznania; wiarygodność kreowania narracji 
o poznanym. 

68. Seminarium licencjackie (II) 

Językoznawstwo  
Treści szczegółowe przedmiotu formułowane są w odniesieniu do aktualnej oferty 
dydaktycznej w danym roku akademickim. W zakresie językoznawstwa są to treści np. 
z zakresu językoznawstwa ogólnego i porównawczego, lingwistyki stosowanej, 
lingwistyki tekstu, lingwistyki dyskursu. W ramach seminarium refleksji naukowej 
poddawane są najnowsze koncepcje i metodologie językoznawcze. Studenci zapoznani 
zostają z różnymi metodami analizy materiału językowego, narzędziami stosowanymi w 
językoznawczych badaniach korpusowych, które mogłyby znaleźć zastosowanie w 
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badaniach prowadzonych w ramach przygotowania pracy dyplomowej. Przedmiotem 
badań najczęściej są współczesne zjawiska językowe, sygnalizowane werbalnie zjawiska 
kulturowe i in. rejestrowane w różnych formach i obszarach komunikacji niemiecko-, ale 
też innojęzycznej. Proponowane są również treści z zakresu badań nad językowymi 
właściwościami użytkowników języków, ich rozwojem i metodami ich kształtowania w 
ramach określonej dydaktyki. 
Literaturoznawstwo  
Treści szczegółowe przedmiotu formułowane są w odniesieniu do aktualnej oferty 
dydaktycznej w danym roku akademickim. W zakresie literaturoznawstwa są to treści 
dotyczące literatur krajów niemieckiego obszaru językowego od ich początków do 
czasów współczesnych. Studenci zapoznani zostają z różnymi metodami analizy tekstu 
literackiego, a zwłaszcza narzędziami stosowanymi w literaturoznawstwie niemieckiego 
obszaru językowego, które mogłyby znaleźć zastosowanie w badaniach prowadzonych 
w ramach przygotowania pracy dyplomowej. Przedmiotem badań jest literatura Niemiec, 
Austrii i Szwajcarii. Uzupełnienie stanowi refleksja na temat historii krajów niemieckiego 
obszaru językowego oraz ich społecznych, politycznych i artystycznych realiów 
odnoszących się do określonych epok literackich (adekwatnie do aktualnej oferty 
dydaktycznej). 
Kulturoznawstwo 
Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu: nauk 
kulturoznawczych, zwłaszcza historii kultury krajów niemieckojęzycznych i Śląska na tle 
historii Europy, stosunków polsko-niemieckich oraz problematyki germanistyki 
interkulturowej; kompetencji analitycznych i interpretacyjnych złożonych procesów 
kultury i życia kulturalnego; metodologii badań oraz instrumentarium pojęciowego i 
analitycznego. Ponadto studenci nabędą  kompetencje analityczne i interpretacyjne w 
praktyce (w pisaniu pracy licencjackiej). 

69. Rynek pracy 

Prawa i obowiązki pracownicze. Pracobiorca-pracodawca - wzajemne zobowiązania. 
Status zatrudnienia (typy umów o pracę, sposoby rekrutacji i zatrudniania 
pracowników). Zobowiązania społeczne pracodawców: formalne, deklarowane, 
dodatkowe (niematerialne). Elementy psychologii zarządzania i psychologii pracy. 
Typologia i status organizacji na rynku pracy (sektor publiczny, korporacyjny, trzeci 
sektor na rynku pracy). Trening kompetencji miękkich potrzebnych na współczesnym 
rynku pracy (budowanie wizerunku własnego, kandydat do pracy i jego marka, 
kompetencje konwersatoryjne). 

70. 
Historia literatury niemieckiej: średniowiecze, 
barok, oświecenie, burza i napór, klasyka 
weimarska, romantyzm 

 Podstawy i periodyzacja historii literatury niemieckiej; Nibelungenlied jako epos 
narodowy Niemców. Mistyka średniowiecza; Kultura niemieckiego humanizmu Poetyka 
baroku. Periodyzacja niemieckiego oświecenia. Podstawy i program okresu burzy i 
naporu. Pojęcia natury, geniusza, narodu (das Volk) i dziejów (Geschichte); Podstawy 
klasyki weimarskiej. Mit Weimaru; Powieść formacyjna i refleksja formacyjna. 
Romantyzm – światopoglądowe założenia epoki. Pojęcie romantyzacji, uniwersalnej 
poezji progresywnej, literatury światowej.  
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Moduł przygotowania do zawodu nauczyciela 
 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

71. 
Historia literatury niemieckiej 1830-1945 (od 
literatury przedmarcowej do literatury w III 
Rzeszy i na emigracji) 

Literatury Młodych Niemiec – program polityczny, twórczość  Heinego.  
Realizm – nowela i powieść: Storm, Fontane; Naturalizm – dramat Hauptmann. 
Ekspresjonizm – program epoki antyrealistycznej, ekspresjonizm krytyczny i 
mesjanistyczny, akcjonizm. Liryka ekspresjonistyczna – Benn, Hoddies, Stadle i inn. 
Dramat: Hasenclever, Kaiser. Proza: Döblin. Dadaizm, Surrealizm. Literatura niemiecka 
i austriacka między wojnami: Kafka, H. i Th. Mann, R. Musil, H. Broch. Nowa rzeczowość, 
teatr epicki Brechta. Kultura emigracyjna. 
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1. Podstawy dydaktyki 

Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Znaczenie i zakres współczesnego pojęcia 
dydaktyki. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe. Przedmiot i funkcje dydaktyki. 
Podstawowe pojęcia dydaktyczne. Tendencje w dydaktyce współczesnej. Szkoła jako 
instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa. Modele współczesnej szkoły: 
tradycyjny, humanistyczny, refleksyjny i emancypacyjny. Szkolnictwo alternatywne. 
Program ukryty szkoły. Współczesne koncepcje nauczania. Modele profesjonalizmu i ich 
implikacje dla edukacji nauczycieli. Edukacja do refleksyjnej praktyki. Proces nauczania 
– uczenia się. Środowisko uczenia się. Szkolne uczenie się. Cele kształcenia - źródła, 
sposoby formułowania i rodzaje. Zasady dydaktyki. Metody nauczania. Organizacja 
procesu kształcenia i pracy uczniów. Lekcja (jednostka dydaktyczna) i jej budowa. Style 
i techniki pracy z uczniami. Formy organizacji uczenia się. Środki dydaktyczne. System 
oświaty. Oświata w Polsce po roku 1989. Organizacja i funkcjonowanie. Aspekty prawne 
funkcjonowania systemu oświaty i szkoły, elementy prawa oświatowego. Szkoła (w tym 
szkoła specjalna) i jej program. Europejski kontekst zmiany programu szkoły. Wzorce i 
modele programów nauczania. Programy przedmiotowe, międzyprzedmiotowe i 
blokowe. Programy autorskie. Ewaluacja programów. Treści nauczania. Plany pracy 
dydaktycznej. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne. Style kierowania klasą. 
Procesy społeczne w klasie. Integracja klasy szkolnej. Ład i dyscyplina w szkole i w 
klasie. Poznawanie uczniów i motywowanie ich do nauki. Uczniowie ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej. Edukacja włączająca. Indywidualizacja 
nauczania. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Projektowanie działań 
edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych 
uzdolnień uczniów. Kategorie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i 
charakterystyka ich funkcjonowania. Formy kształcenia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi: przedszkola i szkoły ogólnodostępne, integracyjne oraz 
specjalne, klasy terapeutyczne, indywidualne nauczanie. Diagnoza, kontrola i ocena 
wyników kształcenia. Wewnątrzszkolny system oceniania, sprawdziany i egzaminy 
zewnętrzne. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności dydaktycznej 
nauczyciela i jakości pracy szkoły. Język jako narzędzie pracy nauczyciela. 
Porozumiewanie się w celach dydaktycznych – sztuka wykładania, sztuka zadawania 
pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów. Edukacyjne 
zastosowania mediów. 
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2. 

Metodyka nauczania języka 
niemieckiego w 
edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej 

Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka. Edukacja małego dziecka jako 
stymulowanie rozwoju. Specyfika uczenia się języka przez dzieci. Podmiotowość i 
pełnomocność dziecka w językowej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Specyfika 
roli nauczyciela w językowej edukacji przedszkolnej i na I etapie edukacyjnym, autorytet 
nauczyciela. Współpraca nauczyciela z rodzicami dzieci. Metody, zasady i formy pracy 
nauczyciela z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Planowanie pracy 
dydaktyczno – wychowawczej. Formułowanie celów kształcenia. Aktywizowanie dzieci. 
Podręczniki, pakiety edukacyjne i pomoce dydaktyczne. Ocenianie na I etapie 
edukacyjnym.  Kszałtowanie u dzieci pozytywnego stosunku do nauki języka obcego 
oraz rozwijanie ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej. Kształtowanie 
motywacji.  Dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości dziecka na 
lekcji języka niemieckiego. Trudności w uczeniu się języka przez dzieci.  Metodyka 
edukacji językowej. Kształtowanie umiejętności słuchania. Wspomaganie rozwoju mowy 
i umiejętności wypowiadania się. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 
Metodyka nauczania czytania i pisania. 

3. 
Metodyka nauczania języka 
niemieckiego w 
klasach IV-VIII szkoły podstawowej 

Podmiotowość i pełnomocność ucznia. Specyfika i prawidłowości uczenia się języka 
niemieckiego na II etapie edukacyjnym.  Rola nauczyciela języka niemieckiego. 
Dostosowywanie sposobu komunikowania się na lekcji do poziomu uczniów. 
Stymulowanie aktywności poznawczej uczniów.  Współpraca nauczyciela języka 
niemieckiego z rodzicami. Struktura lekcji jako jednostki dydaktycznej. Rytuały lekcji. 
Planowanie lekcji. Formułowanie celów lekcji i dobór treści nauczania. Formy pracy. 
Organizacja pracy w klasie, praca w grupach. Indywidualizacja nauczania. Praca 
domowa. Projektowanie środowiska materialnego lekcji. Środki dydaktyczne: 
podręczniki i pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie.  Kontrola i ocena efektów 
pracy uczniów. Konstruowanie testów i sprawdzianów. Ocenianie i jego rodzaje. Funkcje 
oceny. Sprawdzian kończący etap edukacyjny. Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i 
uzdolnień językowych uczniów. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i 
wykorzystywania wiedzy językowej. Dostosowywanie działań pedagogicznych do 
potrzeb i możliwości ucznia na lekcji języka niemieckiego. Specyficzne trudności w 
uczeniu się. Sytuacje wychowawcze w toku nauczania języka obcego. Rozwijanie 
umiejętności społecznych uczniów. Kształtowanie umiejętności współpracy uczniów. 
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych. Kształtowanie u 
uczniów pozytywnego stosunku do nauki języka niemieckiego. Kształtowanie motywacji 
do uczenia się języka niemieckiego. Kształtowanie nawyków systematycznego uczenia 
się języka oraz korzystania z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu. 

4. Praktyka dydaktyczna w szkole –
śródroczna I 

Program praktyk obejmuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych studentów 
poprzez: zapoznanie ich ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest 
odbywana; umożliwienie obserwowania procesu dydaktycznego i współdziałania z 
opiekunem praktyk; umożliwienie pełnienia roli nauczyciela oraz analizę i interpretację 
zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych. 
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5. Praktyka dydaktyczna w szkole - ciągła 

Program praktyk obejmuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych studentów 
poprzez: zapoznanie ich ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest 
odbywana; umożliwienie obserwowania procesu dydaktycznego i współdziałania z 
opiekunem praktyk; umożliwienie pełnienia roli nauczyciela oraz analizę i interpretację 
zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych. 

6. Glottodydaktyka 

Glottodydaktyka jako autonomiczna dyscyplina naukowa. Koncepcje polskiej 
glottodydaktyki; układ glottodydaktyczny. Teorie psycholingwistyczne, lingwistyka 
kognitywna, pragmalingwistyka a glottodydaktyka. Język –definicje, teorie, system 
języka. Ontologiczny status języków ludzkich w paradygmacie lingwistyki 
antropocentrycznej.  
Język w poznaniu. Język a kultura. Język w komunikacji – teorie kompetencji wg N. 
Chomsky’ego i wg D. Hymesa. Rozwój językowy człowieka. Specyfika i prawidłowości 
uczenia się języków obcych. Zmiany w funkcjonowaniu poznawczym i społecznym w 
okresie dorastania oraz ich wpływ na styl uczenia się. Kompetencje kluczowe i ich 
kształtowanie w ramach nauczania języków obcych. Konwencjonalne i 
niekonwencjonalne metody nauczania. Autonomia w uczeniu się języków obcych i 
procesie glottodydaktycznym. 

7. Multimedia w pracy nauczyciela języka 
niemieckiego w szkole podstawowej 

Metoda projektów. Praca badawcza ucznia. Dobór metod nauczania.  Projektowanie 
środowiska materialnego lekcji. Środki dydaktyczne: pakiety edukacyjne 
(multimedialne), pomoce dydaktyczne – dobór i wykorzystanie. Edukacyjne 
zastosowanie mediów i technologii informacyjnej. Kontrola i ocena efektów pracy 
uczniów. Konstruowanie testów i sprawdzianów.  Kształtowanie u uczniów pozytywnego 
stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości , aktywności i samodzielności poznawczej. 
Kształtowanie motywacji i nawyków systematycznego uczenia się oraz korzystania z 
różnych źródeł wiedzy, w tym Internetu. 

 
Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność: filologia hiszpańska 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 40 

 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1 Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego - Gramatyka 
praktyczna 

Fleksja werbalna: czasy trybu oznajmującego: Presente, Pretérito Perfecto, Pretérito 
Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto, Futuro Simple. Tryb rozkazujący 
Imperativo i Imperativo negativo. Tryb warunkowy Condicional Simple, czasownikowe 
konstrukcje peryfrastyczne, czasowniki o odmianie typu gustar, formy i użycie czasowników 
ser/estar/haber. Fleksja imienna: rodzaj żeński i liczba mnoga rzeczowników i przymiotników, 
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rodzajnik, zaimki osobowe, dzierżawcze, wskazujące, nieokreślone i pytające, stopniowanie 
przymiotnika i przysłówka. Przyimki. Zasada następstwa czasów. Wskaźniki zespolenia tekstu. 

2.  Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego - Konwersacje i 
rozumienie ze słuchu 

Rozumienie oraz produkcja tekstów (oralnych) w rolach komunikacyjnych charakterystycznych 
dla użytkownika o biegłości językowej na poziomie A2. 
Pozdrowienia i formuły grzecznościowe, przedstawianie siebie i innych. Opis osób i 
przedmiotów. Pozyskiwanie i podawanie informacji na temat czynności życia codziennego oraz 
zainteresowań. Rozmowy telefoniczne. Pozyskiwanie i podawanie informacji na temat 
położenia w przestrzeni. Wyrażanie opinii, wyrażanie swojego niezadowolenia (reklamacje). 
Udzielanie rad. Przedstawienie biografii/autobiografii. Relacjonowanie wydarzeń. Opowiadanie 
legend. 

3.  Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego - Słownictwo i 
intensywne czytanie 

Formularze i kwestionariusze osobowe, ogłoszenia, reklamy, karty dań, rozkłady jazdy, kartki 
pocztowe i proste listy prywatne oraz proste i krótkie teksty o tematyce związanej z 
najbliższym otoczeniem uczącego się: nim samym, jego rodziną, jego studiami / zawodem, 
zainteresowaniami, doświadczeniami, planami, itp. Słownictwo związane z najbliższym 
otoczeniem uczącego się: nim samym, jego rodziną, jego studiami / zawodem, 
zainteresowaniami, doświadczeniami, planami, itp., w szczególności: narodowości, zawody, 
cechy wyglądu i charakteru, kolory i kształty, członkowie rodziny, zwierzęta, ubrania, produkty 
spożywcze, części ciała i higiena, choroby, przedmioty szkolne, czynności codzienne, 
zainteresowania, sporty, pory dnia, dni, miesiące i pory roku, obiekty przestrzeni miejskiej, 
rozrywki, instytucje kultury, transport, wydarzenia historyczne i określenia czasu, itp. 

4.  Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego - Język pisany 

Proste teksty na tematy znane studentowi i związane bezpośrednio zarówno z jego 
zainteresowaniami, jak i przedmiotem jego studiów / pracy; listy prywatne, charakterystyki i 
opisy, teksty wyrażające opinię, relacje; w szczególności: reklamacja/ list ze skargą, raport, 
prośba handlowa/ biznesowa, gratulacje formalne i nieformalne, rozprawka, reportaż, artykuł 
prasowy, streszczenie dialogów, recenzja, analiza porównawcza, ulotka reklamowa, 
kwestionariusz, opis/ charakterystyka. 

5.  Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego - Słownictwo i 
język pisany 

Formularze i kwestionariusze osobowe, ogłoszenia, reklamy, karty dań, rozkłady jazdy, kartki 
pocztowe i proste listy prywatne oraz proste i krótkie teksty o tematyce związanej z 
najbliższym otoczeniem uczącego się: nim samym, jego rodziną, jego studiami / zawodem, 
zainteresowaniami, doświadczeniami, planami, itp. Słownictwo związane z najbliższym 
otoczeniem uczącego się: nim samym, jego rodziną, jego studiami / zawodem, 
zainteresowaniami, doświadczeniami, planami, itp., w szczególności: narodowości, zawody, 
cechy wyglądu i charakteru, kolory i kształty, członkowie rodziny, zwierzęta, ubrania, produkty 
spożywcze, części ciała i higiena, choroby, przedmioty szkolne, czynności codzienne, 
zainteresowania, sporty, pory dnia, dni, miesiące i pory roku, obiekty przestrzeni miejskiej, 
rozrywki, instytucje kultury, transport, wydarzenia historyczne i określenia czasu, itp. 

6.  
Wstęp do językoznawstwa 

Przedmiot badań i działy językoznawstwa. Definicja znaku. Rodzaje znaków.  
Ferdinand de Saussure i początki językoznawstwa współczesnego. Schematy sytuacji 
komunikacyjnych (de Saussure, Bühler, Jakobson). Funkcje języka.  
Znaczenie w języku. Wewnętrzne zróżnicowanie języka. Zróżnicowanie języka na świecie. 
Komunikacja niejęzykowa. 
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7.  

Wstęp do literaturoznawstwa 

Literaturoznawstwo jako dziedzina nauki (ujęcie synchroniczne i diachroniczne). Definicja 
dzieła sztuki literackiej (czym jest „literackość”?). Sposób istnienia dzieła literackiego 
(fenomenologia literatury). Relacje osobowe w tekście literackim i w procesie przekładu. 
Hermeneutyka dzieła literackiego. Krystalizacja kategorii estetycznych w tekście literackim. 
Intertekstualność. Płeć w tekście literackim. Elementy genologii i retoryki. Historia wiedzy o 
poezji i badań nad poezją. 

8.  
Zarys historii literatury 
hiszpańskiej 

Zmieniające się warunki funkcjonowania literatury (twórcy i ich status społeczny, kręgi 
odbiorców, obiegi i środki przekazu dzieł, ośrodki i instytucje). Gatunki, prądy, programy 
literackie i doktryny estetyczne. Geneza, budowa i recepcja wybranych utworów należących do 
kanonu literatury hiszpańskiej. Wieki IX – XVII (średniowiecze, renesans i barok, czyli 
hiszpańskie Złote Wieki);  

9.  

Wiedza o Hiszpanii 

Pierwsi mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego, kolonizacje i Hiszpania rzymska. Królestwo 
Wizygotów. Arabowie na Półwyspie Iberyjskim. Formowanie się państw chrześcijańskich w 
VIII-XII w.. Powstanie i rozwój koron Kastylii i Aragonii aż do ich zjednoczenia (XII-XV w.). 
Kultura średniowiecznej Hiszpanii, rozwój miast. Panowanie Królów Katolickich i reforma 
państwa. Habsburgowie „więksi” (XVI w.) i polityka imperialna. Kryzys państwa w epoce 
Habsburgów „mniejszych” (XVII w.). Kultura hiszpańska w „Wiekach Złotych”.  

10. 

Przedmioty dowolnego wyboru 

Przedmioty z aktualnej oferty zajęć proponowanych przez IFR (przedmioty językoznawcze, 
przekładoznawcze, z literackie i cywilizacyjne). W ramach puli przedmiotów dowolnego wyboru 
student jest zobowiązany także wybrać i zaliczyć jedne zajęcia z bloku przedmiotów 
doskonalenia językowego (uzupełniające i pomocnicze zajęcia praktycznej nauki języka 
hiszpańskiego), a także wybrać i zaliczyć przed ukończeniem 6 semestru przedmiot 
"Praktyczna stylistyka języka polskiego" lub przedmiot "Akwizycja i nauka języka drugiego". 

11. Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego - Gramatyka 
praktyczna 

Fleksja imienna: tryb Subjuntivo (czas Presente, Imperfecto i Pretérito Perfecto), Futuro 
Compuesto. Funkcje trybu Subjuntivo i związane z nim struktury leksykalne. Zestawienie 
użycia trybów Indicativo i Subjuntivo. Zdania warunkowe. Wyrażenia przyimkowe i 
czasowniki wraz z ich rekcją. Mowa zależna. Zgodność czasów. Konstrukcje peryfrastyczne. 
Rodzajnik. Słowotwórstwo. 

12. Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego - Słownictwo i 
intensywne czytanie 

Teksty składające się ze słów o wysokiej frekwencji występowania (oryginalne, adaptowane i 
preparowane), dotyczące życia codziennego i zawodowego; opisy wydarzeń, uczuć i pragnień 
zawarte w prywatnej korespondencji. Słownictwo związane z życiem codziennym i zawodowym, 
m.in.: typy mieszkań i problemy związane z dzieleniem, wynajmowaniem bądź nabywaniem 
mieszkania; życie zawodowe: problemy w pracy, dyskryminacja, spełnienie zawodowe, pensja, 
emerytura; rodzina: modele rodziny, konflikt pokoleń; kult urody; życie polityczne w Hiszpanii; 
życiowe porażki i sposoby naprawienia swojego życia; turystyka; plotki; świat kultury i 
spektaklu; świętowanie, zwyczaje i tradycje; zakupy, społeczeństwo konsumpcyjne; 
stereotypy. 

13. Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego - Słownictwo i 
język pisany 

Zażalenie, raport, streszczenie, tekst argumentacyjny, reportaż, opowiadanie, ulotka 
reklamowa. Słownictwo związane z życiem codziennym i zawodowym, m.in.: typy mieszkań i 
problemy związane z dzieleniem, wynajmowaniem bądź kupnem mieszkania; życie zawodowe: 
problemy w pracy, bezrobocie, dyskryminacja, spełnienie zawodowe, pensja, emerytura; 
rodzina: modele rodziny, konflikt pokoleń; kult urody; życie polityczne w Hiszpanii; życiowe 



52 
 

porażki i wprowadzanie zmian w życiu; turystyka; plotki; świat kultury i sztuki; święta, 
zwyczaje i tradycje; zakupy, społeczeństwo konsumpcyjne; stereotypy. 

14. 

Gramatyka opisowa j. 
hiszpańskiego – fonetyka 

Baza artykulacyjna. Fonemy hiszpańskie: cechy dystynktywne, opozycje, alofony, klasyfikacja, 
spółgłoski i samogłoski języka hiszpańskiego. Miejsce i rodzaj artykulacji. Dyftongi i tryftongi. 
Transkrypcja fonologiczna i fonetyczna. Upodobnienie dźwięków i zjawiska fonetyczne: 
synalefa, rozziew, synereza, seseo, ceceo i yeísmo. Sylaba i akcent (charakterystyka akcentu 
hiszpańskiego, miejsce akcentu, jego funkcje, wyrazy akcentowane i nieakcentowane, akcent 
graficzny). Połączenia międzywyrazowe samogłoskowe i spółgłoskowe. Intonacja. Wzory 
intonacyjne języka hiszpańskiego. 

15. 
Zarys historii literatury 
hiszpańskiej 

Zmieniające się warunki funkcjonowania literatury (twórcy i ich status społeczny, kręgi 
odbiorców, obiegi i środki przekazu dzieł, ośrodki i instytucje). Gatunki, prądy, programy 
literackie i doktryny estetyczne. Geneza, budowa i recepcja wybranych utworów należących do 
kanonu literatury hiszpańskiej. Wiek XVIII (oświecenie i neoklasycyzm), XIX (romantyzm i 
realizm) oraz Wiek Srebrny (Edad de Plata): okres od 1898 do 1936 roku. 

16. 

Wiedza o Hiszpanii 

Wojna sukcesyjna, Hiszpania Burbonów i okres reform oświeceniowych. Inwazja napoleońska 
i powstanie Konstytucji z Kadyksu. Panowanie Ferdynanda VII – walka liberalizmu z 
tradycjonalizmem. Wojna karlistowska. Rządy liberałów i „umiarkowanych”. Rewolucja 1868 
r., Demokratyczne Sześciolecie i Restauracja. Partie polityczne i mniejszości narodowe w XIX 
i na początku XX wieku. Dyktatura Primo de Rivery i II Republika. Wojna domowa 1936-1939 
i okres frankizmu. Przejście do demokracji i Hiszpania współczesna. 

17. 

Wiedza o Ameryce Łacińskiej 

Pochodzenie człowieka w Ameryce. Kultura Olmeków y Chavin de Huantar jako tzw. culturas 
madres. Imperia Azteków i Inków. Podbój Mezoameryki i Regionu Andyjskiego. Organizacja 
systemu kolonialnego i najważniejsze wydarzenia okresu kolonialnego. Rewolucja Francuska, 
narodziny idei niepodległościowych, historia i etapy wojen niepodległościowych oraz 
dziedzictwo kolonialne. Ameryka Łacińska i Stany Zjednoczone. Faszyzm i populizm w Ameryce 
Łacińskiej. Ameryka Łacińska a I oraz II Wojna Światowa. Dyktatury wojskowe w Ameryce 
Łacińskiej. Ameryka Łacińska u progu XXI wieku. 

18. 
Drugi język romański 

Lektorat języka romańskiego innego niż język kierunku: francuskiego, portugalskiego, 
włoskiego, katalońskiego – w zależności od aktualnej oferty dydaktycznej. Treści programowe 
są oparte na wybranym podręczniku do nauki języka i odpowiadają poziomom biegłości wg 
ESOKJ: A1 (sem. 1), A2 (sem. 2), B1 (sem. 3) i B2 (sem. 4). 

19. Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego - Gramatyka 
praktyczna 

Czasowniki wyrażające istnienie i charakter. Sposoby wyrażania nieosobowości, strona bierna z 
czasownikami ser i estar oraz strona bierna zwrotna (pasiva refleja). Czasowniki wyrażające 
zmianę stanu. Sposoby wyrażania nakazu / zakazu. Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego, 
zaimki zwrotne, czasowniki zmieniające znaczenia w zależności od tego, czy występują w 
formie zwrotnej czy nie. Czasowniki zwrotne o znaczeniu wzajemności. Czas teraźniejszy i 
czasy przeszłe w relacjach, sposoby wyrażania ciągłości (estar + gerundio) w różnych czasach. 
Zdania czasowe i wyrażenia, które je wprowadzają. Sposoby wyrażania czasu trwania 
czynności i formy werbalne, z którymi się łączą. Sposoby wyrażania powtarzalności, 
rozpoczęcia lub zakończenia czynności i formy werbalne, z którymi się łączą. Przysłówki, 
przyimki i wyrażenia przyimkowe lokalizujące w przestrzeni. 
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20. Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego - Konwersacje i 
rozumienie ze słuchu 

Narzędzia językowe przynależne do wszystkich podsystemów języka i umożliwiające 
rozumienie oraz produkcję tekstów (oralnych), których funkcja określona jest wymogami dla 
poziomu B1/B2 biegłości językowej, których gatunek i długość typowe są dla poziomu B1/B2, w 
rolach komunikacyjnych charakterystycznych dla użytkownika o biegłości językowej na 
poziomie B1/B2. Rodzina. Turystyka. Ekonomia i praca. Gastronomia. Sztuka. Zdrowie. Uroda. 

21. Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego - Słownictwo i 
intensywne czytanie 

Oryginalne bądź adaptowane teksty prasowe i publicystyczne, np. artykuły i reportaże 
dotyczące problemów współczesnego świata, listy prywatne i oficjalne, współczesna proza 
literacka. Słownictwo związane z następującymi obszarami życia społecznego: rodzina, relacje 
między kobietami a mężczyznami, turystyka, ekonomia i praca, gastronomia, sztuka, zdrowie i 
uroda. 

22. Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego - Język pisany 

Zrozumiałe, szczegółowe i prawidłowo zbudowane teksty argumentacyjne, opracowania, 
notatki, narracje i opowiadania, reklamacje, listy prywatne i oficjalne, zaproszenia, raporty. 
Zakres tematyczny tekstów związany z problematyką ogólną życia codziennego: rodzina, 
relacje między kobietami a mężczyznami, turystyka, ekonomia i praca, gastronomia, sztuka, 
zdrowie i uroda. 

23. 
Gramatyka opisowa języka 
hiszpańskiego – morfologia I 

Działy gramatyki. Podstawy morfologii: rodzaje morfemów, zjawiska morfologiczne. Budowa 
wyrazu, słowotwórstwo hiszpańskie. Rzeczownik: definicja, charakterystyka, klasyfikacja, 
funkcje;  rodzaj i liczba. Przymiotnik: charakterystyka, rodzaj, liczba, znaczenie, stopniowanie, 
funkcje, redukcja, pozycja, użycie z ser i estar. Determinativos: problem terminologiczny, 
charakterystyka, klasyfikacja. Rodzajnik, zaimki wskazujące, dzierżawcze, nieokreślone, 
liczebniki. Zaimki: charakterystyka, klasyfikacja. 

24. 
Metodologia pracy z tekstem 

Wprowadzenie: na czym polega poprawna analiza i interpretacja tekstów literackich. 
Techniczne aspekty pracy akademickiej. Figury retoryczne. Metryka hiszpańska. Struktura 
zewnętrzna i wewnętrzna tekstów poetyckich (modele kompozycyjne, tytuły, motta, toposy). 
Pragmatyka i gramatyka wiersza. Wzorcowe analizy i interpretacje utworów poetyckich. 

25. 

Zarys historii literatury 
hispanoamerykańskiej 

Piśmiennictwo w Ameryce w j. hiszpańskim, periodyzacja, chronologia. Metysaż. 
Uwarunkowania ideologiczne. Kronikarze odkrycia i podboju (Krzysztof Kolumb, Hernán 
Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Bartolomé de las Casas). Poezja epicka (La Arcaucana Alonso 
Ercilla y Zúñiga). Dziedzictwo Inków (Comentarios reales Inca Garcilaso de la Vega). Pod 
znakiem Baroku (Sor Juana Inés de la Cruz, poezja, teatr, teksty dyskursywne). Oświecenie, 
próby naprawy systemu (Alonso Carrió de la Vandera, Lazarillo de ciegos caminantes). 
Pierwsza powieść, romantyzm, modernizm, realizm-naturalizm, poezja symbolizmu i 
awangardy, boom, literatura najnowsza. 

26. 

Rynek pracy 

Prawa i obowiązki pracownicze. Pracobiorca-pracodawca - wzajemne zobowiązania. Status 
zatrudnienia (typy umów o pracę, sposoby rekrutacji i zatrudniania pracowników). 
Zobowiązania społeczne pracodawców: formalne, deklarowane, dodatkowe (niematerialne). 
Elementy psychologii zarządzania i psychologii pracy. Typologia i status organizacji na rynku 
pracy (sektor publiczny, korporacyjny, trzeci sektor na rynku pracy). Trening kompetencji 
miękkich potrzebnych na współczesnym rynku pracy (budowanie wizerunku własnego, 
kandydat do pracy i jego marka, kompetencje konwersatoryjne). 

27. Blok przedmiotów literackich 
Student zobowiązany jest w semestrach 3., 4. i 5. wybrać i zaliczyć po jednym konwersatorium 
w języku hiszpańskim z Bloku przedmiotów literackich o wartości 3 ECTS każdy. Przykładowa 
lista konwersatoriów wchodzących w skład Bloku przedmiotów literackich: 1. Proza hiszpańska 
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od don Juan Manuela po Baltasara Graciana; 2.Teatr hiszpański Złotego Wieku. Od Cervantesa 
do Calderona; 3.Tematy i motywy dawnej poezji hiszpańskiej w liryce współczesnej; 4. 
Literatura iberoamerykańska. Okres kolonialny;  5. XIX-wieczna literatura 
hispanoamerykańska w poszukiwaniu własnej tożsamości; 6. Przegląd technik narracyjnych na 
podstawie krótkich form prozatorskich literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej; 7. La 
edad de plata – kultura hiszpańska w pierwszych dekadach XX wieku; 8. Cartas marruecas na 
tle literatury hiszpańskiej XVIII wieku. 

28. 

Blok przedmiotów 
cywilizacyjnych 

Student zobowiązany jest w semestrach 3., 4. i 5. wybrać i zaliczyć po jednym konwersatorium 
w języku hiszpańskim z Bloku przedmiotów cywilizacyjnych o wartości 3 ECTS każdy. 
Przykładowa lista przedmiotów wchodzących w skład Bloku przedmiotów cywilizacyjnych: 1. 
Kultury prekolumbijskie (I). Mezoameryka; 2. Kultury prekolumbijskie (II). Obszar andyjski; 
3. Ameryka Łacińska – okres kolonialny oraz procesy narodowowyzwoleńcze (XVI-XIX w.); 4. 
Historia filmu hiszpańskiego I i II; 5. Wojna domowa i republikańska emigracja w sztuce oraz 
literaturze; 6. Kultura i życie codzienne w Hiszpanii w XVIII i XIX stuleciu; 7. Hiszpańska droga 
do demokracji. 

29. Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego - Gramatyka 
praktyczna 

Tryb rozkazujący i jego ekwiwalenty. Zdania warunkowe i sposoby wyrażania warunku. Zdania 
przyzwalające i wyrażenia, które je wprowadzają. Zdania przyczynowe i wyrażenia, które je 
wprowadzają. Zdania celowe i wyrażenia, które je wprowadzają. Zdania podrzędne 
wprowadzane przez zaimek względny. Zdania podrzędne okolicznikowe sposobu i wyrażenia, 
które je wprowadzają. Przyimki i wyrażenia przyimkowe oraz rekcja przyimkowa czasowników. 
Wyrażenia czasownikowe i werbalne konstrukcje peryfrastyczne. Wyrażenia przysłówkowe. 

30. Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego - Konwersacje i 
rozumienie ze słuchu 

Narzędzia językowe przynależne do wszystkich podsystemów języka i umożliwiające 
rozumienie oraz produkcję tekstów (oralnych), których funkcja określona jest wymogami dla 
poziomu B2 biegłości językowej, których gatunek i długość typowe są dla poziomu B2, w rolach 
komunikacyjnych charakterystycznych dla użytkownika o biegłości językowej na poziomie B2.  
Transport.  Komunikacja. Zachowania społeczne. Ekologia. Sport i świat spektaklu. Problemy 
społeczne. Edukacja. 

31. Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego - Język pisany 

Zrozumiałe, szczegółowe i prawidłowo zbudowane teksty argumentacyjne, opracowania, 
notatki, narracje i opowiadania, reklamacje, listy prywatne i oficjalne, zaproszenia, raporty. 
Zakres tematyczny tekstów związany z problematyką ogólną życia codziennego: Transport.  
Komunikacja. Zachowania społeczne. Ekologia. Sport i świat spektaklu. Problemy społeczne. 
Edukacja. 

32. 

Gramatyka opisowa języka 
hiszpańskiego – morfologia II 

System czasownika: czasowniki przechodnie i nieprzechodnie, pojęcie przebiegu czynności 
czasownika, kategoria aspektu. Tryb i modalność: tryb oznajmujący, tryb łączący Subjuntivo, 
tryb rozkazujący, tryb przypuszczający. Klasyfikacja czasowników hiszpańskich. Pojęcie czasu 
gramatycznego: czasy proste trybu oznajmującego, czasy proste trybu łączącego, czasy 
złożone. Konstrukcje peryfrastyczne, bezosobowe formy czasownika: gerundio, participio, 
infinitivo. Strona bierna: użycia czasowników ser i estar, strona zwrotna Pasiva refleja. 
Przysłówek i jego funkcje. 

33. Metodologia pracy z tekstem 
Struktura tekstów narracyjnych: czas, przestrzeń oraz konstrukcja postaci w narracji. Analiza 
opowiadań. Polifonia tekstu narracyjnego. Narrator w powieści. Spektakl, teatr, dramat. Czas, 
przestrzeń oraz konstrukcja postaci w dramacie. 
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34. Język łaciński 
Gramatyka oraz słownictwo łacińskie zawarte w tekstach wybranego podręcznika, elementy 
wiedzy o kulturze antycznej i jej recepcji w kulturze polskiej. 

35. 

Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego - Sprawności 
zintegrowane 

Zastosowanie przyimków por/para. Przysłówki z przedrostkiem typu: donde/adonde, 
fuera/afuera. 
Czasowniki o nietypowej rekcji przyimkowej i o znaczeniu zmieniającym się w zależności od 
użycia zaimka zwrotnego –se. Nietypowe użycia hiszpańskiego celownika. Kontrastowe 
zestawienie użycia czasów przeszłych. Czas teraźniejszy i czas Imperfecto w narracji, Pretérito 
perfecto o znaczeniu czasu przyszłego, Imperfecto w funkcji czasu teraźniejszego lub trybu 
warunkowego. Czas przyszły i tryb warunkowy. Tryb warunkowy w zwrotach grzecznościowych. 
Wyrażanie wątpliwości, niepewności i hipotez. Zdania dopełnieniowe i zdania podrzędne 
wprowadzane przez zaimek względny. 

36. 
Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego - Język pisany 

Zrozumiałe, szczegółowe, prawidłowo zbudowane i operujący szerokim wachlarzem 
wskaźników zespolenia teksty argumentacyjne, eseje, opracowania, notatki, narracje i 
opowiadania, reklamacje, listy prywatne i oficjalne, zaproszenia, raporty. Zakres tematyczny 
tekstów: rodzina, relacje damsko-męskie, turystyka, ekonomia i praca, gastronomia, zdrowie, 
ekologia. 

37. 

Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego - Konwersacje i 
rozumienie ze słuchu 

Narzędzia językowe przynależne do wszystkich podsystemów języka i umożliwiające 
szczegółowe oraz precyzyjne rozumienie oraz produkcję tekstów (oralnych) – nawet tych o 
wyższym stopniu abstrakcyjności oraz specjalizacji czy dotykających tematów drażliwych - 
których funkcja określona jest wymogami dla poziomu B2/C1 biegłości językowej Zakres 
tematyczny tekstów rozumianych i produkowanych przez studenta na poziomie B2/C1: 
rodzina, relacje damsko-męskie, turystyka, społeczna rola turystyki, ekonomia i praca, 
zdrowie, ekologia. 

38. 

Gramatyka opisowa języka 
hiszpańskiego – syntaksa 

Wprowadzenie do składni (podstawowe pojęcia z zakresu składni języka hiszpańskiego, 
hierarchiczna struktura języka). Części zdania: podmiot i jego rodzaje, orzeczenie i jego 
klasyfikacja, orzecznik, dopełnienie bliższe, dopełnienie dalsze, grupa tzw. modificadores, 
dopełnienie rzeczownikowe i przymiotnikowe, okolicznik, pozostałe dopełnienia (tzw. agente, 
de régimen, predicativo). Typologia zdań w języku hiszpańskim: zdania proste i ich 
klasyfikacja ze względu na cel wypowiedzi oraz ze względu na budowę. Zdanie złożone: 
jukstapozycja, zdania współrzędnie i podrzędnie złożone. 

39. Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego - Sprawności 
zintegrowane 

Zdania podrzędne przysłówkowe. Mowa zależna. Użycie rodzajnika określonego, nieokreślonego 
i zerowego. Sposoby wyrażania nieosobowości w języku hiszpańskim. Powtórzenie dopełnienia 
bliższego. 
Różnice znaczeniowe związane z szykiem wyrazów w zdaniu. Użycie imiesłowów: 
przymiotnikowego biernego oraz przysłówkowego. Werbalne konstrukcje peryfrastyczne. 

40. 

Gramatyka kontrastywna 

Przedmiot, cele i metody gramatyki kontrastywnej. Podstawowe pozagramatyczne różnice 
między językiem polskim i hiszpańskim. System fonologiczny polski i hiszpański. Zjawiska 
fonetyczne, ortograficzne i interpunkcyjne w języku polskim i hiszpańskim. System 
morfologiczny polski i hiszpański. Słowotwórstwo polskie i hiszpańskie. Części mowy i kategorie 
gramatyczne w języku polskim i hiszpańskim. Różnice i paralelizmy składniowe. 

41. Seminarium licencjackie 
Zajęcia mają charakter seminaryjny i koncentrują się wokół Don Quijote de la Mancha 
Cervantesa w szerokim kontekście historycznym i literackim oraz wokół przekładu oraz recepcji 
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dawnej literatury hiszpańskiej oraz szeroko pojętych kontaktów kulturowych pomiędzy 
Hiszpanią i Polską. Zajęcia analizują obraz kultury, życia codziennego i obyczajów w Hiszpanii 
w wiekach XVI – XVII. 

42. 

Historia języka hiszpańskiego 

Wstęp do językoznawstwa diachronicznego. Języki preromańskie. Łacina zwyczajna a łacina z 
Półwyspu Iberyjskiego. Wizygoci i Arabowie. Glosas Emilianenses. Fonetyka historyczna: 
rozwój samogłosek i spółgłosek, elementy morfologii historycznej. Pieśń o Cydzie. 
Zróżnicowanie języka hiszpańskiego dziś. Język Żydów sefardyjskich. Język hiszpański w 
Ameryce. 

             

  

Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność filologia indyjska i kultura Indii 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim - zał. 40. 

 
 

1.  

Ćwiczenia z hindi A-B 

Cechy charakterystyczne różnych odmian stylistycznych języka hindi (styl potoczny, literacki, 
dziennikarski itd.); lektura wybranych tekstów (np. bieżących artykułów z gazet lub portali 
internetowych w języku hindi); analiza słownictwa właściwego określonemu stylowi tekstów; 
analiza gramatyczna; analiza stylistyczna; najważniejsze trudności w zrozumieniu i sposobie 
tłumaczenia określonych utworów; strategie radzenia sobie z problemami w przekładzie; pisanie 
krótkich tekstów w hindi w określonym stylu na podstawie wcześniejszych lektur; doskonalenie 
sposobów prowadzenia konwersacji na różne tematy i rozumienia ze słuchu. 

2.  

Ćwiczenia z sanskrytu A-B 

Czytanie i tłumaczenie wybranych fragmentów oryginalnych utworów literatury sanskryckiej; 
wprowadzenie do lektury tekstu; porządkowanie, powtarzanie i pogłębienie znajomości struktur 
gramatycznych sanskrytu oraz wzbogacenie swojego zasobu leksykalnego; kształcenie 
umiejętności dokonywania pogłębionej analizy i interpretacji utworu literackiego w kontekście 
epoki, w której powstał; poznanie sylwetki twórcy/twórców tłumaczonego utworu lub zwrócenie 
uwago na anonimowy charakter wczesnej twórczości w literaturze sanskryckiej; doskonalenie 
umiejętności przygotowywania przekładu literackiego tłumaczonego tekstu. 

3.  
Filozofia Czym jest filozofia – wprowadzenie do filozofii; filozofia grecka przedsokratejska, Sokrates i 

sofiści, Platon i Arystoteles, filozofia hellenistyczna, neoplatonizm); gnostycyzm; Konfucjusz i 
Laozi – filozofia chińska; Nāgārjuna – buddyjska szkoła mādhyamaki; filozofia średniowieczna; 
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wprowadzenie do filozofii nowożytnej; główne nurty i przedstawiciele filozofii nowożytnej; główne 
nurty i przedstawiciele filozofii współczesnej. 

4.  

Główne zagadnienia literatury 
Indii nowożytnych 

Zapoznanie z literaturą Indii nowożytnych rozwijającą się w językach; bengalskim, tamilskim, 
urdu, malajalam, telugu, kannada, marathi, gudżarati, pendżabskim, asamskim i orija oraz z 
angielską literaturą pisarzy indyjskich; tradycją literatury sanskryckiej w Indiach współczesnych; 
okresy literackie, nurty, najważniejsi twórcy i ich dzieła; znajomość problematyki rozwoju 
wymienionych języków literackich; istniejące w języku polskim przekłady z wymienionych 
literatur. 

5.  

Główne zagadnienia literatury 
indyjskiej (literatura hindi) 

Historia literatury hindi od okresu początkowego do poł. XIX wieku - periodyzacja literatury hindi: 
adikal, bhakti kal, ritikal; najważniejsi twórcy, nurty i gatunki literackie, przełomowe dzieła, 
dialekty literackie zaliczane do języka hindi: sandhja bhasza, dingal, pingal, bradź i awadhi; 
wpływy najeźdźców muzułmańskich, władców mogolskich i kolonizatorów brytyjskich na rozwój 
literatury w dialektach hindi; historia literatury hindi od poł. XIX wieku po współczesność - 
periodyzacja,  najważniejsi twórcy, nurty i gatunki literackie, przełomowe dzieła; działalność 
wydawnicza i instytucje patronujące literaturze; rozwój języka literackiego hindi i dialektów 
literackich zaliczanych do hindi; wpływy rodzime i zewnętrzne na kształtowanie się literatury hindi 
i jej gatunków; miejsce literatury hindi wśród literatur nowoindyjskich; przegląd dostępnych w 
języku polskim przekładów z literatury hindi. 

6.  

Główne zagadnienia literatury 
indyjskiej (literatura sanskrycka) 

Ramajana - zagadnienia terminologiczne, datowanie Ramajany, metrum eposu; charakterystyka 
Ramy i jego porównanie z wybranymi władcami literatury indyjskiej, greckiej i rzymskiej; problem 
boskości Ramy; Omówienie wybranych postaci bogów; Sita i Draupadi: podobieństwa i różnice; 
znaczenie jednej z form zawarcia małżeństwa (rakszasa) w Ramajanie; omówienie niektórych 
zwierząt występujących w eposie; język i styl utworu; wpływ Ramajany na późniejszą literaturę 
indyjską; podział poezji sanskryckiej na laghu i mahakawję; najwybitniejsze utwory epickie 
(mahakawje); definicja sanghat; Ritusamhara, Czaurasuratapańczasika Bilhany; Khandakawje 
(Meghaduta); powieść kunsztowna; historiograficzna poezja kunsztowna; bajki i baśnie indyjskie. 

7.  

Główne zagadnienia literatury 
indyjskiej (literatura wedyjska i 
sanskrycka) 

Wprowadzenie do literatury Wed; uwagi na temat konstrukcji i przeznaczenia samhit (zbiorów) 
Wed; charakterystyka Rygwedy – najważniejszej z Wed (konstrukcja i zawartość zbioru oraz 
wybranych hymnów; styl, język, metrum); bogowie wedyjscy (podział bóstw oraz najważniejsze 
mity i wierzenia z nimi związane, Indra i mit o Wrytrze,; Waruna i Mitra, Agni, Soma, Surya, 
Wisznu i inne bóstwa); hymny kosmogoniczne Rygwedy, hymny filozoficzne, hymny mające 
formę dialogu, hymny świeckie; pozostałe zbiory wedyjskie – Samaweda, Jadźurweda, 
Atharwaweda; brahmany, aranjaki, upaniszady; chronologia upaniszad, forma poszczególnych 
tekstów, najważniejsze spekulacje religijno-filozoficzne upaniszad, koncepcja prawa karmana i 
reinkarnacji, świat przejawiony i najwyższa = ostateczna rzeczywistość; charakterystyki 
brahmana i atmana, brahmodja – dialog upaniszadowy, tematy świeckie poruszane w 
upaniszadach. 
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8.  

Główne zagadnienia religii i 
filozofii Indii 

Szaddarśana (Ṣaddarśana) – sześć systemów filozofii hinduistycznej; system filozoficzny 
sankhji (Sāṁkhya); klasyczna joga indyjska – Jogasutry Patańdźalego; koncepcje filozoficzne 
wedanty (Vedānta); koncepcje filozoficzne i rytualizm Mimamsy (Pūrva-Mīmāṁsā); logiczny 
realizm Njaji (Nyāya); atomistyczny pluralizm Wajśesziki (Vaiśeṣika); Budda – życie i 
działalność. Podstawowe koncepcje wczesnego buddyzmu – buddyzm Therawady, Kanon 
palijski. Rozwój buddyzmu w Indiach – buddyzm Mahajany; rozwój buddyzmu w Azji, Dźinizm. 

9.  

Gramatyka języka hindi 

Hindi na tle języków indoeuropejskich. Historia badań nad hindi i jego dialektami; ogólna 
charakterystyka leksyki hindi; tatsamy i tadbhawy, słowa typu deśya, zapożyczenia; fonetyka i 
fonologia; słowotwórstwo, Sufiksy derywacyjne, sandhi samogłoskowe i spółgłoskowe, 
zewnętrzne i wewnętrzne; fleksja: deklinacja i koniugacja; kategoria strony, strona bierna; 
liczebnik; przysłówek; postpozycje proste i złożone, wyrażenia postpozycyjne; spójnik; 
partykuła; składnia: zdanie pojedyncze i zdanie złożone. 

10. 

Gramatyka sanskrytu 

Historia sanskrytu, jego pozycja wśród języków indoeuropejskich, jego rola w społeczeństwach 
dawnych i współczesnych Indii; starożytne i średniowieczne traktaty gramatyczne sanskrytu; 
różnice między językiem polskim a sanskrytem (różnice fonetyczne i fleksyjne, zwroty, 
konstrukcje); fonetyka sanskrycka (alfabet, akcentowanie, stopniowanie samogłosek, zasady 
sandhi) oraz deklinacja rzeczowników, przymiotników, zaimków, liczebniki, imiesłowy; 
stopniowanie przymiotników; koniugacja tematyczna i atematyczna, tworzenie tematów, wzory 
koniugacyjne; systemy czasownikowe – praesens, futurum, perfectum, aoryst; passivum, 
causativum, tzw. koniugacje pochodne; elementy składni sanskryckiej (budowa zdania, 
równoważniki zdań, złożenia, locativus/genetivus absolutus). 

11. 

Historia Indii 

Początki cywilizacji indyjskiej; braminizm; kampania indyjska Aleksandra Wielkiego; buddyzm, 
dżinizm; imperium Mauriów - Ćandragupta, Aśoka; organizacja społeczna i kastowość; epoka 
klasyczna - Guptowie, imperium Harszy; Półwysep indyjski - imperium Ćolów i Ćerów; europejska 
penetracja w Indiach, rywalizacja kompanii handlowych; Indie w obliczu podboju kolonialnego – 
rozpad imperium mongolskiego ; dominacja Kompanii Wschodnio-Indyjskiej: I i II faza podboju 
Indii: do 1748 (I faza) i 1748 -1818 (II faza); III faza podboju Indii - konsolidacja władzy 
brytyjskiej (1818-1857); Powstanie Sipajów 1857 i zdławienie oporu indyjskiego; British Raj do 
1885 roku - reorganizacja kontroli pod rządami Korony: koncesje i represje; odrodzenie hinduskie 
w XIX w.; British Raj w okresie od 1885 do I wojny światowej - początki ruchu narodowego w 
Indiach, nacjonalizm bengalski; British Raj 1818- 1939 - kryzys porządku kolonialnego w Indiach; 
British Raj 1940-47 : II wojna Światowa i negocjacje niepodległościowe Indii; podział Indii: 1947 
- Indie i Pakistan; konstytucja Indii i powstanie republiki; rządy Partii Kongresowej 1950-1989 i 
opozycja; era politycznych koalicji - od 1996 po czasy najnowsze. 

12. Język starożytny (do wyboru 
łaciński lub grecki) 

Podstawy języka greckiego lub łacińskiego: alfabet i zasady akcentowania; deklinacja, 
koniugacja; nieodmienne części mowy; składnia zdania pojedynczego i złożonego, w tym 
charakterystyczne konstrukcje składniowe; nauka nowego słownictwa, związanego z historią, 
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kulturą, literaturą i mitologią; nauka i ćwiczenie przekładu na podstawie tekstów preparowanych 
i oryginalnych. 

13. 
Język wedyjski 

Tłumaczenie wybranych hymnów wedyjskich; filozoficzne i kosmogoniczne koncepcje Wed; 
wybrane elementy gramatyki wedyjskiej, np. infinitivus wedyjski; iniunctivus i subiunctivus w 
Wedach; wedyjskie formy aorystu; wedyjska odmiana zaimków. 

14. 

Językoznawstwo 

Przedmiot badań i dziedziny językoznawstwa; zarys dziejów językoznawstwa; definicje języka; 
zróżnicowanie języków świata, próby ustalenia liczby języków; elementy semiotyki - znak 
językowy a inne rodzaje znaków; język pisany i mówiony - wewnętrzne zróżnicowanie języka; 
komunikacja językowa - funkcje języka i wypowiedzi; językoznawstwo historyczne; genetyczna, 
geograficzna i typologiczna klasyfikacja języków świata; budowa systemu językowego. 

15. 

Kultura Indii współczesnych  

Kultura współczesna jako wytwór społeczeństwa indyjskiego, tradycja i XXI wiek; wiedza o 
sytuacji geopolitycznej, klimat i demografia kraju; zróżnicowanie etniczne, wyznaniowe, 
społeczne i konflikty na tym tle; historia i polityka współczesna, ich wpływ na kulturę; 
tradycjonalna obyczajowość, życie codzienne; święta religijne, muzyka, taniec, teatr, kino i 
literatura; sztuki piękne, rzemiosło i architektura; sytuacja kobiety indyjskiej w społeczeństwie i 
kulturze; udział diaspory indyjskiej w kulturze; najważniejsze instytucje kultury. 

16. 

Literaturoznawstwo 

Przedmiot badań literaturoznawstwa oraz jego główne działy (teoria literatury, historia literatury, 
krytyka literacka oraz metodologia badań literackich); zagadnienie krytyki literackiej, jej 
znaczenie w odniesieniu do innych działów literaturoznawstwa oraz współczesny status; wokół 
definicji literatury i literackości; autor – dzieło – odbiorca, wybrane zagadnienia komunikacji 
literackiej; spór o interpretację dzieła literackiego; psychoanaliza, hermeneutyka, strukturalizm 
oraz przełom post-strukturalistyczny (post-modernizm, post-nowoczesność), dekonstrukcjonizm, 
orientalizm i post-kolonializm: Edward Said i jego krytycy, komparatystyka literacka, gender 
studies; przekład i przekładoznawstwo. 

17. 

Mitologia indyjska  

Ogólne pojęcie mitu, wedyzmu oraz hinduizmu; mitologia wedyjska: główni bogowie, przewodni 
mit walki Indry z demonem Writrą; panorama hinduizmu: postrzeganie świata nadprzyrodzonego 
oraz koncepcja trimurti wraz z dewi przyporządkowaną danemu bogu; bogowie świata sansary: 
kosmogonia oraz mentalni synowie Brahmy; panorama świata nadprzyrodzonego: aditiowie, 
daitiowie (Hiraṇyākṣa, Hiraṇyakaśipu, Prahlāda), danawowie, nagowie wasowie, aświnowie, 
rudrowie, marutowie, gandharwowie, apsarasy, rakszasowie, jakszowie, piśaczowie; Kubera, 
półbogowie Ramajany i Mahabharaty, pomniejsze bóstwa (Śītalā, Manasā); kult drzew, planet, 
święte zwierzęta, Gaṅgā, Dynastia słoneczna (Rāmāyaṇa); Dynastia księżycowa (Mahābhārata); 
sławne rody riszich: bhargawowie oraz potomkowie Wasiszthy (Parāśara, Vyāsa i Śuka), Nārada. 

18. Praktyczna nauka języka hindi Nauka pisma; odmiana rzeczowników i przymiotników; postpozycje proste i złożone; zaimki 
osobowe i dzierżawcze – odmiana; czasownik - bezokolicznik, temat, imiesłów niedokonany 
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prosty; czas teraźniejszy prosty i złożony; czas przeszły niedokonany prosty i złożony; czasy 
ciągłe - teraźniejszy i przeszły; liczebniki główne i porządkowe; tryb rozkazujący. 

19. 

Praktyczna nauka sanskrytu 

Nauka alfabetu devanāgarī; zasady sandhi (połączeń między- i wewnątrzwyrazowych); deklinacja 
samogłoskowa i spółgłoskowa: rzeczownika, przymiotnika, imiesłowu, zaimka; złożenia; 
deklinacja samogłoskowa: rzeczownika i przymiotnika; deklinacja spółgłoskowa: rzeczownika i 
imiesłowu; nauka o złożeniach; koniugacja tematyczna i atematyczna w systemach czasów: 
presentis, perfectum, aorystu i futurum; tworzenie strony biernej; koniugacje pochodne: 
causativum, desiderativum, intensivum; nieodmienne formy imienne słowa: absolutivum, 
infinitivus; tłumaczenie wybranych strof z literatury staroindyjskiej. 

20. 

Prawodawstwo i obyczajowość 
dawnych Indii 

Podstawowe źródła do poznania praw i obyczajów Indii starożytnych: Śrautasutry, Gryhjasutry, 
Dharmasutry, Dharmaśastry; dharma – znaczenie terminu, idea (idee) dharmy w dawnych 
Indiach, swadharma, warna-dharma, aśrama-dharma; warny i kasty – koncepcja czterech warn 
– prawa i obowiązki członków każdej z warn; system aśram – koncepcja czterech stadiów życia: 
brahmaćarin, gryhastha, wanaprastha, sannjasin; cele realizowane w każdym ze stadiów życia; 
sanskary – sakramenty w życiu hindusa, obrzędy przejścia; uroczystości związane z narodzinami 
(jātakarman); inicjacja (upanayana); sakrament małżeństwa (vivāha); form zawierania 
związków małżeńskich; obrzędy pogrzebowe (antyeṣṭi); pozycja kobiet w dawnych Indiach – 
pozycja kobiety zamężnej, sytuacja wdowy. 

21. 

Proseminarium hindi 

Analiza wybranych tekstów z literatury hindi; przekład tekstu na język polski – dosłowny i 
literacki; porównanie indywidualnych tłumaczeń, próba krytycznego podejścia do teorii i praktyki 
przekładu literackiego; metody analizy tekstów literatury hindi, metoda filologiczna, 
uwzględnienie kontekstów historyczno-literackich i kulturowych; przegląd podstawowej literatury 
przedmiotu: wydania krytyczne, podręczniki historii literatury, monografie, artykuły odnoszące 
się do badanego tekstu, elektroniczne bazy danych w języku polskim, hindi i angielskim; 
narzędzia i metody służące napisaniu pracy licencjackiej od sformułowania tematu poprzez dobór 
materiałów źródłowych i opracowań, układ i strukturę poszczególnych rozdziałów, po wnioski, 
bibliografię i aneks. 

22. 

Proseminarium sanskryckie 

Tłumaczenie, interpretacja i analiza wybranego tekstu; omówienie tłumaczonego i badanego 
utworu, jego autora (życie i twórczość), kontekstu historyczno-literackiego, w którym tekst 
powstał; instrumentarium badawcze, które służyć ma analizie tłumaczonego teksu; komentarz 
metryczny, rzeczowy (starożytne realia zawarte w tłumaczonym tekście), historyczno-literacki; 
formułowanie problemów badawczych; technika pisania pracy licencjackiej (np. sporządzanie 
przypisów i bibliografii, cytowanie źródeł, struktura pracy); prezentacja fragmentów prac 
licencjackich uczestników proseminarium; dyskusja nad prezentowanymi materiałami. 

23. 
Rynek pracy 

Prawa i obowiązki pracownicze; pracobiorca-pracodawca - wzajemne zobowiązania; Status 
zatrudnienia (typy umów o pracę, sposoby rekrutacji i zatrudniania pracowników); zobowiązania 
społeczne pracodawców: formalne, deklarowane, dodatkowe (niematerialne); elementy 
psychologii zarządzania i psychologii pracy; typologia i status organizacji na rynku pracy (sektor 



61 
 

publiczny, korporacyjny, trzeci sektor na rynku pracy); trening kompetencji miękkich 
potrzebnych na współczesnym rynku pracy (budowanie wizerunku własnego, kandydat do pracy 
i jego marka, kompetencje konwersatoryjne). 

24. 

Sztuka Indii 

Cechy charakterystyczne sztuki indyjskiej, porównanie ze sztuką zachodnią; związki sztuki z 
mitologią, literaturą i religiami w Indiach; prehistoryczne malarstwo naskalne i obiekty 
monolityczne; pierwsze zabytki buddyjskie; rozwój rzeźby buddyjskiej i dżinijskiej oraz pierwsze 
przykłady rzeźby hinduistycznej; wpływy hellenistyczne w sztuce indyjskiej; początki rozwoju 
świątyń hinduistycznych w styku drawida i nagara - najważniejsze zabytki hinduistyczne; główne 
cechy sztuki islamskiej; główne zabytki z czasów Sułtanatu Dehlijskiego oraz dynastii Wielkich 
Mogołów; sztuka kolonialna oraz wybrane elementy sztuki współczesnej w Indiach. 

25. 

Wstęp do studiów indologicznych 

Filologia indyjska na tle innych akademickich dyscyplin filologicznych; historia indologii w Polsce; 
zagadnienia bibliograficzne: podstawowe wydania tekstów indologicznych, tłumaczenia, 
opracowania, słowniki, wydania encyklopedyczne, główne czasopisma indologiczne; polska 
transkrypcja wyrazów indyjskich; najważniejsze strony www dotyczące filologii indyjskiej; 
wydania tekstów, komentarze, słowniki, encyklopedie specjalistyczne, bibliografie, czasopisma; 
zagadnienia etyczne pracy w pracy dydaktycznej i naukowej indologa; forma i język prac 
pisemnych; zagadnienia i problemy filologiczne podejmowane w pracach licencjackich i 
magisterskich, sposób cytowania źródeł i literatury przedmiotu, sporządzanie bibliografii, 
przypisów itp. 

26. Zagadnienia społeczno-
ekonomiczne Indii współczesnych 

Epoka Nehru; imperium Indiry Gandhi; imperium Rajiva Gandhiego; otwarcie na globalizację; 
konflikt indyjsko-pakistański; terroryzm; nacjonalizm; rządy BJP. 

   

 

 
 
Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność: italianistyka 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim - 40 

 
 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 
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57. Praktyczna Nauka Języka 
Włoskiego (PNJW) – sprawności 
zintegrowane 

Ćwiczenie rozumienia tekstów mówionych i pisanych w języku włoskim oraz formułowania 
odpowiedzi i prowadzenia dialogów w tym języku.  
Rozwijanie umiejętności komunikowania się w określonych sytuacjach przy zastosowaniu 
środków językowych właściwych danemu poziomowi, w roli komunikacyjnej typowej dla 
użytkownika o biegłości językowej na przewidzianym poziomie. 
Rozwijanie znajomości podsystemu fonologicznego, leksykalnego, gramatycznego oraz 
ortograficzno-interpunkcyjnego w języku włoskim, a także sprawności receptywnych: 
rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego oraz sprawności produktywnych: mówienia i 
pisania.  
Zapoznawanie studentów zarówno z dostępnymi pomocami językowymi i sposobami 
korzystania z nich, jak i z metodami i strategiami wykonywania zadań językowych oraz uczenia 
się. 
Celem zajęć jest osiągnięcie przez studentów poziomu biegłości określonej w ESOKJ od 
poziomu A1 do poziomu C1 w zakresie kompetencji językowej, pragmatycznej i 
socjolingwistycznej. 

58. PNJW – konwersacje i rozumienie 
ze słuchu 

Treści programowe, środki językowe i wykorzystane materiały zgodne z wymogami dla 
poziomu biegłości językowej B1. Katalog funkcjonalno-pojęciowy i tematyczny oraz role 
komunikacyjne - właściwe dla tego poziomu. Ćwiczenie kompetencji receptywnej (rozumienia 
ze słuchu) i rozwijanie kompetencji produktywnej (mówienie w języku włoskim). Rozwijanie 
kompetencji komunikacyjnych, pragmatycznych i socjokulturowych zgodnie z zaleceniami 
ESOKJ dla poziomu B1.  

59. PNJW - pisanie Proces pisania: analiza tematu, gromadzenie pomysłów, tworzenie konspektu, redagowanie 
pierwszej wersji tekstu.  
List formalny: odpowiedź na ogłoszenie o pracę, list motywacyjny, reklamacja.  
Tworzenie tekstów użytkowych (np. ogłoszeń).  
Opisywanie osób oraz środowiska naturalnego i społecznego.  
Analiza powtarzających się błędów i związane z nimi ćwiczenia. 
Streszczenie i parafraza.  
Tekst argumentacyjny: dobieranie argumentów do przedstawionego tematu, układanie planu 
wypowiedzi, tworzenie fragmentów tekstu z uwzględnieniem wybranych środków 
stylistycznych, redagowanie wstępu i zakończenia, tworzenie pełnego tekstu 
argumentacyjnego.  

60. PNJW – praca z tekstem  Praca z wybranymi tekstami literackimi i prasowymi nastawiona na:  
- rozwijanie kompetencji rozumienia tekstu pisanego (dodatkowo także mówienia i pisania w 
języku włoskim),  
- pogłębianie znajomości literatury włoskiej, zwłaszcza najnowszej,  
- pogłębianie wiedzy o Włoszech, zwłaszcza współczesnych (o realiach kulturowych, 
społecznych, politycznych),  
- ćwiczenie słownictwa specjalistycznego i warsztatu analitycznego.  
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61. PNJW - tłumaczenie Analiza tekstu do tłumaczenia: rozpoznawanie zjawisk językowych, odmian funkcjonalnych 
języka obcego występujących w tekście i występujących w nim odniesień do zjawisk 
kulturowych.  
Identyfikacja i opis trudności językowych, merytorycznych, kulturowych i innych związanych 
z tłumaczeniem tekstu.  
Wyszukiwanie dokumentacji potrzebnej do przetłumaczenia tekstu (słowniki, teksty 
paralelne).  
Podstawy refleksji terminologicznej.  
Tłumaczenie tekstu z zastosowaniem właściwych technik przekładu, w odpowiednim do 
sytuacji komunikacyjnej stylu, z wykorzystaniem odpowiednich technik informatycznych.  
Etapy i organizacja procesu tłumaczenia.  
Porównywanie oryginału i przekładu: analiza i klasyfikacja błędów, technik i strategii.  
Zajęcia odbywają się w oparciu o krótkie teksty proponowane przez prowadzącego zajęcia i 
studentów.  

62. Historia Włoch Podstawowe informacje na temat wybranych zagadnień (wydarzeń i postaci) z historii Włoch.  
Prowadzący zajęcia przekazuje studentom szczegółowy program wykładu na początku 
semestru. Przykładowe zakresy:  

- Historia Włoch średniowiecznych  
- Historia Włoch od początku XVIII wieku do 1870 roku. 

63. Historia literatury włoskiej  Wybrane (najważniejsze, najbardziej znane) dzieła i zjawiska literatury włoskiej w ich kontekście 
kulturowym i w powiązaniu z periodyzacją.  
Materiał podzielony jest na następujące okresy: XIII-XV w., XVI-XVIII w., XIX-XXI w.  
Elementy polskiej recepcji literatury włoskiej.  
Treści programowe umożliwiają zdobycie orientacji w literaturze włoskiej jako ważnym 
składniku kultury europejskiej, mającym istotny wpływ m.in. na kulturę polską.    

64. Literatura włoska Twórczość wybranego autora (nurtu, zjawiska, gatunku literackiego) lub wybranych utworów 
literatury włoskiej.  
Lektura, omawianie i analiza wybranych tekstów z uwzględnieniem kontekstów literackich i 
innych.  
Rozwijanie kompetencji językowych i zamiłowania do literatury (czerpania satysfakcji z lektury 
dzieł literackich i rozmów o literaturze). 
Przykładowe tematy realizowane w 30-godzinnych cyklach: literatura łacińska renesansowych 
Włoch, wybrane komedie Carla Goldoniego, autorzy sycylijscy XIX-XXI wieku.  

65. Teoria literatury Podstawowe wiadomości na temat wybranych kierunków badań literaturoznawczych od 
przełomu antypozytywistycznego do przełomu ponowoczesnego (np. fenomenologia, 
psychoanaliza, feminizm) ukierunkowane na ukazanie przemian w myśli 
teoretycznoliterackiej XX wieku.  
Refleksja nad literaturą i dziełem literackim, definicje literatury, związki między literaturą a 
autorem, rzeczywistością i czytelnikiem, miejsce odbiorcy w różnych koncepcjach 
teoretycznoliterackich. Terminologia w języku polskim i włoskim.  
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66. Wiedza o Włoszech –  geografia Podstawowe informacje na temat geografii fizycznej i społecznej Włoch ze szczególnym 
uwzględnieniem  specyfiki każdego regionu administracyjnego (rodzaje krajobrazu, typowe i 
unikatowe zabytki, problemy komunikacyjne i ekologiczne).  
Spuścizna historyczno-artystyczna, zwłaszcza w zakresie architektury i urbanistyki, 
najważniejsze muzea i galerie sztuki.  
Zagadnienia związane ze świętami ludowymi  i religijnymi o międzynarodowym wydźwięku (np. 
karnawał w Wenecji, Ivrei i Viareggio, palio w Sienie, Giostra del Saracino w Ascoli Piceno, 
uroczystości Wielkiego Tygodnia i święta patronów najważniejszych miast.  
Produkty spożywcze, dania i wina, z których słyną poszczególne regiony Półwyspu 
Apenińskiego. 

67. Wiedza o Włoszech – historia 
sztuki  1.Średniowiecze: tradycja późnorzymska i bizantyjska, sztuka Longobardów, rozwój 

monastycyzmu benedyktyńskiego, architektura, rzeźba i malarstwo romańskie, sztuka 
gotycka: architektura, rzeźba (Pisano), malarstwo (Giotto i sieneńczycy), działalność 
zakonów żebraczych – nowy typ świątyni. 

2.Renesans i manieryzm: rola Florencji, Rzymu i Wenecji, mecenat artystyczny, malarstwo 
XV w. (Masaccio i jego kontynuatorzy), rzeźba (Ghiberti, Donatello, Michał Anioł), 
architektura (Brunelleschi, Alberti, Bramante), rozwój teorii sztuki i znaczenie Witruwiusza, 
malarstwo XVI w. (Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael, Tycjan), rzeźba XVI w. (Michał 
Anioł, Cellini, Giambologna), architektura XVI w. (Michał Anioł, Palladio), Vasari i rozwój 
historiografii artystycznej, wpływ sztuki włoskiej na Polskę i Śląsk.  

3.Rola sztuki włoskiej w ukształtowaniu kultury średniowiecznej i nowożytnej w Europie. 

68. Kultura Włoch – warsztaty  Ćwiczenie kompetencji językowych i kulturowych poprzez różne formy wyrazu artystycznego, 
np. przygotowanie i wystawienie spektaklu w języku włoskim.  

Sztuka barokowa we Włoszech i jej wpływ na Europę Środkową: architektura XVII w. w 
Rzymie (kościół Il Gesu, bazylika Św. Piotra), malarstwo barokowe we Włoszech 
(Caravaggio), rzeźba barokowa (Bernini), działalność północnowłoskich architektów, malarzy 
i rzeźbiarzy w Krakowie, Warszawie, Wilnie i Lwowie, dzieła barokowej sztuki włoskiej 
znajdujące się we wrocławskich świątyniach i zbiorach muzealnych.  

Kino włoskie: twórczość wybranych reżyserów, neorealizm w kinie włoskim, włoskie filmy 
oscarowe lat 70. i 80., świąteczne produkcje cinepanettone, wakacyjne filmy cineombrellone, 
narodziny nurtu Cinema medio d’autore.  

Sztuka kulinarna: bankiet renesansowy, Pellegrino Artusi (La scienza in cucina e l’arte di 
mangiar bene), włoska terminologia kulinarna, włoskie realia kulinarne, odniesienia 
kulturowe związane z kuchnią różnych regionów Włoch w tekstach literackich i filmach, 
włoskie produkty kulinarne we Wrocławiu. 

69. Wstęp do językoznawstwa Definicje języka, cechy języka naturalnego, funkcje języka, znaki językowe.  
Język mówiony a język pisany, rozwój pisma: pismo piktograficzne, pismo ideograficzne, 
logogramy, pismo rebusowe, pismo sylabiczne, pismo fonetyczne, przykłady alfabetów.  
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Język i jego odmiany: zróżnicowanie regionalne i funkcjonalne, norma językowa, 
zróżnicowanie językowe świata (typologia języków, języki kreolskie i pidżynowe, 
indoeuropejska rodzina języków, języki romańskie, wybrane klasyfikacje języków).  
Kontakty językowe: zapożyczenia, interferencje. Znaczenie w języku: relacje znaczeniowe, 
wieloznaczność, językowa interpretacja świata, nazwy własne.  
Wybrane paradygmaty językoznawstwa: językoznawstwo historyczno-porównawcze, 
strukturalizm w językoznawstwie, językoznawstwo generatywno-transformacyjne, 
kognitywizm.  
Pogranicza językoznawstwa: językoznawstwo a inne dziedziny nauki.  

70. Językoznawstwo Do wyboru przez grupę zajęciową:  
1) Metodologie językoznawstwa  
Językoznawstwo jako nauka, zagadnienia metodologii nauk, dwudziestowieczne paradygmaty 
w nauce, paradygmaty językoznawstwa, metafory i modele w językoznawstwie, 
językoznawstwo – nauka nomotetyczna czy idiograficzna?, filozoficzne uwarunkowania 
językoznawstwa, dyskursy w językoznawstwie.  
2) współczesne badania językoznawcze 
Przedmioty językoznawstwa, dyskursy i paradygmaty w językoznawstwie, 
interdyscyplinarność językoznawstwa, komunikatywizm w językoznawstwie, antropologia 
komunikacji Y. Winkina,  elementy gramatyki kognitywnej, gramatyka o podstawach 
semantycznych S. Karolaka i K. Bogackiego, problemy językoznawstwa kulturowego, 
„lingwistyczny relatywizm względny” A. Wierzbickiej, stereotypy językowe J. Bartmińskiego, 
językoznawstwo a antropologia, kultura - język - komunikacja, cele i zadania metalingwisty.  

71. Gramatyka opisowa języka 
włoskiego – fonetyka 

Wprowadzenie do fonetyki: realizacja graficzna i dźwiękowa języka, fonetyka a fonologia, 
działy fonetyki.  
Fonemy i grafemy w języku włoskim i polskim.  
Budowa aparatu mowy, proces powstawania dźwięków, rola narządów mowy.  
Samogłoski: artykulacja, pisownia; różnice między polskim i włoskim systemem 
wokalicznym.  
Artykulacja spółgłosek: warianty kombinatoryczne, różnice między włoskim i polskim 
systemem spółgłosek. 
API: Międzynarodowy alfabet fonetyczny.  
Dyftongi, tryftongi, rozziew, fonetyka międzywyrazowa: elizja, troncamento, raddoppiamento 
sintattico.  
Akcent w języku włoskim, sylaba (rodzaje sylab, podział wyrazów na sylaby), intonacja.   
Ćwiczenia transkrypcji. 
Zróżnicowanie języka włoskiego: italiano standard, wymowy regionalne, główne grupy 
dialektów.  

72. Gramatyka opisowa języka 
włoskiego – morfologia 

Wstęp do morfologii: podstawowe pojęcia: morfem, allomorf, wyraz.  
Analiza słowotwórcza wyrazu: podstawa słowotwórcza, formant słowotwórczy.  
Analiza morfologiczna wyrazu: morfemy leksykalne i morfemy gramatyczne.  
Klasyfikacja języków naturalnych według kryterium morfologicznego.  
Fleksja a słowotwórstwo. 
Kategorie morfologiczne w języku włoskim.  
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Odmienne części mowy: rodzajnik (formy i funkcje, użycie), rzeczownik (rodzaj i liczba, 
formy nieregularne, nomi sovrabbbondanti, difettivi, promiscui), przymiotnik 
(typologia i zasady stopniowania), zaimki wskazujące, dzierżawcze, nieokreślone, pytajne, 
wykrzyknikowe, zaimek osobowy (formy i funkcje).  
Nieodmienne części mowy języka włoskiego: przysłówek, przyimek, spójnik, wyrażenia 
wykrzyknikowe. 

73. Gramatyka opisowa języka 
włoskiego – składnia 

Wprowadzenie do składni (podstawowe pojęcia z zakresu składni języka włoskiego, 
hierarchiczna struktura języka).  
Zdanie proste: składniki zdania (soggetto, predicato, apposizione, attributo, complementi 
predicativi del soggetto e dell'oggetto), complementi indiretti w zdaniu włoskim (di 
specificazione, complemento partitivo, di denominazione, di paragone, di materia, di termine, 
d'agente o di causa efficiente, il complemento di causa, di fine o scopo, i complementi di 
vantaggio e svantaggio, i complementi di tempo, di luogo, di origine o provenienza, di 
allontanamento o separazione, di mezzo, di modo, di compagnia e di unione, di qualità (i 
inne).  
Zdania współrzędnie złożone.  
Zdania podrzędnie złożone:  
a) subordinate sostantive, subordinate attributive; discorso diretto e indiretto: proposizioni 
soggettive, oggettive, dichiarative, interrogative, attributive  
b) subordinate complementari indirette: proposizione condizionale, periodo ipotetico, 
proposizione finale, causale, temporale, concessiva, comparativa, modale, strumentale, 
consecutiva, avversativa, limitativa.  
 

74. Historia języka włoskiego 1. Rozwój systemu fonetycznego (samogłoski i spółgłoski, akcent i iloczas jako cechy 
dystynktywne), morfologicznego (liczba i rodzaj rzeczowników, uproszczenie odmiany 
rzeczownikowej i przymiotnikowej, zaimki wskazujące i rodzajniki określone) oraz 
składniowego języka włoskiego (szyk wyrazów w zdaniu) – różnice między łaciną 
klasyczną a kształtującymi się włoskimi volgare (łaciną ludową). 

2. Analiza języka kolejnych epok na podstawie lektury wybranych tekstów: 
 teksty poetyckie 
 proza literacka 
 teksty użytkowe (z uwzględnieniem tych, które pozwalają ustalić różnice między 

mówioną a pisaną odmianą języka) 
 traktaty o języku 
 podręczniki do gramatyki języka włoskiego 
 słowniki. 
Kryteria analizy uwzględniają czynniki diachroniczne, geograficzne (różnice regionalne 
i kształtowanie się dialektów) oraz społeczno-kulturowe. 

3. Questione della lingua w kolejnych epokach i różne poglądy na rolę, funkcję i kierunki 
rozwoju języka włoskiego. 
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4. Rola Accademia della Crusca w rozwoju języka włoskiego. 

75. Kultura języka polskiego 1. Podstawowe pojęcia kultury języka (system, norma, jej dwupoziomowość i kodyfikacja, 
uzus i jego wpływ na normę, innowacja językowa, błąd językowy, kryteria oceny 
innowacji i ich hierarchia,  typologia błędów, kompetencja językowa, sprawność 
językowa) 

2. Poprawność fleksyjna (rzeczowniki pospolite, przymiotniki, liczebniki, zaimki, 
czasowniki). 

3. Odmiana nazw własnych - rodzimych i obcych. 
4. Poprawność leksykalna: pojęcie łączliwości leksykalnej, pleonazmy i tautologie, 

neosemantyzmy, wyrazy modne, metafory 
5. Poprawność frazeologiczna, frazematyka, innowacje frazeologiczne, zapożyczenia i 

internacjonalizmy a narodowe kryterium poprawności językowej.  
6. Zagadnienia poprawności słowotwórczej i składniowej. 
7. Etykieta językowa, grzeczność językowa, językowa „poprawność polityczna”, etyka 

komunikacji językowej. 
8. Język polski za granicą, polityka językowa, polszczyzna a języki romańskie.  
9. Podstawy leksykografii (praca warsztatowa kształcąca umiejętne korzystanie ze 

współczesnych słowników ogólnych i poprawnościowych w wersji tradycyjnej i 
elektronicznej). 

10.  ćwiczenia poprawnościowe: interpunkcja, składnia, odmiana imion i nazwisk obcych, 
formy adresatywne; analiza współczesnego polskiego tekstu użytkowego (ocena 
normatywna, uzasadnienie sądu, korekta językowa tekstu). 

76. Język łaciński  Podstawowe informacje na temat języka łacińskiego i głównych kategorii gramatycznych 
(części mowy, części zdania) oraz wiedza na temat fonetyki łacińskiej i podstaw systemu 
gramatycznego języka łacińskiego.  
Słownictwo i składnia języka łacińskiego poznawane w oparciu o teksty zamieszczone w 
wybranym podręczniku.  
Ćwiczenie umiejętności dokonywania analizy gramatycznej zdania oraz rozumienia i 
przekładania tekstów łacińskich.  
Rozkład treści programowych zgodny z układem wybranego podręcznika. 

77. Drugi język romański Lektorat języka romańskiego innego niż język kierunku: hiszpańskiego, portugalskiego, 
francuskiego, katalońskiego – w zależności od aktualnej oferty dydaktycznej. Treści 
programowe są oparte na wybranym podręczniku do nauki języka i odpowiadają poziomom 
biegłości wg ESOKJ: A1 (sem. 1), A2 (sem. 2), B1 (sem. 3) i B2 (sem. 4). 

78. Seminarium licencjackie Wybór tematu pracy licencjackiej. Od wstępnego pomysłu do konkretnego projektu. 
Sporządzanie konspektu pracy. Poszukiwanie i dobór źródeł. Zasady redakcji pracy 
licencjackiej: poprawność językowa, sporządzanie przypisów i bibliografii, struktura pracy. 
Zasady korzystania ze źródeł: cytaty, odsyłacze, parafrazowanie, streszczanie. Redagowanie 
wprowadzenia, poszczególnych rozdziałów, podsumowania. Zbieranie, analiza, synteza i 
interpretacja danych. Lektura wybranych tekstów naukowych. W zależności od profilu 
seminarium: metodologia badań literaturoznawczych, językoznawczych, 
przekładoznawczych, kulturoznawczych. 
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79. Filozofia  Lektura i analiza wybranych tekstów filozoficznych. Proponowane tematy pokazują to, co 
najbardziej reprezentatywne dla różnych epok, z dużym naciskiem na nowożytność i wiek XX 
oraz podkreśleniem wkładu Włochów: filozofia Platona (teoria idei, gnoseologia, nauka o 
duszy i moralności), Arystoteles (podstawowe zagadnienia etyki, retoryki i antropologii, św. 
Augustyn i św. Tomasz na tle epoki, filozofia, polityka, sztuka i nauka w renesansie (P. della 
Mirandola, M. Ficino, N. Machiavelli, T. Campanella, G. Bruno, L.B. Alberti, L. da Vinci), spór 
o  podmiot, rozum, zmysłowość i smak w nowożytnym racjonalizmie (Descartes), empiryzmie 
(Locke), idealizmie (Kant) i filozofii dziejów (Vico). Wybrane nurty filozofii współczesnej i ich 
włoscy przedstawiciele, np. marksizm (Gramsci), antypozytywizm (Croce), hermeneutyka  
(Vattimo), strukturalizm (Eco), ponowoczesność (Vattimo, Calvino).  

80. Przedmiot do wyboru z oferty 
Instytutu Studiów Klasycznych, 
Śródziemnomorskich i 
Orientalnych Tytułem przykładu: Marco Polo, czyli Włosi w pierwszej globalizacji.  

81. Rynek pracy  Prawa i obowiązki pracownicze. Pracobiorca-pracodawca – wzajemne zobowiązania. Status 
zatrudnienia (typy umów o pracę, sposoby rekrutacji i zatrudniania pracowników). 
Zobowiązania społeczne pracodawców: formalne, deklarowane, dodatkowe (niematerialne). 
Elementy psychologii zarządzania i psychologii pracy. Typologia i status organizacji na rynku 
pracy (sektor publiczny, korporacyjny, trzeci sektor na rynku pracy). Trening kompetencji 
miękkich potrzebnych na współczesnym rynku pracy (budowanie wizerunku własnego, 
kandydat do pracy i jego marka, kompetencje konwersatoryjne). 

 

Nazwa kierunku studiów: Filologia, specjalność judaistyka 
Poziom studiów: I stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - zał. 40. 

 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Język hebrajski 1-6 Historia i rozwój języka hebrajskiego. System pisma hebrajskiego – sposób notacji 
spółgłosek i samogłosek. Zagadnienia fonetyki, morfologii (fleksji i podstaw słowotwórstwa), 
leksyki i składni języka hebrajskiego. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, 
słuchania, mówienia i pisania w j. hebrajskim. Lektura preparowanych i niepreparowanych 
tekstów. Konteksty funkcjonowania współczesnego hebrajskiego: piosenka, film, inne. 

2.  Historia Żydów w starożytności Najważniejsze teorie pochodzenia i osadnictwa Hebrajczyków na terytoriach biblijnej Ziemi 
Świętej. Teksty biblijne i ich krytyka jako źródła do historii Żydów w starożytności. Historia 
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Ziemi Izraela i jego ludów od czasów przedbiblijnych do zburzenia II świątyni. Narodziny 
rabinicznego judaizmu i chrześcijaństwa. 

3.  Literatura biblijna i rabiniczna 1-
2 

Kulturowy kontekst Biblii hebrajskiej. Kanony Biblii. Wprowadzenie do naukowych metod 
badania Biblii hebrajskiej. Tora, Prorocy i Pisma. Biblia w kulturze żydowskiej. Tora Pisemna i 
Tora Ustna. Gatunki literatury rabinicznej. Najważniejsze dzieła literatury rabinicznej. Wstęp 
do historii i kodyfikacji halachy. 

4.  Wprowadzenie do studiów 
żydowskich 

Geneza i rozwój studiów żydowskich na świecie. Ośrodki studiów nad historią i kulturą 
żydowską. Kto jest Żydem? Odpowiedzi religijne, biologiczne, narodowe i kulturowe. 
Historiografia żydowska: główne pojęcia, główne problemy. Współczesne kierunki studiów 
żydowskich. Kalendarz żydowski. Warsztat bibliograficzno-informacyjny judaisty. 

5.  Wprowadzenie do judaizmu Główne pojęcia judaizmu. Różne nurty judaizmu. Zasadnicze dzieła judaizmu. Cykl roczny i 
cykl życia w judaizmie. Działalność społeczności żydowskiej. Synagoga – architektura i 
funkcje. Inne instytucje społeczności żydowskiej. 

6.  Synagoga - sztuka i funkcja Historia synagogi od starożytności po współczesność. Architektura, wystrój i wyposażenie 
kultowe synagog. Synagoga w nowoczesnej społeczności żydowskiej. Wprowadzenie do 
metod badań synagog na Śląsku i w Polsce. 

7.  Muzea i zbiory żydowskie Podstawowe pojęcia muzeologii. Typologia muzeów. Muzeum żydowskie - różne koncepcje. 
Rozwój muzealnictwa żydowskiego w Polsce, Europie i na świecie (wybrane zagadnienia).  
Wizyta muzealna. 

8.  Historia Żydów w średniowieczu i 
okresie nowożytnym 

Żydzi w ustrojowej, społecznej i ekonomicznej strukturze średniowiecznej Europy Zachodniej 
i Środkowej. Początki osadnictwa żydowskiego na ziemiach polskich. Żydzi w ustrojowej, 
społecznej i ekonomicznej strukturze średniowiecznej Polski. Późnośredniowieczna i 
wczesnonowożytna Polska jako jeden z nowych centrów światowej cywilizacji żydowskiej. 
Żydzi w społecznych, ekonomicznych i politycznych dziejach Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów. Relacje chrześcijańsko-żydowskie w Europie i Polsce nowożytnej. Nowe żydowskie 
ruchy religijne i przemiany europejskiej i polskiej społeczności żydowskiej w XVII i XVIIII 
wieku. 

9.  Literatura jidysz Zarys dziejów literatury jidysz (od XIII do XXI w.), jej periodyzacja, gatunki, główni autorzy 
/autorki. Status języka jidysz a rozwój jego piśmiennictwa. Dzieła kanoniczne i 
pozakanoniczne. Główne ośrodki rozwoju literatury jidysz. Jidyszowe ugrupowania literackie. 
Jidyszowa literatura świecka i religijna. Krytyka literacka jidysz. Konteksty społeczne i 
genderowe rozwoju literatury jidysz. Obieg literatury jidysz. Literatura jidysz wobec innych 
literatur. 
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10. Rytuał judaizmu Błogosławieństwa i modlitwy. Modlitewniki – sidur i machzor. Praktyki codzienne i 
świąteczne. Szabat. Cykl życia. Relacje międzyludzkie w społeczności żydowskiej. Instytucje 
żydowskie we Wrocławiu. 

11. *Etnografia żydowska 

(dla naboru 2017) 

Co to jest etnografia żydowska? Narodziny i rozwój etnografii żydowskiej przed II wojną 
światową (wybitni etnografowie i folkloryści, podstawowe założenia i zainteresowania 
badawcze). Etnografia kultury tradycyjnej Żydów Europy Wschodniej po Zagładzie. 
Problematyka żydowska w etnografii polskiej. Współczesne etnografie relacji polsko-
żydowskich 

 

12. *Mniejszości religijne i narodowe 
w Polsce 

(dla naboru 2017) 

Definicje prawne i socjologiczne - mniejszość narodowa, etniczna i religijna. Wybrane 
mniejszości narodowe, etniczne i religijne w Polsce przed i po II wojnie światowej. 
Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w Polsce na podstawie analizy wyników spisów 
powszechnych. Społeczność żydowska w Polsce jako mniejszość narodowa i religijna. 
Dyskryminacja, ksenofobia, antysemityzm. Prawne, polityczne, kulturowe i etyczne 
zagadnienia ochrony mniejszości i budowania społeczeństwa tolerancyjnego. 

13. Filozofia żydowska Filozofia żydowska – różne definicje. Rozwój filozofii żydowskiej na przestrzeni wieków. 
Filozofia żydowska – podstawowe kwestie, główne postaci, najważniejsze nurty. Filozofia 
żydowska a filozofia zachodnia. Etyka żydowska. Feminizm. Postmodernizm. 

14. Język jidysz 1-4 Historia języka jidysz. Alfabet, historyczne i współczesne systemy zapisu jidysz, zasady 
transkrypcji tekstów na alfabet łaciński. Zagadnienia fonetyki, morfologii (fleksji i podstaw 
słowotwórstwa), leksyki i składni języka jidysz. Rozwijanie umiejętności czytania ze 
zrozumieniem, słuchania, mówienia i pisania w jidysz. Lektura tekstów preparowanych 
i  niepreparowanych. Konteksty użycia języka jidysz dawniej i dziś. 

15. Historia Żydów w XIX wieku Haskala i chasydyzm na ziemiach polskich i w innych częściach Europy. Integracjonizm, 
akulturacja, asymilacja, przemiany religijności żydowskiej i stylu życia w Polsce i Europie w 
XIX wieku. Podobieństwa i różnice między żydowskim doświadczeniem historycznym 
Wielkopolski, Królestwa Polskiego, Galicji, Strefy Osiedlenia, innych terytoriów Królestwa 
Prus, cesarstwa niemieckiego, imperium habsburskiego i imperium rosyjskiego od początku 
XIX wieku do 1914 roku. Nowoczesna ortodoksja i narodziny różnych form żydowskiego 
nacjonalizmu w XIX wiecznej Europie. Początki nowoczesnej żydowskiej kultury masowej i 
nowoczesnej polityki żydowskiej na przełomie XIX i XX wieku.   

16. Cmentarz żydowski - 
dokumentacja, semiotyka 

Cmentarz żydowski – źródła, halacha, obyczaj. Cmentarze żydowskie – przegląd form 
nagrobnych od starożytności do XX wieku. Symbolika. Czytanie inskrypcji. 

17. Teatr i film żydowski Definicje teatru i kina żydowskiego. Początki teatru żydowskiego - purimszpil. W stronę 
nowoczesności: od teatru amatorskiego do profesjonalnego. Żydowskie życie teatralne w Polsce 
po wojnie – casus Dolnego Śląska. Początki kinematografii żydowskiej. Państwo Izrael i jego 
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problemy ukazane przez pryzmat kina. Portrety filmowe nowego imigranta. Żydzi ortodoksyjni 
w kinie i kino Żydów ortodoksyjnych. Bohater żydowski w kinie amerykańskim. Konteksty. 

18. Szkolne i pozaszkolne nauczanie 
o historii i kulturze Żydów 

Tematyka judaistyczna w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Działalność 
edukacyjna w zakresie judaizmu i wielokulturowości pozaszkolnych organizacji i instytucji. 
Projekty edukacyjne i warunki ich realizacji. Rola edukatora/edukatorki w kształtowaniu 
postaw społecznych. Warunki i konteksty działalności edukatora/edukatorki. 

19. Literatura nowohebrajska Periodyzacja literatury nowohebrajskiej i izraelskiej, jej definicje. Wczesne etapy rozwoju 
literatury nowohebrajskiej. Poezja nowohebrajska. Proza nowohebrajska. Dramat 
nowohebrajski. Postmodernizm. Konteksty: literatura izraelska w językach innych niż 
hebrajski; arabska literatura w j. hebrajskim. 

20. Ochrona, upowszechnianie 
żydowskiego dziedzictwa w 
Polsce i na świecie 

Definicja dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego. Definicja zabytku i dóbr 
kulturowych. System prawny i instytucje ochrony i upowszechniania dziedzictwa 
kulturowego. Polityzacja, eksploatacja dziedzictwa kulturowego. Związek dziedzictwa 
kulturowego z rozwojem turystycznym i regionalnym. Miejsce dziedzictwa żydowskiego w 
spuściźnie kulturowej Polski i Europy. Rewitalizacja, ochrona i upowszechnianie żydowskiego 
dziedzictwa w Polsce i na świecie. Żydowskie miejsca pamięci, kolekcje. Dziedzictwo 
kulturowe a działalność edukatorska. 

21. Historia i kultura Żydów 
sefardyjskich 

Sefardyjczycy – podstawowe pojęcia i definicje. Wyznaczniki tożsamości sefardyjskiej. 
Historia Żydów na Półwyspie Iberyjskim. Przyczyny, przebieg i skutki wygnania z Hiszpanii. 
Diaspora sefardyjska po wygnaniu. Diaspora sefardyjska w XX w. Żydzi sefardyjscy a 
Holokaust. Wybrane kwestie rytualne właściwe sefardyjskiemu kręgowi kulturowemu. 
Podstawowe informacje o sytuacji językowej Sefardyjczyków. Wybrane zagadnienia z kultury 
muzycznej Sefardyjczyków. 

22. Historia Żydów w XX wieku Żydzi Polski, Europy i świata w latach 1914-1921. Główne centra świata żydowskiego w 
okresie międzywojennym. Relacje chrześcijańsko-żydowskie w Polsce i Europie okresu 
międzywojennego. Zagłada na ziemiach Polskich i na innych terytoriach Europy. 
Rekonstrukcja i zmiana społeczno-politycznej mapy świata żydowskiego po Zagładzie. 
Historia Żydów w Polsce po 1945 roku. 

23. Praktyki zawodowe Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu judaistyki w zadaniach, projektach realizowanych 
przez studenta w  organizacjach i instytucjach działających w obszarze związanym z 
problematyką żydowską, ochroną dziedzictwa kulturowego, kwestiami mniejszości 
narodowych i/lub dialogu międzykulturowego.  

24. Objazd - szlakiem historii i 
kultury Żydów w Polsce 

Wyjazd obejmujący zwiedzanie miejscowości związanych z historią żydowską w Polsce. 
Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony dziedzictwa żydowskiego, historii, kultury, literatury 
żydowskiej, Zagłady oraz relacji polsko-żydowskich powiązane z regionem objętym 
zwiedzaniem. Praca w terenie - analiza artefaktów, zabytków, przestrzeni żydowskiej, 
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konfrontowanie wiadomości uzyskanych w czasie zajęć teoretycznych z samodzielną 
interpretacją obiektów. 

25. Objazd - zabytki żydowskie w 
praktyce edukatorskiej 

Wyjazd obejmujący zwiedzanie miejscowości związanych z historią żydowską w Polsce. 
Wybrane zagadnienia z zakresu edukacji nieformalnej w miejscach pamięci, ochrony 
dziedzictwa żydowskiego, historii, kultury, literatury żydowskiej, Zagłady oraz relacji polsko-
żydowskich powiązane z regionem objętym zwiedzaniem. Praca w terenie – przygotowanie 
konspektów lekcji/zajęć/warsztatów edukacyjnych w miejscach pamięci. 

26. Język hebrajski biblijny 1-2 Podstawowe pojęcia związane z tekstem Biblii hebrajskiej. Najważniejsze różnice fleksyjne, 
leksykalne  i syntaktyczne między hebrajszczyzną współczesną i biblijną. Wybrane 
zagadnienia morfologii, leksyki i składni języka hebrajskiego biblijnego. Gatunki literackie i 
style w Biblii hebrajskiej. Lektura i analiza wybranych fragmentów Biblii hebrajskiej. 

27. Edukacja antydyskryminacyjna Definicje: stereotypu, uprzedzenia i dyskryminacji. Problemy dyskryminacji we 
współczesnym świecie. Prawne aspekty dyskryminacji, mowy nienawiści, przestępstw z 
nienawiści. Tolerancja – definicja i praktyka. Kształtowanie świadomości i postaw wobec 
inności. Rozwiązywanie sytuacji dyskryminacyjnych – teoria i praktyka. Kreatywne 
rozwiązywanie konfliktów. Umiejętność współpracy i dialogu wobec sytuacji 
dyskryminacyjnych i konfliktowych. 

28. Translatorium hebrajskie Wprowadzenie do przekładoznawstwa: problemy, terminy metody; Wybrane problemy z 
dziedziny przekładoznawstwa; Wybrane współczesne teorie przekładu; Wybrane zagadnienia 
z historii przekładu w kręgu kultury żydowskiej; Specyfika przekładu z języka hebrajskiego; 
Kontekst kulturowy przekładu; Warsztat tłumacza; Praktyka przekładu – ćwiczenia 
translatorskie 

29. Nauczanie języka hebrajskiego Pomoce dydaktyczne mające zastosowanie w nauce języka hebrajskiego. Tworzenie i 
adaptowanie materiałów dydaktycznych. Internetowe źródła materiałów do nauczania języka 
hebrajskiego. Praca w różnych grupach wiekowych oraz na różnych poziomach 
zaawansowania. Modele i planowanie lekcji. Specyficzne trudności na lekcjach języka 
hebrajskiego. Nauczanie elementów języka: słownictwa, gramatyki, wymowy i pisowni. 
Sprawności receptywne: czytanie i rozumienia ze słuchu. Sprawności produktywne: mówienie 
i pisanie. 

30. Szoa - zagłada Żydów Przyczyny, przebieg, następstwa  i znaczenie zagłady Żydów. Podstawowe pojęcia i 
zagadnienia: świadectwo, pamięć, post-pamięć, trauma, odpowiedzialność, wina, 
ludobójstwo, totalitaryzm, zło radykalne. 

31. Żydzi i sztuki plastyczne Definicja sztuki żydowskiej. Rozwój sztuki żydowskiej wobec uwarunkowań religijnych 
judaizmu. Żydowskie symbole w sztuce. Rozwój nowoczesnej sztuki i żydowskiej. Dawne i 
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współczesne kierunki, szkoły, trendy sztuki żydowskiej. Kanoniczni i pozakanoniczni artyści 
żydowscy. Konteksty rozwoju sztuki żydowskiej. 

32. Żydzi w kulturze polskiej Żydzi w kulturze polskiej - mapa dyskursów. Polsko-żydowski i żydowsko-polski kontakt 
kulturowy - historia, współczesność, podejścia teoretyczne. Reprezentacje kultury żydowskiej 
w literaturze, sztukach wizualnych i performatywnych. Festiwale kultury żydowskiej w Polsce. 
Upamiętnienie kultury żydowskiej w Polsce - praktyki intytucjonalne i pozainstytucjonalne. 
Najważniejsze debaty dotyczące obecności Żydów w kulturze polskiej w XX i XXI w. Inne 
konteksty.  

33. Muzyka żydowska Problem definicji muzyki żydowskiej. Główne nurty, gatunki, panorama idiomów tej muzyki. 
Konteksty wykonywania muzyki: synagoga, kultura chasydzka, inne sfery kultury. Związki 
między muzyką Żydów żyjących w diasporze i muzyką otoczenia. Obecność muzyki w teatrze 
żydowskim i filmie. Kultura muzyczna Żydów a rozwój mediów. 

34. Wprowadzenie do animacji społ.-
kult. 

Animacja społeczno-kulturalna - główne pojęcia i koncepcje. Cele, metody i wymiary 
działalności animatora kultury. Specyfika działalności animacyjnej w obszarze kultury 
żydowskiej Lokalne i ogólnopolskie projekty animacji społeczno-kulturalnej w obszarze 
kultury żydowskiej. Stowarzyszenia, fundacje, organizacje zajmujące się działalnością 
animacyjną w obszarze kultury żydowskiej 

35. Społeczeństwo i polityka 
współczesnego Izraela 

Historia powstania Państwa Izrael; struktura etniczna Izraela; Historia izraelskich konfliktów 
zbrojnych; konflikt izraelsko-palestyński: geneza, przebieg aż do chwili obecnej, reakcje; 
ustrój polityczny Izraela; system partyjny Izraela; polityka zagraniczna Izraela. 

36. Seminarium licencjackie hebr. 1-
2 

Wybór tematu pracy licencjackiej. Ogólne zasady pisania pracy naukowej i prowadzenia badań. 
Przygotowanie do prowadzenia badań naukowych pod opieką promotora. Zasady cytowania, 
sporządzania przypisów, wybrane zagadnienia edycji tekstu. Warsztat bibliograficzny judaisty. 
Tworzenie konspektu i bibliografii. Pisanie pracy dyplomowej.  

37. Seminarium licencjackie jid. 1-2 Wybór tematu pracy licencjackiej. Ogólne zasady pisania pracy naukowej i prowadzenia 
badań. Przygotowanie do prowadzenia badań naukowych pod opieką promotora. Zasady 
cytowania, sporządzania przypisów, wybrane zagadnienia edycji tekstu. Warsztat 
bibliograficzny judaisty. Tworzenie konspektu i bibliografii. Pisanie pracy dyplomowej.  

38. Antysemityzm Definicje i problemy definiowania pojęcia antysemityzm. Antyjudaizm i ideologie 
antyżydowskie świata starożytnego. Antyjudaizm w średniowiecznej i nowożytnej Europie. 
Kontekst narodzin tzw. nowoczesnego antysemityzmu. Antysemityzm a Zagłada. Problemy 
badań nad współczesnym antysemityzmem. 

39. Edukacja wobec problemu 
Zagłady, pamięci i postpamięci 

Pamięć i postpamięć Zagłady; kategoria pokolenia w studiach nad pamięcią; 
międzypokoleniowy przekaz traumy; edukacja o zagładzie w kontekście partykularnym i 
uniwersalnym; edukacja o Zagładzie w kontekście szkolnym i pozaszkolnym; rola muzeów i 

2
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miejsc pamięci w edukacji o Zagładzie; edukacja o Zagładzie a edukacja wielokulturowa; rola 
źródeł historycznych, świadectw oraz fikcji w edukacji o Zagładzie. 

40. Translatorium jidysz Podstawowa terminologia przekładoznawstwa. Błędy i dobre praktyki w pracy tłumacza. 
Zasady poprawnej polszczyzny. Podstawowe narzędzia pracy tłumacza z języka jidysz 
(słowniki, korpusy, bazy danych). Językowy kontakt polsko-żydowski a problematyka 
przekładu. Ćwiczenia z różnych punktowych zagadnień przekładu/ Przygotowanie przekładu 
wybranego tekstu na język polskim. Przygotowanie przekładu krótkiego tekstu na język 
jidysz. 
 

41. Żydowskie języki, literatura i 
dokumenty w projektach 
edukacyjnych 

Żydowskie języki - wprowadzenie. Języki mniejszościowe i regionalne w Polsce i Europie - 
stan prawny. Projekty edukacyjne, rola instytucji, edukatora, potrzeby różnych 
odbiorców. Repozytoria cyfrowe, bazy danych i inne zbiory przydatne w pracy edukatora. 
Języki jako przedmiot projektów edukacyjnych. Literatura w projektach edukacyjnych. 
Dokumenty archiwalne (pisane, audiowizualne) w projektach edukacyjnych. Współczesne 
media a projekty edukacyjne. Przykłady projektów i dobrych praktyk. Praca nad własny 
projektem.  

42. Mistyka Wprowadzenie do historii mistyki żydowskiej. Periodyzacja. Podstawowa terminologia. 
Omówienie głównych nurtów i dzieł mistyki żydowskiej. Wpływ mistyki na praktykę judaizmu. 
Kierunki w badaniach naukowych nad mistyką żydowską. 

43. Animacja społeczno-kulturalna Przygotowanie do pracy z projektem animacyjnym w obszarze tematyki żydowskiej. Nauka 
pisania, realizowania i ewaluacji projektów animacyjnych i edukacyjnych. 

44. Nowoczesna literatura jidysz Literatura nowoczesna - próba definicji. Nowoczesność a modernizm. Periodyzacja 
nowoczesnej literatury jidysz przed Zagładą i po. Gatunki nowoczesnej literatury jidysz. 
Ugrupowania w nowoczesnej literaturze jidysz. Obiegi i dyskursy nowoczesnej literatury 
jidysz. Nowoczesna literatura jidysz a prasa i inne media. Konteksty. 
 

45. Literatura sefardyjska Sytuacja językowa hiszpańskich Żydów. Literatura Żydów hiszpańskich jako zjawisko 
wielojęzyczne. Definicje, próba klasyfikacji i periodyzacja literatury sefardyjskiej. Geografia 
literatury sefardyjskiej – przegląd głównych ośrodków życia literackiego. Sefardyjska 
literatura ludowa – gatunki, funkcje w społeczności tradycyjnej, tematy. Literatura autorska 
– gatunki, twórcy, tematyka. Panorama współczesnej literatury sefardyjskiej. 
Postwernakularność. Pisarze o sefardyjskich korzeniach w obrębie literatur innych języków. 

46. Rynek pracy Prawa i obowiązki pracownicze. Pracobiorca-pracodawca - wzajemne zobowiązania. Status 
zatrudnienia (typy umów o pracę, sposoby rekrutacji i zatrudniania pracowników). 
Zobowiązania społeczne pracodawców: formalne, deklarowane, dodatkowe (niematerialne). 
Elementy psychologii zarządzania i psychologii pracy. Typologia i status organizacji na rynku 
pracy (sektor publiczny, korporacyjny, trzeci sektor na rynku pracy). Trening kompetencji 
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miękkich potrzebnych na współczesnym rynku pracy (budowanie wizerunku własnego, 
kandydat do pracy i jego marka, kompetencje konwersatoryjne). 

  

  

Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność filologia klasyczna 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - zał. 40. 

 
 

1.  Archeologia klasyczna 
Archeologia świata grecko-rzymskiego epoki brązu, wczesnej epoki żelaza, epoki archaicznej, 
klasycznej, hellenistycznej i rzymskiej. 

2.  Filozofia starożytna 
Początki filozofii Greckiej: od mitu do logosu?; filozofia natury od Talesa do Demokryta; przełom 
humanistyczny: sofiści, Sokrates i Sokratycy Mniejsi; filozofia Platona; filozofia Arystotelesa; 
filozofia hellenistyczna: stoicyzm, epikureizm, sceptycyzm; neoplatonizm. 

3.  Gramatyka opisowa j. greckiego 

Rozwój języka greckiego; deklinacja; liczebni; kategorie greckiego czasownika; koniugacje i typy 
odmian czasownika; użycie czasów w języku greckim; użycie trybów w języku greckim – 
coniunctivus, optativus; użycie stron w języku greckim; participia i infinitiwy; participium 
praedicativum; NCI, ACI; genetivus absolutus; zdania współrzędnie i podrzędnie złożone; 
przeczenie w języku greckim; osobliwości składni greckiej; partykuły. 

4.  Gramatyka opisowa j. łacińskiego 

Rozwój języka łacińskiego; wymowa, iloczas, akcent; części mowy; deklinacje łacińska; fleksja 
łacińska; podstawowe wiadomości na temat składni łacińskiej; części zdania; funkcje 
przypadków; NCI, ACI; ablativus absolutus; participium; zdania pojedyncze oznajmujące, 
pytające, twierdzące i przeczące; zdania złożone współrzędnie; zdania podrzędnie złożone; 
zdania bezspójnikowe; zdania pytające zależne. 

5.  Historia starożytnego Rzymu 

Początki Rzymu; pierwotna religia rzymska; późna monarchia; wczesna republika; podbój Italii; 
republika w okresie wielkich podbojów,  wojny punickie, wojny na Wschodzie; przemiany religijne 
w okresie republiki rzymskiej społeczeństwo i państwo w okresie średniej republiki; kryzys i 
upadek republiki rzymskiej (133-30 r. p.n.e.); August i początki pryncypatu (30 r. p.n.e. - 14 r. 
n.e.); religia i kult za panowania Augusta; pryncypat od Tyberiusza do końca epoki Flawiuszów; 
Rzym czasów Antoninów – ustrój, społeczeństwo, gospodarka; pryncypat – polityka zagraniczna; 
epoka Sewerów; kryzys III wieku; rządy Dioklecjana i Konstantyna Wielkiego; państwo rzymskie 
w latach 337-425; Chrześcijaństwo w świecie rzymskim; upadek Cesarstwa Rzymskiego; Grecy 
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wobec panowania rzymskiego; Egipt w okresie panowania rzymskiego; wielkie religie Wschodu a 
religia rzymska. 

6.  Historia starożytnej Grecji 

Geografia i warunki naturalne starożytnej Grecji; terminologia badań historycznych; chronologia 
dziejów starożytnej Grecji; archeologia i prehistoria starożytnej Grecji; rozkwit i upadek kultury 
minojskiej i mykeńskiej; wieki ciemne 1100 – 776; migracje plemion greckich; geneza i rozwój 
ustrojów politycznych w starożytnej Grecji; kolonizacja, rozwój handlu i środki płatnicze; poleis 
greckie między VIII a VI w. p.n.e.; Sparta, ustrój polityczny i wychowanie spartańskie; przemiany 
ustrojowe w starożytnych Atenach; Sparta i Ateny na przełomie VI i V w. p.n.e.; powstanie 
jońskie i wyprawa Dariusza; wojny grecko-perskie; Związek Morski; stosunki ateńsko – 
spartańskie w 1 poł. V w. p.n.e.; imperium ateńskie w latach 454 – 431; wojna peloponeska; 
przemiany w Grecji na przełomie V i IV wieku,  wojna koryncka; walka o hegemonię w Grecji w 
IV wieku; Macedonia i Grecja pod rządami Macedończyków; podboje Aleksandra Wielkiego; wojny 
diadochów, hellenizacja świata; niepokoje w świecie greckim w III w. p.n.e.; wojny macedońskie 
– uzależnienie Grecji przez Rzym. 

7.  J. grecki 

Gramatyka języka greckiego:  alfabet grecki i zasady akcentowania; deklinacje, koniugacje; 
nieodmienne części mowy; funkcje przypadków, czasy; adiectiva verbalia; składnia zdania 
pojedynczego i złożonego; nauka słownictwa związanego z historią Grecji, kulturą, literaturą i 
mitologią; nauka i ćwiczenie przekładu na podstawie tekstów preparowanych i oryginalnych; 
lektura i analiza literacka wybranych tekstów poetyckich i prozatorskich; twórczość czytanych 
autorów, tło historyczno-literackie dzieł, zagadnienia gramatyczne, teoretyczno-literackie, 
metryczne oraz kulturowe. 

8.  J. łaciński 

Gramatyka języka łacińskiego:  alfabet łaciński i zasady akcentowania; deklinacje, koniugacje; 
nieodmienne części mowy; funkcje przypadków, czasy; adiectiva verbalia; składnia zdania 
pojedynczego i złożonego; nauka słownictwa związanego z historią Rzymu, kulturą, literaturą i 
mitologią; nauka i ćwiczenie przekładu na podstawie tekstów preparowanych i oryginalnych; 
proste konwersacje w języku łacińskim; lektura i analiza literacka poezji Katullusa, Wergiliusza i 
tekstów o Katylinie (Cyceron, Salustiusz); twórczość czytanych autorów, tło historyczno-literackie 
dzieł, zagadnienia gramatyczne, teoretyczno-literackie, metryczne oraz kulturowe. 

9.  Kultura antyczna z mitologią 

Wprowadzenie podstawowych pojęć: antyk, filologia, filologia klasyczna, classics, 
Altertumswissenschaft; pojęcie mitu i mitologii grecka; fabuła najważniejszych mitów; 
mitografowie; najważniejsze współczesne opracowania mitologii (słowniki, encyklopedie, 
podręczniki); rola mitologii w kulturze europejskiej. 

10. Literatura antyczna grecka 

Periodyzacja literatury greckiej, stan zachowania tekstów, początki literatury – literatura oralna; 
epika archaiczna: Homer, Hezjod, cykl trojański; poezja archaiczna, gatunki i twórcy (Archiloch, 
Safona, Alkajos, Solon, Anakreont, Teognis, Pindar, Bakchylides, Stezychor) ; powstanie i rozwój 
tragedii greckiej, tragedia klasyczna (Ajschylos, Eurypides, Sofokles); powstanie i rozwój 
komedii, komedia staroattycka, komedia średnia i nowa, twórczość Arystofanesa i Menander; 
historiografia grecka (Herodot, Tukidydes, Polibiusz, Dionizjusz z Halikarnasu); proza attycka 
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(Gorgiasz, Demostenes, Ajschines, Lizjasz); poezja hellenistyczna (Teokryt, Kallimach, 
Apolloniusz z Rodos, Aratos z Soloj, Nikander z Kolofonu); dramat hellenistyczny; epigramat , 
epigramatycy i zbiory epigramatów; styl azjański, II sofistyka (attycyzm), Dion z Prusy, Flawiusz 
Filostratos, Lukian, Eliusz Arystydes; romans grecki (Longos, Ksenofont z Efezu, Heliodor). 

11. Literatura antyczna łacińska 

Periodyzacja literatury rzymskiej, stan zachowania tekstów, początki piśmiennictwa; Liwiusz 
Andronik, Newiusz, Enniusz; Plaut (z analizą Żołnierza samochwała); Terencjusz (z analizą Braci); 
Cecyliusz Stacjusz; Katon Starszy i historycy okresu archaicznego; Akcjusz i Pakuwiusz; Lucyliusz 
i początki satyry; Warron; Cezar; Cyceron – mowy (z analizą I Katylinarki), pisma filozoficzne (z 
analizą Leliusza i I ks. Rozmów tuskulańskich); Salustiusz; Nepos; Lukrecjusz (z analizą III ks. 
O rzeczywistości); Katullus i neoterycy (z analizą utworu 64 i wybranych mniejszych wierszy); 
Wergiliusz, Bukoliki (z analizą bukoliki I, IV i VI) i Georgiki, Eneida (z analizą ks. I i II); Horacy 
(z analizą wybranych pieśni, epod i satyry I 1); Tibullus i Propercjusz; Owidiusz (z analizą I ks. 
Metamorfoz); Liwiusz, Pompejusz Trogus; Wellejusz, Waleriusz Maksymus, Kurcjusz Rufus; 
Seneka Starszy; Seneka Młodszy (z analizą Konsolacji do matki Helwii i Fedry); Kalpurniusz 
Sykulus; Lukan (z analizą I ks. Wojny domowej); Petroniusz (z analizą Uczty Trymalchiona); 
Kwintylian; epicy flawijscy i Sylwy Stacjusza; Tacyt (z analizą XIV ks. Roczników); Pliniusz 
Starszy; Pliniusz Młodszy; Swetoniusz (z analizą Żywotu Nerona); Persjusz; Juwenalis; Marcjalis; 
Fronton; Gelliusz; Apulejusz (z analizą III ks. Metamorfoz); Tertulian (z analizą Apologetyku); 
Minucjusz Feliks; Laktancjusz; Ambroży; Hieronim (z analizą wybranych listów); Augustyn (z 
analizą I ks. Wyznań); poezja chrześcijańska; Klaudian; Auzoniusz; Ammianus. 

12. Metryka grecka 
Pojęcia metryczne, podstawowe zagadnienia teoretyczne (rytm, istnienie iktusu, kolometria), trzy 
greckie tradycje metryczne (eolska, jońska, dorycka); czytanie podstawowych metrów: 
heksametr daktyliczny, dystych elegijny, trymetr jambiczny. 

13. Metryka łacińska 

Podstawowe terminy dotyczące metryki łacińskiej, metrum, stopa, ikt, arsa, teza; rodzaje stóp 
metrycznych; zastosowanie wybranych miar wierszowych w poezji łacińskiej; historia rozwoju, 
zasady oraz czytanie heksametru łacińskiego; zasady oraz czytanie dystychu elegijnego; wiersz 
saturnijski; metra dramatu: senar jambiczny, septenar trocheiczny, oktonar jambiczny i oktonar 
trocheiczny; wybrane metra śpiewane; wybrane metra liryczne. 

14. Propedeutyka gramatyki i stylistyki 

Ewolucja języka łacińskiego; miejsce języków klasycznych w rodzinie języków indoeuropejskich; 
polskie i łacińskie nazewnictwo gramatyczne; odmienne i nieodmienne części mowy; części 
zdania; budowa zdań prostych i złożonych; czasy i tryby – aspekty użycia; ćwiczenia w tworzeniu 
wypowiedzi pisemnych: streszczenie artykułu naukowego, recenzja, referat. 

15. Proseminarium greckie 
Nauka dostrzegania oraz formułowania problemów badawczych, analizy i interpretacji tekstów 
literackich oraz innych wytworów kultury znajdujących się w obszarze zainteresowań studiów 
klasycznych; wskazanie metod i sposobów prowadzenia badań; podstawowe narzędzia 
badawcze; przybliżenie studentom zagadnień związanych z techniką pisania pracy (konspekt 
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pracy, jej struktura, zasady cytowania, sporządzanie przypisów i bibliografii) oraz prawem 
autorskim. 

16. Proseminarium łacińskie 

Nauka dostrzegania oraz formułowania problemów badawczych, analizy i interpretacji tekstów 
literackich oraz innych wytworów kultury znajdujących się w obszarze zainteresowań studiów 
klasycznych; wskazanie metod i sposobów prowadzenia badań; podstawowe narzędzia 
badawcze; przybliżenie studentom zagadnień związanych z techniką pisania pracy (konspekt 
pracy, jej struktura, zasady cytowania, sporządzanie przypisów i bibliografii) oraz prawem 
autorskim. 

17. Rynek pracy 

Prawa i obowiązki pracownicze; pracobiorca-pracodawca - wzajemne zobowiązania; Status 
zatrudnienia (typy umów o pracę, sposoby rekrutacji i zatrudniania pracowników); zobowiązania 
społeczne pracodawców: formalne, deklarowane, dodatkowe (niematerialne); elementy 
psychologii zarządzania i psychologii pracy; typologia i status organizacji na rynku pracy (sektor 
publiczny, korporacyjny, trzeci sektor na rynku pracy); trening kompetencji miękkich 
potrzebnych na współczesnym rynku pracy (budowanie wizerunku własnego, kandydat do pracy 
i jego marka, kompetencje konwersatoryjne). 

18. Stylistyka łacińska 

Ogólne uwagi o łacińskiej składni; zgodność podmiotu z orzeczeniem; szyk wyrazów w zdaniu; 
tłumaczenie tytułów; użycie liczby mnogiej; zdania podrzędnie złożone, następstwo czasów; 
okresy warunkowe; określenia świata, człowieka, nazwy ludów; rzeczowniki abstrakcyjne; 
przymiotniki, różnice w ich użyciu w stosunku do języka polskiego, np. przy imieniu własnym, w 
zastępstwie rzeczownika; użycie czasownika i form odczasownikowych zamiast polskiego 
rzeczownika; uwagi o składni czasownika; stopień wyższy i najwyższy przymiotnika - różne 
zastosowanie w zdaniu; użycie zaimków w zdaniu; przysłówek; przeczenie; określenia czasu, 
datacja, liczebniki. 

19. Wstęp do językoznawstwa 

Typologia językoznawstwa; różne definicje języka; językoznawstwo a filologia klasyczna; 
językoznawstwo ogólne a szczegółowe; główne nurty w językoznawstwie: od starożytności do 
XXI wieku; najnowsze kierunki rozwoju w językoznawstwie; pogranicza językoznawstwa; 
komunikacja ustna i pisana. 

20. Wstęp do literaturoznawstwa 

Zagadnienia wstępne: czym jest literaturoznawstwo, przedmiot badań, metody, podstawowe 
pojęcia i definicje (wyznaczniki literackości, proces historycznoliteracki); antyczna teoria 
literatury: poglądy i postulaty Platona, Arystotelesa i Horacego; genologia antyczna (starożytne 
gatunki literackie, charakterystyka i rozwój form lirycznych, dramatycznych i epicznych); 
genologia współczesna, historyczność gatunku; model komunikacji literackiej, autor, narrator, 
podmiot liryczny, czytelnik; wybrane zagadnienia z narratologii; wybrane zagadnienia z retoryki 
i stylistyki: tropy i figury; intertekstualność; ekfraza, enargeia, porównanie; przegląd w 
perspektywie chronologicznej najważniejszych dwudziestowiecznych teorii literatury; zajęcia 
praktyczne - analiza wybranych utworów i passusów. 
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21. Wstęp do studiów filologii 
klasycznej 

Nazwa, przedmiot i cel filologii klasycznej; specyfika filologii klasycznej w zestawieniu z filologiami 
nowożytnymi; naukowe wydanie tekstu antycznego; teksty zachowane fragmentarycznie i 
problemy metodologiczne związane z badaniem takich tekstów; komentarze naukowe; podręczne 
i naukowe słowniki łacińsko-polskie; naukowe łacińskie słowniki obcojęzyczne, zwł. Thesaurus 
linguae Latinae, metody analizowania materiału słownikowego; podręczne i naukowe słowniki 
grecko-polskie; naukowe greckie słowniki obcojęzyczne, zwł. słownik Liddella i Scotta; słowniki 
specjalistyczne (np. etymologiczne), indeksy i konkordancje; encyklopedie świata starożytnego; 
podstawowa bibliografia starożytnicza – L’Année Philologique; informacje bibliograficzne 
pozyskiwane z innych źródeł, zwł. z internetu; czasopisma specjalistyczne; czasopisma 
recenzyjne; recenzje naukowe; krytyka tekstu – podstawowe pojęcia i zagadnienia. 

 

  

Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - zał. 40. 

 
 

1.  Biblia w europejskiej tradycji i 
symbolice  

Zarys historii Izraela; formowanie się kanonu biblijnego; starożytne tłumaczenia - LXX, greckie 
tłumaczenia z II w.n.e., VL, Vlg; wpływ wersji LXX na kulturę europejską; w pływ Vlg na kulturę 
europejską; tłumaczenia Biblii na język polski; Biblia w ikonografii i filmie; biblijne imiona i 
eponimy; Tetra gram JHVH; Szatan-Lucyfer, Belzebub; Mesjasz - Chrystus; symbole biblijne; 
symbolika liczb. 

2.  Dziedzictwo średniowiecznej 
Europy 

Chrześcijaństwo w czasach  starożytnych, upadek Rzymu i „barbarzyńska” Europa; granice 
czasowe średniowiecza; cechy charakterystyczne dla ówczesnej Europy; sztuka 
wczesnochrześcijańska; czasy Karolingów, renesans karoliński; septem artes liberales i ich 
materialne mutacje; rozwój piśmiennictwa, kodeksy średniowieczne; początki i rozwój 
monastycyzmu; sztuka romańska; sztuka gotycka; symbolika średniowieczna; ; początki i rozwój 
uniwersytetów; koncepcja państwa w średniowieczu; etos rycerski; recepcja średniowiecza w 
kulturze współczesnej. 

3.  Filozofia starożytna 
Początki filozofii Greckiej: od mitu do logosu?; filozofia natury od Talesa do Demokryta; przełom 
humanistyczny: sofiści, Sokrates i Sokratycy Mniejsi; filozofia Platona; filozofia Arystotelesa; 
filozofia hellenistyczna: stoicyzm, epikureizm, sceptycyzm; neoplatonizm. 
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4.  Geografia Śródziemnomorza 

Świat śródziemnomorski – mapa polityczna i fizyczna (zasięg obszaru śródziemnomorskiego i 
kryteria wyznaczania jego granic), sytuacja gospodarcza i  polityczna; Morze Śródziemne – 
nazwa, mniejsze akweny, fauna i flora; region śródziemnomorski – ukształtowanie terenu, 
klimat; fauna, flora oraz zasoby naturalne; Bliski Wschód i świat śródziemnomorski w III–II  tys. 
p.n.e.; starożytna Grecja (najważniejsze miasta i krainy); państwo rzymskie (rozwój, prowincje); 
Europa „barbarzyńska”; Arabowie; Afryka Północna; świat śródziemnomorski w średniowieczu; 
świat śródziemnomorski od czasów nowożytnych; świat śródziemnomorski w XX i XXI wieku; 
miasta Śródziemnomorza. 

5.  Historia starożytna 

Kultura minojska; Grecja mykeńska, struktura społeczna i gospodarcza; wieki ciemne i kwestia 
homercyka; kolonizacja grecka i jej znaczenie w świecie Śródziemnmorza; Grecja epoki 
klasycznej, charakterystyka greckiej  polis, sztuka grecka;  konflikt grecko-perski; polis Ateńska 
- specyfika ustroju, rozwój kulturalny; polis Spartańska; wojna peloponeska, przyczyny, 
przebieg; epoka Aleksandra Wielkiego; Grecja epoki hellenistycznej, państwa Ptolemeuszy, 
Selecydów, Antygonidów i Attalidów; kontakty grecko-rzymskie; omówienie hipotez nt. założenia 
Rzymu; rola Etrusków i epoka królewska w Rzymie; analiza tzw. ustawodawstwa Romulusa; 
okoliczności schyłku monarchii i początki republiki; analiza przyczyn konfliktu między 
patrycjuszami i plebejuszami we wczesnej republice; droga Rzymu do potęgi w okresie wielkich 
podbojów; opis ustroju republiki w okresie rozkwitu; przyczyny kryzysu agrarnego w drugiej 
połowie II w. prz. Chr. i jego konsekwencje; wojny domowe i drogi do upadku republiki; zmiany 
polityczne i społecznych za panowania Augusta; pryncypat od Tyberiusza do końca epoki 
Antoninów – analiza procesu integracji imperium; okres przejściowy od pryncypatu do dominatu 
i pojęcie kryzysu III wieku; Rzym okresu późnego Cesarstwa i jego upadek. 

6.  Historia sztuki antycznej I-II 

Elementy historii sztuki i badań archeologicznych starożytnego Bliskiego Wschodu, Egiptu, Grecji 
i Rzymu w kontekście świadectw literackich, przemian kulturowych i historycznych; wzajemne 
wpływy współistniejących kultur oraz przemiany stylów i prądów kulturowych na przestrzeni 
wieków; wpływy obrazowania w sztuce i literaturze poszczególnych okresów; odbiór dzieła sztuki, 
antyczne opinie na temat ars, techne i roli w sztuki w kulturze; zabytek jako świadectwo kultury 
antycznej. 

7.  J. grecki I.1-6 

Alfabet grecki i zasady akcentowania; fleksja: deklinacje I, II, III – odmiana rzeczowników, 
przymiotników, zaimków i imiesłowów; koniugacje I i II – tryb oznajmujący, rozkazujący, 
coniunctivus i optativus, czas teraźniejszy, przyszły, aoryst, imperfectum wszystkich trzech 
stron; składnia: szyk przydawki i orzeczenia, genetivus absolutus, partitivus, comparationis, 
dativus possessivus, instrumentalis, locativus, Acc. duplex; składnia ACI i NCI, participium 
praedicativum; zdania podrzędne czasowe, skutkowe, celowe, warunkowe; słownictwo związane 
z rolnictwem, podróżowaniem, handlem, wojskowością, sportem, wierzeniami i obyczajami 
starożytnych Greków. 

8.  J. łaciński I.1-6 Podstawy języka łacińskiego: alfabet łaciński i zasady akcentowania; deklinacja, koniugacja; 
nieodmienne części mowy; składnia zdania pojedynczego i złożonego, w tym charakterystyczne 
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dla języka łacińskiego konstrukcje składniowe (ACI, NCI, dativus possessivus, składnia nazw 
miast, ablativus absolutus, Acc. i Nom. duplex); nauka nowego słownictwa, związanego z historią 
Rzymu, kulturą, literaturą i mitologią; nauka i ćwiczenie przekładu na podstawie tekstów 
preparowanych i oryginalnych. 

9.  J. nowogrecki I-II – lektorat 

Alfabet grecki, zasady wymowy; morfologia: rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki, 
imiesłowy, przyimki, przysłówki, spójniki, partykuły; koniugacja I i II, czas teraźniejszy, przyszły, 
przeszły ciągły, aoryst, perfectum, plusquamperfectum; tryb oznajmujący, rozkazujący, zależny; 
składnia: funkcje przypadków, użycie czasów i trybów czasownika, zdania podrzędnie złożone, 
okresy warunkowe; słowotwórstwo: zdrobnienia, zgrubienia, derywaty; słownictwo: tożsamość, 
życie codzienne, rodzina, dom, czas wolny, rozrywka, relacje społeczne, zdrowie, zakupy, 
jedzenie, edukacja, praca, usługi publiczne, przemieszczanie się, podróże, przyroda i zjawiska 
atmosferyczne; elementy kultury Grecji współczesnej (elementy katharewusy, święta, rocznice 
historyczne, stroje i muzyka ludowa). 

10. J. arabski I-II, lektorat 

Pismo arabskie, zasady wymowy; podstawowe wiadomości gramatyczne: klasy czasowników; 
strona bierna; system czasów; kategoria trybu (rozkazujący, łączący, ścięty); czasowniki 
nieregularne, słowotwórstwo rzeczowników, stopniowanie przymiotników, liczebniki główne i 
porządkowe, przyimki, spójniki, partykuły; konwersacje dotyczące życia codziennego (rodzina, 
charakter, zawód, lekarz, sklep, restauracja, podróż, czas wolny); konwersacje dotyczące kultury 
islamu; lektura tekstów. 

11. J. włoski  I-II, lektorat 

Alfabet i wymowa włoska; podstawowe wiadomości gramatyczne: rodzajniki, rzeczowniki - rodzaj 
i liczba, odmiana czasowników regularnych i nieregularnych, przymiotniki i ich stopniowanie, 
czasy i tryby; zaimki, przyimki, przysłówki, liczebniki, imiesłowy, składnia zdań złożonych; 
słowotwórstwo; słownictwo: tożsamość, życie codzienne, rodzina, dom, czas wolny, rozrywka, 
relacje społeczne, zdrowie, zakupy, moda, jedzenie, edukacja, praca, usługi publiczne, 
przemieszczanie się, podróże, przyroda i zjawiska atmosferyczne; elementy kultury 
współczesnych Włoch (jak np. ikony Włoch - bar i kawa; włoskie święta narodowe, ludowe i 
religijne, regiony włoskie). 

12. Języki i pisma Śródziemnomorza 

Geograficzne i kulturowe rozmieszczenia pism i języków na obszarze Śródziemnomorza; typologia 
systemów pisma: piktograficzne, ideograficzne, sylabiczne, alfabetyczne, typy mieszane; 
omówienie pism: hieroglifów egipskich, pisma klinowego, sylabariuszy kreteńskich i cypryjskich, 
abdżadów  semickich, alfabetu greckiego, alfabetu łacińskiego; odszyfrowywanie nieznanych 
rodzajów pisma; klasyfikacje języków: genetyczna, morfologiczna, składniowa; rodziny językowe 
Śródziemnomorza. 

13. Kompozycja wypowiedzi 
pisemnej 

Zasady właściwego tworzenia kompozycji pisemnej; ugruntowanie wiedzy z zakresu poprawnej 
polszczyzny; umiejętność analizy tekstu i wydobycia z niego najistotniejszych informacji; style 
tekstu; zasady tworzenia abstraktu i streszczenia; zasady tworzenia bibliografii i przypisów. 
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14. Literatura łacińska 

Periodyzacja literatury rzymskiej, stan zachowania tekstów, początki piśmiennictwa; literatura 
archaiczna: Liwiusz Andronik, Newiusz, Enniusz, Plaut; Terencjusz, Katon Starszy; Lucyliusz; 
literatura cycerońska: Cezar, Cyceron, Salustiusz, Nepos; Lukrecjusz, Katullus; okres 
augustowski: Wergiliusz, Horacy, Tibullus, Propercjusz, Owidiusz, Liwiusz; literatura okresu 
cesarstwa: Seneka Młodszy, Lukan, Petroniusz; epicy flawijscy i Sylwy Stacjusza; Tacyt, Pliniusz 
Młodszy; Swetonius; Persjusz; Juwenalis; Marcjalis, Apulejusz; literatura chrześcijańska: 
Tertulian, Minucjusz Feliks, Laktancjusz, Ambroży, Hieronim, Augustyn. 

15. Literatura grecka 

Homer, Hezjod, cykl trojański; poezja archaiczna (Archiloch, Safona, Alkajos, Solon, Anakreont), 
; tragedia klasyczna (Ajschylos, Eurypides, Sofokles), komedia (Arystofanes, Menander); 
historiografia grecka (Herodot, Tukidydes, Polibiusz); proza attycka (Gorgiasz, Demostenes, 
Ajschines, Lizjasz); poezja hellenistyczna (Teokryt, Kallimach, Apolloniusz z Rodos); dramat 
hellenistyczny; styl azjański, II sofistyka (Attycyzm), Dion z Prusy, Flawiusz Filostratos, Lukian, 
Eliusz Arystydes; romans grecki (Longos, Ksenofont z Efezu). 

16. Mitologia grecka 

Wprowadzenie do badań nad mitem; funkcje mitu; mity u Homera i Hezjoda; cykle epickie; 
hymny homeryckie; mity w dramacie greckim; mitografowie (Apollodor), mitologia w  poezji 
hellenistycznej; opracowania mitologii greckiej (podręczniki, encyklopedie, słowniki); mitologia 
grecka w Rzymie; mitologia grecka w kulturze europejskiej. 

17. Proseminarium 

Nauka dostrzegania oraz formułowania problemów badawczych, analizy i interpretacji tekstów 
literackich oraz innych wytworów kultury znajdujących się w obszarze zainteresowań studiów 
śródziemnomorskich; wskazanie metod i sposobów prowadzenia badań; podstawowe narzędzia 
badawcze; przybliżenie studentom zagadnień związanych z techniką pisania pracy (konspekt 
pracy, jej struktura, zasady cytowania, sporządzanie przypisów i bibliografii) oraz prawem 
autorskim. 

18. Retoryka 

Teoria retoryki:  definicje retoryki, rodzaje retoryczne, środki perswazji – ethos, logos, pathos,  
toposy, erystyka, dispositio, elocutio; historia retoryki: mówcy attyccy (Demostenes, Ajschines, 
Isokrates, Lizjasz), retoryka hellenistyczna (styl azjański); retoryka rzymska (Cyceron, 
Kwintylian); II sofistyka (Eliusz Arystydes, Dion z Prusy, Flawiusz Filostratos, Lukian). 

19. Rynek pracy 

Prawa i obowiązki pracownicze; pracobiorca-pracodawca - wzajemne zobowiązania; Status 
zatrudnienia (typy umów o pracę, sposoby rekrutacji i zatrudniania pracowników); zobowiązania 
społeczne pracodawców: formalne, deklarowane, dodatkowe (niematerialne); elementy 
psychologii zarządzania i psychologii pracy; typologia i status organizacji na rynku pracy (sektor 
publiczny, korporacyjny, trzeci sektor na rynku pracy); trening kompetencji miękkich 
potrzebnych na współczesnym rynku pracy (budowanie wizerunku własnego, kandydat do pracy 
i jego marka, kompetencje konwersatoryjne). 

   

 

Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność: niderlandystyka 
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Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

Poziom kwalifikacji: 6 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 40 

 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. 
Kurs podręcznikowy (sem. 1) 

Zajęcia stanowią podstawową część bloku praktycznej nauki języka niderlandzkiego. Mają 
na celu rozwinięcie kompetencji językowych uczestników zajęć w zakresie: czytania, 
pisania, mówienia, opanowania materiału leksykalnego, rozumienia tekstu pisanego i 
słuchanego. Podstawą kursu są treści programowe zawarte w podręczniku Help! 1 (lekcje 
1-13), uzupełniane o materiały dodatkowe, przygotowane przez prowadzącego zajęcia, 
pochodzące z zasobów internetowych i tematycznie nawiązujące do poszczególnych 
jednostek lekcyjnych. Zakres tematyczny w semestrze I: Introductie. Kennismaken. 
Onderweg. In een café. Een afspraak. Gefeliciteerd! Winkelen. Wonen. Een werkdag. Vrije 
tijd. Op reis. Gisteren. Informatie. 

2.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Gramatyka 
praktyczna (sem. 1) 

Zajęcia przeznaczone są na uzupełnienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych 
studentów w zakresie zagadnień gramatycznych poznawanych w ramach kursów 
podręcznikowych: zaimki osobowe, odmiana czasownika w czasie teraźniejszym, pytania, 
negacja, czasowniki modalne, rodzajnik (podstawy), liczba mnoga, konstrukcja om… 
te+infinitief, er (z liczebnikiem, z podmiotem nieokreślonym, jako okolicznik miejsca), 
zaimki dzierżawcze, odmiana przymiotnika, zdania porównawcze, welk/welke, zdania z 
als/omdat/want/maar/dat, czasowniki rozdzielnie złożone, tworzenie drugiej i trzeciej 
formy czasowników regularnych. 

3.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Fonetyka 
praktyczna 

Zajęcia stanowią część bloku praktycznej nauki języka niderlandzkiego. Mają na celu 
rozwinięcie kompetencji językowych uczestników zajęć w zakresie podstaw wymowy 
języka niderlandzkiego (wymowa poszczególnych głosek i większych jednostek, podstawy 
akcentu wyrazowego i zdaniowego). Budowa aparatu mowy (elementy). Samogłoski – 
samogłoski przednie niezaokrąglone, samogłoski przednie zaokrąglone, samogłoski 
środkowe i tylne. Dyftongi. Spółgłoski – spółgłoski zwarto-wybuchowe, szczelinowe, 
nosowe, boczne, wibranty. Akcent wyrazowy – wybrane zagadnienia. Akcent 
zdaniowy/intonacja – wybrane zagadnienia. Podstawowe formuły komunikacyjne (wg. 
podręcznika Help 1). Ewaluacyjne nagranie wymowy. 

4.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Język 
niderlandzki w Belgii (sem. 1) 

Zajęcia stanowią uzupełnienie kursu podręcznikowego z uwzględnieniem cech 
charakterystycznych wariantu flamandzkiego. Podstawą zajęć są treści programowe 
zawarte w podręczniku Vanzelfsprekend (lekcje 1-5), uzupełniane o materiały dodatkowe, 
przygotowane przez prowadzącego zajęcia, pochodzące z zasobów internetowych i 
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tematycznie nawiązujące do poszczególnych jednostek lekcyjnych. Zakres tematyczny w 
semestrze I: Welkom aan boord. Hoe gaat het ermee? Kunt u mij helpen? Hoe bedoel je? 
Zin om mee te gaan? 

5.  Wprowadzenie do niderlandystyki 

Kurs wprowadza podstawowe informacje o Niderlandach: o geografii, najważniejszych 
instytucjach Holandii i Belgii, a także o współczesnych społecznych, politycznych i 
kulturowych realiach niderlandzkiego obszaru językowego. Zajęcia wprowadzające – 
studia w KFN, curriculum, podstawowe informacje na temat studiowania na UWr. 
Niderlandy – informacje ogólne. Geografia Holandii i Belgii. Holandia i Belgia dla turysty. 
Ustrój państwowy Holandii i Belgii (monarchia konstytucyjna). Kolonialna historia Holandii 
– Indonezja, RPA, Surinam, Antyle. Kolonialna historia Belgii – Kongo. Kultura popularna 
Holandii i Belgii (święta i zwyczaje). Kuchnia Holandii i Belgii. Religia w Holandii i Belgii. 
Media holenderskie i belgijskie. Sport holenderski i belgijski. Niderlandystyka na świecie, 
współpraca międzynarodowa. Polityka kulturowa w Holandii i Belgii. Film niderlandzki i 
flamandzki. Komiks niderlandzki i flamandzki. Niderlandzka muzyka popularna. Język 
niderlandzki – instytucjonalizacja języka niderlandzkiego. Wprowadzenie do historii 
języka. Sytuacja językowa w Belgii. Miejsce Holandii i Belgii w Europie. Recepcja literatury 
niderlandzkiej w Polsce. Relacje polsko-niderlandzkie. Niderlandzkie ślady na Dolnym 
Śląsku. Sztuka niderlandzka. 

6.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. 
Kurs podręcznikowy (sem. 2) 

Zajęcia stanowią podstawową część bloku praktycznej nauki języka niderlandzkiego. Mają 
na celu rozwinięcie kompetencji językowych uczestników zajęć w zakresie: czytania, 
pisania, mówienia, opanowania materiału leksykalnego, rozumienia tekstu pisanego i 
słuchanego. Podstawą kursu są treści programowe zawarte w podręcznikach Help! 1 
(lekcje 14-16) i Help! 2 (lekcje 1-4), uzupełniane o materiały dodatkowe, przygotowane 
przez prowadzącego zajęcia, pochodzące z zasobów internetowych i tematycznie 
nawiązujące do poszczególnych jednostek lekcyjnych. Zakres tematyczny w semestrze II: 
Naar de dokter. Vroeger. Vacature! Ga je mee stappen? Wat voor weer zou het zijn? Er is 
geen bal op de TV! Laat ze maar praten. 

7.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Gramatyka 
praktyczna (sem. 2) 

Zajęcia przeznaczone są na uzupełnienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych 
studentów w zakresie zagadnień gramatycznych poznawanych w ramach kursów 
podręcznikowych: imperfectum, perfectum, trzy formy czasowników regularnych i 
nieregularnych, stopniowanie przymiotnika, czasowniki zwrotne, zaimki wskazujące, 
wyrażanie czasu przyszłego, zaimki, zdania porównawcze (uzupełnienie wiadomości), 
zdania przydawkowe, er+prepositie, rekcja czasownika (podstawy), strona bierna w czasie 
teraźniejszym. 

8.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Fonetyka 
praktyczna z elementami teorii 

Transkrypcja fonetyczna. Fonetyka a fonologia. Głoska a fonem. Głoski niderlandzkie: 
samogłoski, spółgłoski. dwugłoski, połączenia samogłoskowe. Cechy dystynktywne 
fonemów i ich alofony. Zapis ortograficzny głosek. Podstawowe zasady ortografii 
niderlandzkiej. Upodobnienia spółgłoskowe: labializacja, welaryzacja, palatalizacja, 
udźwięcznienie wsteczne, ubezdźwięcznienie postępowe. Fonische kenmerken van het 
woordaccent in het Nederlands en accentuering van ongelede woorden. Functies van het 
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woordaccent in het Nederlands en accentuering van samenstellingen. Accentuering van de 
Nederlandse suffigeringen. Accentuering van de Nederlandse prefigeringen. 

9.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Język 
niderlandzki w Belgii (sem. 2) 

Zajęcia stanowią uzupełnienie kursu podręcznikowego z uwzględnieniem cech 
charakterystycznych wariantu flamandzkiego. Podstawą zajęć są treści programowe 
zawarte w podręczniku Vanzelfsprekend (lekcje 6-10), uzupełniane o materiały 
dodatkowe, przygotowane przez prowadzącego zajęcia, pochodzące z zasobów 
internetowych i tematycznie nawiązujące do poszczególnych jednostek lekcyjnych. Zakres 
tematyczny w semestrze II: Boodschappen doen. Wat is er aan de hand? Uit eten. 
Solliciteren voor een nieuwe baan. En hoe ging het verder? 

10.  
Wstęp do językoznawstwa 
niderlandzkiego 

Podstawowa wiedza o języku i językoznawstwie. Terminologia językoznawcza w języku 
niderlandzkim. Czym jest językoznawstwo? Językoznawstwo jako nauka 
interdyscyplinarna. Przegląd dyscyplin językoznawczych. Czym jest język? Język naturalny 
a inne ‘języki’, Podobieństwa i różnice między językami. Typologia języków świata 
(fonologiczna, morfologiczna, syntaktyczna, genetyczna, semantyczna). Kognitywne 
podstawy języka. Kompleksowość procesu komunikacji. 

11.  
Wstęp do literaturoznawstwa 
niderlandzkiego 

Podstawowa wiedza o literaturze i kulturze. Terminologia literaturoznawcza w języku 
niderlandzkim. Analiza drobnych utworów literackich – fragmentów prozą, opowiadań i 
wierszy z zastosowaniem przyswojonej terminologii. Analiza poezji: de dichter, het ik, 
beeldspraak, stijlmiddelen. Analiza prozy: schrijver, auteur, verteller, ruimte, personages, 
fabel, sujet, motief, tijd, perspectief, focalisatie. Analiza literatury dziecięcej: 
prentenboeken, maatschappijbeelden. 

12.  Elementy kultury niderlandzkiej 

Kurs stanowi wprowadzenie do historii sztuki niderlandzkiej. Studenci zapoznają się z jej 
głównymi nurtami i przedstawicielami od Średniowiecza po współczesność. Źródła 
średniowiecznej sztuki niderlandzkiej. Architektura średniowieczna - gotyk i sztuka 
romańska. Produkcja książek – miniaturzyści. Malarstwo średniowieczne (Prymitywiści 
flamandzcy). Muzyka w Niderlandach. Malarstwo niderlandzkie w XVI wieku. Złoty Wiek w 
Niderlandach Północnych – Rembrandt i jego krąg. Złoty Wiek w Niderlandach 
Południowych – Rubens i jego krąg. Malarze w cieniu Rubensa i Rembrandta. Polska, Śląsk 
i Niderlandy w Złotym Wieku. Szkoły Haska i Amsterdamska. Życie i twórczość Vincenta 
van Gogha. Avant-Garde (de Stijl i CoBrA). Architektura niderlandzka. Sztuka współczesna 
i design w Holandii i Belgii. 

13.  Historia Niderlandów 

Zajęcia zaznajamiają studentów z rozwojem dziejów Niderlandów od czasów 
prehistorycznych poprzez Średniowiecze oraz Złoty Wiek Niderlandów Południowych w XVI 
w oraz Złoty Wiek Niderlandów Północnych w XVII w. aż po powstanie i rozwój dwóch 
nowoczesnych państw niderlandzkich: Belgii i Holandii w XIX w. i w XX w. - aż do czasów 
współczesnych. Okres prehistoryczny – pierwsi mieszkańcy ‘Niskich Krajów’. Neolityczne 
dolmeny i pierwsze plemiona rolnicze. Okres rzymski: na granicy rzymskiego świata. Mit 
batawski – skąd pochodzą Holendrzy? Ziemie niderlandzkie za panowania Karola 
Wielkiego. ‘Hebban olla vogala’ – początki pisanego języka niderlandzkiego. Erazm z 
Rotterdamu. Humanizm niderlandzki. Wojna Osiemdziesięcioletnia. Początki 
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holenderskiego narodu i Republiki Zjednoczonych Prowincji. Kompania Wschodnioindyjska 
i Rembrandt. Potęga państwa niderlandzkiego w okresie Złotego Wieku. Niderlandzkie 
ślady we Wrocławiu. Wycieczka po mieście. Nauka w Niderlandach. Christiaan Huygens, 
Antoni van Leeuwenhoek i inni naukowcy. Oświecenie w Niderlandach. Ruch ‘patriotów’. 
Rewolucja belgijska i jej polityczne konsekwencje. Aletta Jacobs. Emancypacja kobiet w 
Niderlandach. II Wojna Światowa. Prześladowanie Żydów w Holandii. Budowa 
społeczeństwa alternatywnego. Ruch Provo, ‘Pomarańczowe Państwo’ i Partia 
Krasnoludków. Polskie ‘krasnoludki’ – Pomarańczowa Alternatywa. 

14.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Kurs 
podręcznikowy (sem. 3) 

Zajęcia stanowią podstawową część bloku praktycznej nauki języka niderlandzkiego. Mają 
na celu rozwinięcie kompetencji językowych uczestników zajęć w zakresie: czytania, 
pisania, mówienia, opanowania materiału leksykalnego, rozumienia tekstu pisanego i 
słuchanego. Podstawą kursu są treści programowe zawarte w podręczniku Help! 2 (lekcje 
5-10), uzupełniane o materiały dodatkowe, przygotowane przez prowadzącego zajęcia, 
pochodzące z zasobów internetowych i tematycznie nawiązujące do poszczególnych 
jednostek lekcyjnych. Zakres tematyczny w semestrze III: Als je wint, heb je vrienden. 
De buren. Ik hou van jou. Even mijn file saven! Ga toch werken! En nu is het afgelopen! 

15.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Gramatyka 
praktyczna (sem. 3) 

Zajęcia przeznaczone są na uzupełnienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych 
studentów w zakresie zagadnień gramatycznych poznawanych w ramach kursów 
podręcznikowych: czasy w j. niderlandzkim (powtórzenie i rozszerzenie), strona bierna we 
wszystkich czasach, tryb przypuszczający, spójniki, zdrobnienia, tryb rozkazujący, 
er/waar+prepositie, zdania przydawkowe (rozszerzenie), les 10-herhaling, rekcja 
czasownika, stałe wyrażenia z przyimkami. 

16.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Pisanie (sem. 3) 

Zajęcia przeznaczone są na doskonalenie aktywnej znajomości języka niderlandzkiego, 
przy czym nacisk położony jest na poprawnym formułowaniu wypowiedzi pisemnej. 
Student zapozna się z różnymi rodzajami tekstów, z zasadami pisania zrozumiałych, 
zwięzłych i interesujących treści, ze standardami obowiązującymi w j. niderlandzkim. 
Tematyka w semestrze III: signaalwoorden van tijd, van opsomming, van oorzaak en 
gevolg, van tegenstelling; verbindingswoorden en verwijswoorden, instructies geven, 
chronologische beschrijving, formulieren invullen, korte beschrijving van een 
tentoonstelling, korte brieven, zakelijke correspondentie, recensie, creatief schrijven. 

17.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Konwersacje 
(sem. 3) 

Zajęcia przeznaczone są na rozwijanie praktycznych umiejętności studentów w zakresie 
mówienia. Konwersacje na podstawie artykułów prasowych na tematy społeczne, 
polityczne, kulturalne i popularno-naukowe poruszające aktualne problemy; krótkie teksty 
literackie; aktualne audycje radiowe, wywiady itd.; filmy dokumentalne i fabularne. Udział 
w dyskusji (słownictwo), wyrażanie własnych opinii. Praca nad słownictwem: synonimy, 
antonimy, transformacje zwrotów. Materiały ustne z egzaminów CNaVT. Prawidłowa 
wymowa. 

18.  Morfologia języka niderlandzkiego Morfologia i jej miejsce w systemie gramatycznym języka. Semantyczne, morfologiczne i 
syntaktyczne cechy poszczególnych części mowy, ich rodzaje, formy i użycie: rodzajnik, 
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rzeczownik, przymiotnik, czasownik, liczebnik, zaimek, przysłówek, przyimek, spójnik, 
wykrzyknik. 

Lidwoord: kenmerken, soorten en gebruik, onbepaald, bepaald, categoriaal en abstract 
lidwoord. Zelfstandig naamwoord: kenmerken soorten, de- en het-woorden, singularia en 
pluralia tantum, meervoudsvorming, verkleinwoorden Bijvoeglijk naamwoord: soorten en 
gebruik, verbuiging, trappen van vergelijking. Werkwoord: zelfstandige werkwoorden, 
koppelwerkwoorden, hulpwerkwoorden, vervoeging, regelmatige en onregelmatige 
werkwoorden, functies en gebruik van de infinitief en de deelwoorden, bederijvend en 
lijdende vorm, vorming en gebruik van de tijden, de wijzen van het werkwoord. Telwoord: 
soorten en gebruik - (on)bepaalde hoofd- en rangtelwoorden. Voornaamwoord: 
persoonlijk, bezittelijk, wederkerend, wederkerig, aanwijzend, vragend, betrekkelijk, 
onbepaald, uitroepend voornaamwoord. Bijwoord: soorten en gebruik, 
voorzetselbijwoorden, pronominale adverbia, functies van "er". Voorzetsels en 
achterzetsels, voorzetseluitdrukkingen. Voegwoord: nevenschikkende en onderschikkende 
voegwoorden. Soorten en gebruik van tussenwerpsels. 

19.  
Historia literatury niderlandzkiej – 
literatura współczesna 

Historia literatury niderlandzkojęzycznej od 1830 r. aż do współczesności – przedstawienie 
kluczowych dla tego piśmiennictwa twórców i kanonicznych utworów prozatorskich, 
dramatycznych i poetyckich oraz omówienie głównych zjawisk i trendów, 
charakterystycznych dla poszczególnych okresów: 

Kader Abdolah, ‘Het Amerikaanse bedrijf’. Multatuli en Max Havelaar. De Tachtigers en de 
romantische poëtica: Willem Kloos, ‘Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten’; 
Herman Gorter, ‘De boomen waren stil’. Gedichten van Paul van Ostaijen. Willem Elsschot, 
Lijmen/Het been. Gedichten van de Vijftigers. Hugo Claus, De Metsiers. Gedichten uit de 
jaren zestig (R. Kopland; Bernlef; Zestigers: Armando, K. Schippers). Jan-Jacob 
Slauerhoff, ‘De ontdekker’; ‘Manilla’ ; ‘Fado’. Harry Mulisch, De aanslag en de Nederlandse 
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Annelies Verbeke, ‘Huilbaby’. Maria Dermoût, 
‘De sirenen’. Mensje van Keulen, ‘De plankenvloer‘. 

20.  Realioznawstwo (Holandia) 

Kurs poświęcony jest holenderskim instytucjom i współczesnej historii kulturowej: 
Tożsamość narodowa i reprezentacja. Monarchia konstytucyjna i scena polityczna w 
Holandii. Holenderski system szkolnictwa. 'Gedoogbeleid'. 'Ingenieursmentaliteit'. 
Filaryzacja i defilaryzacja w Holandii. 'Trudna' przeszłość. Społeczeństwo wielokulturowe w 
Holandii. 

21.  Rynek pracy 

Prawa i obowiązki pracownicze. Pracobiorca-pracodawca - wzajemne zobowiązania. Status 
zatrudnienia (typy umów o pracę, sposoby rekrutacji i zatrudniania pracowników). 
Zobowiązania społeczne pracodawców: formalne, deklarowane, dodatkowe 
(niematerialne). Elementy psychologii zarządzania i psychologii pracy. Typologia i status 
organizacji na rynku pracy (sektor publiczny, korporacyjny, trzeci sektor na rynku pracy). 
Trening kompetencji miękkich potrzebnych na współczesnym rynku pracy (budowanie 
wizerunku własnego, kandydat do pracy i jego marka, kompetencje konwersatoryjne). 
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22.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Kurs 
podręcznikowy (sem. 4) 

Zajęcia stanowią podstawową część bloku praktycznej nauki języka niderlandzkiego. Mają 
na celu rozwinięcie kompetencji językowych uczestników zajęć w zakresie: czytania, 
pisania, mówienia, opanowania materiału leksykalnego, rozumienia tekstu pisanego i 
słuchanego. Podstawą kursu są treści programowe zawarte w podręczniku Help! 3 (lekcje 
1-5), uzupełniane o materiały dodatkowe, przygotowane przez prowadzącego zajęcia, 
pochodzące z zasobów internetowych i tematycznie nawiązujące do poszczególnych 
jednostek lekcyjnych. Zakres tematyczny w semestrze IV: Eten en drinken. Klimat. 
Transport. Milieu. Economie. 

23.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Gramatyka 
praktyczna (sem. 4) 

Zajęcia przeznaczone są na uzupełnienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych 
studentów w zakresie zagadnień gramatycznych poznawanych w ramach kursów 
podręcznikowych: czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone, użycie rodzajnika, 
czasowniki z ‘te’ i bez ‘te’, zdania porównawcze, negacja, spójniki (rozszerzenie), zdania 
przydawkowe, zaimki względne, liczba mnoga (wyjątki), szyk zdania, przyimki. 

24.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Pisanie (sem. 4) 

Zajęcia przeznaczone są na doskonalenie aktywnej znajomości języka niderlandzkiego, 
przy czym nacisk położony jest na poprawnym formułowaniu wypowiedzi pisemnej. 
Student zapozna się z różnymi rodzajami tekstów, z zasadami pisania zrozumiałych, 
zwięzłych i interesujących treści, ze standardami obowiązującymi w j. niderlandzkim. 
Tematyka w semestrze IV: beschrijving van een afbeelding, beschrijving van een grafiek, 
betoog (mening formuleren, standpunt met argumenten ondersteunen), abstract, 
samenvatting, poster, causale relaties, bibliografie opstellen, citeren en parafraseren. 

25.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Konwersacje 
(sem. 4) 

Zajęcia przeznaczone są na rozwijanie praktycznych umiejętności studentów w zakresie 
mówienia. Konwersacje na podstawie artykułów prasowych na tematy społeczne, 
polityczne, kulturalne i popularno-naukowe poruszające aktualne problemy; krótkie teksty 
literackie; aktualne audycje radiowe, wywiady itd.; filmy dokumentalne i fabularne. 
Przygotowywanie prezentacji ustnej (tworzenie slajdów), struktura wypowiedzi; 
wygłaszanie referatów. Praca nad słownictwem: synonimy, antonimy, transformacje 
zwrotów. Materiały ustne z egzaminów CNaVT. Prawidłowa wymowa. 

26.  Składnia języka niderlandzkiego 

Składnia języka niderlandzkiego. Budowa zdania. Rodzaje zdań. Zdania współrzędnie i 
podrzędnie złożone. Równoważniki zdań. Szyk wyrazów w zdaniu. Rozbiór logiczny i 
gramatyczny zdania. Części zdania. Definicja zdania. Zdania pojedyncze: oznajmujące, 
pytające (ogólne, szczegółowe), rozkazujące, wykrzyknikowe. Zdania czynne i bierne. 
Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone. Związek znaczeniowy zdań współrzędnych: 
łączny, rozłączny, przeciwstawny, przyczynowy, wynikowy. Rodzaje zdań pobocznych ze 
względu na wprowadzające je elementy (spójniki podrzędne, zaimki i przysłówki pytajne 
oraz zaimki i przysłówki względne). Zdania podrzędne z szykiem zdania głównego: mowa 
niezależna i "semi-directe rede", szyk zdania głównego w niektórych zdaniach 
okolicznikowych, "balansschikking". Rodzaje zdań podrzędnych ze względu na ich funkcję 
syntaktyczną: podmiotowe, orzecznikowe, dopełnieniowe, okolicznikowe, przydawkowe. 
Równoważniki zdań. Ogólne zasady składniowe. Bieguny zdania. Rama zdaniowa. Szyk 
wyrazów w zdaniu. Szyk w orzeczeniu złożonym. Forma osobowa czasownika jako 
orzeczenie lub jego część. Części składowe orzeczenia. Orzeczenie czasownikowe i 
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imienne. Czasowniki pełnoznaczne i posiłkowe. Rodzaje łączników. Orzecznik. Walencja 
czasownika a składnia zdania. Podmiot. Składnia zgody. Rodzaje podmiotów. Dopełnienia 
bliższe i dalsze. Dopełnienia przyimkowe. Okoliczniki. Przydawki. "Bepaling van 
gesteldheid". 

27.  
Historia literatury niderlandzkiej – 
literatura dawna 

Historia literatury niderlandzkojęzycznej od pierwszych śladów języka niderlandzkiego do 
1830 r.: Karel ende Elegast en ridderepiek. Mystiek en Hadewijch. Hofcultuur, theater en 
abele spelen. De moraliteit: Elckerlijc. Theater van de rederijkers: Esbattementen. VOC en 
reizen: Het Journael van Bontekoe. Nederlandse emblematiek. Jacob Cats: Trou-ringh. 
Van den vos Reynaerde. Schrijvende vrouwen: vanaf de Middeleeuwen tot in de 18de 
eeuw. Pieter Langendijk, Het wederzijds huwelijksbedrog. Wilhelmus en de anderen. 
Nederlandse liedjes 1500-1700. Hiëronymus van Alphen, Proeve van kleine gedichten 
voor kinderen. Elisabeth Wolff en Agatha Deken: Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart 

Middelnederlandse poëzie: Hendrik Van Veldeke, Jan van Brabant. Beatrijs. 
Mariabliscappen. Mariken van Nieumeghen. Rederijkerspoëzie. Poëzie van de Renaissance: 
Jan Van der Noot en anderen. Jezuïeten en religieuze poëzie. Joost van de Vondel en Jan 
Vos. Geerbrandt Adriaenszoon Bredero, Spaanse Brabander. Concettisme in de poëzie. 
Pieter Corneliszoon Hooft. Justus Van Effen, De Hollandsche Spectator. Rhijnvis Feith, 
Julia. (Pre)romantiek – Willem Bilderdijk, A.C.W. Staring. 

28.  Realioznawstwo (Belgia) 

Rozwój najważniejszych zjawisk z historii kultury Królestwa Belgii w najszerszym 
znaczeniu tego słowa – w tym symbolice państwowej, geografii, podziale 
administracyjnym, współczesnych społecznych, politycznych i artystycznych realiach Belgii 
(w tym Flandrii). Część uwagi będzie poświęcona również państwu Luksemburg: Symbolen 
van België en Vlaanderen. Bestuurlijke indeling van België. Belgische monarchie. Populaire 
cultuur in België. Congo – voormalige Belgische kolonie. BD – Stripverhaal. België culinair. 
Onbekend Wallonië. Onbekend Luxemburg. Belgische kunst. Vlaamse literatur. Belgische 
mode. 

29.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Kurs 
podręcznikowy (sem. 5) 

Zajęcia stanowią podstawową część bloku praktycznej nauki języka niderlandzkiego. Mają 
na celu rozwinięcie kompetencji językowych uczestników zajęć w zakresie: czytania, 
pisania, mówienia, opanowania materiału leksykalnego, rozumienia tekstu pisanego i 
słuchanego. Podstawą kursu są treści programowe zawarte w podręczniku Help! 3 (lekcje 
6-9), uzupełniane o materiały dodatkowe, przygotowane przez prowadzącego zajęcia, 
pochodzące z zasobów internetowych i tematycznie nawiązujące do poszczególnych 
jednostek lekcyjnych. Zakres tematyczny w semestrze V: Werk. Ontspanning. Sport. 
Techniek. 

30.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Konwersacje 
(sem. 5) 

Zajęcia przeznaczone są na rozwijanie praktycznych umiejętności studentów w zakresie 
mówienia. Konwersacje na podstawie artykułów prasowych na tematy społeczne, 
polityczne, kulturalne i popularno-naukowe poruszające aktualne problemy; krótkie teksty 
literackie; aktualne audycje radiowe, wywiady itd.; filmy dokumentalne i fabularne. 
Prowadzenie zebrań i negocjacji; udział w dyskusji. Wygłaszanie referatu naukowego 
prezentującego własne badania; inscenizowane konferencje naukowe. Praca nad 
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słownictwem: synonimy, antonimy, transformacje zwrotów. Materiały ustne z egzaminów 
CNaVT. Prawidłowa wymowa. Spójność wypowiedzi. 

31.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Zajęcia do 
wyboru (sem. 5) 

Rozwinięcie i praktyczne zastosowanie podstawowych umiejętności związanych z 
prowadzeniem badań w zakresie językoznawstwa / literaturoznawstwa, czytaniem i 
wykorzystaniem tekstów naukowych, pisaniem własnych tekstów o charakterze 
naukowym. Planowanie i prowadzenie pracy badawczej: Co może stać się przedmiotem 
badania? Jak sformułować temat? Jak sformułować pytanie/pytania badawcze oraz 
hipotezę? Jak uzyskać odpowiedzi na postawione pytanie/pytania badawcze? Jak podzielić 
pracę badawczą na etapy i rozplanować ją w czasie? Techniki badawcze w praktyce (m.in. 
badania eksperymentalne i ankietowe). Pisanie planu pracy badawczej w praktyce. Praca z 
tekstem naukowym: Co uznajemy za tekst naukowy? Jakie rodzaje tekstów naukowych 
możemy wykorzystać w pracy licencjackiej? Gdzie i jak szukać tekstów o charakterze 
naukowym? Jak czytać tekst naukowy (lektura orientacyjna i selektywna, czytanie 
globalne, czytanie szczegółowe i krytyczne). Opracowywanie tekstu naukowego dla celów 
pracy licencjackiej w praktyce. Praktyczne zagadnienia związane z pisaniem pracy 
licencjackiej: Ogólna i szczegółowa struktura pracy licencjackiej (podział na rozdziały, 
podrozdziały, części fakultatywne, itp.). Definiowanie i błędy definicyjne. Użycie 
stylesheetu APA w tekście oraz przy przygotowaniu bibliografii. Praca z programami 
automatycznie przetwarzającym dane bibliograficzne. Użycie w pracy badawczej tabel/ 
wykresów/ grafików/ diagramów – rozwiązania techniczne. Język i styl pracy licencjackiej 
(Zastosowanie czasów w pracy licencjackiej, wyrażenia przyimkowe, spójniki, synonimy, 
antonimy, zakazane słowa/wyrażenia, wzbogacanie języka o słownictwo akademickie, 
passivitis, interpunkcja, zastosowanie angielskich czasowników, itp.). Charakterystyczne 
słownictwo i konstrukcje do wykorzystania w pracy licencjackiej. Pisanie streszczenia. 

32.  
Tłumaczenia NL-PL – 
wprowadzenie  

Rodzaje tłumaczeń pisemnych. Podstawowe pojęcia związane z tłumaczeniami pisemnymi. 
Specyfika pracy tłumacza ustnego. Zasady dobrego tłumaczenia pisemnego. Ćwiczenia 
przygotowujące do tłumaczeń pisemnych. Techniki tłumaczeniowe. Tłumaczenie pisemne 
prostych autentycznych tekstów z j. niderlandzkiego na j. polski. 

33.  Seminarium licencjackie (sem. 5) 

W ramach seminarium studenci przygotowują – pod opieką prowadzącego – prace 
licencjackie na wybrany przez siebie temat z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa 
lub kulturoznawstwa niderlandzkiego. Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej. 
Omawianie i ocena planowanego badania. Przygotowanie planu pracy. Dobór źródeł 
prymarnych i sekundarnych. Metodologia badań. Prowadzenie argumentacji. Zasady 
cytowania źródeł. Etyka badań naukowych. Zasady przygotowania bibliografii. Słownictwo 
akademickie. Analiza fragmentów pracy. 

34.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Kurs 
podręcznikowy (sem. 6) 

Zajęcia stanowią podstawową część bloku praktycznej nauki języka niderlandzkiego. Mają 
na celu rozwinięcie kompetencji językowych uczestników zajęć w zakresie: czytania, 
pisania, mówienia, opanowania materiału leksykalnego, rozumienia tekstu pisanego i 
słuchanego. Podstawą kursu są treści programowe zawarte w podręczniku Help! 3 (lekcje 
10-13), uzupełniane o materiały dodatkowe, przygotowane przez prowadzącego zajęcia, 
pochodzące z zasobów internetowych i tematycznie nawiązujące do poszczególnych 
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jednostek lekcyjnych. Zakres tematyczny w semestrze VI: Gezondheid. Onderwijs. 
Verslavingen. Politie. 

35.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Słownictwo 
akademickie 

Ćwiczenia leksykalne na poziomie zaawansowanym w oparciu o kurs Wijze woorden. 
Woordenlijst Academisch Nederlands met idioomoefeningen oraz autentyczne nagrania 
audio i wideo. Substantieven. Verba. Adjectieven/Adverbia. Pre- en suffixen. Słownictwo 
akademickie. Ćwiczenia stylistyczne. Redagowanie tekstów.  

36.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Konwersacje 
(sem. 6) 

Zajęcia przeznaczone są na rozwijanie praktycznych umiejętności studentów w zakresie 
mówienia. Konwersacje na podstawie artykułów prasowych na tematy społeczne, 
polityczne, kulturalne i popularno-naukowe poruszające aktualne problemy; krótkie teksty 
literackie; aktualne audycje radiowe, wywiady itd.; filmy dokumentalne i fabularne. 
Sztuka prezentacji, ćwiczenia stylistyczne i gramatyczne. Prezentowanie wyników 
własnych badań naukowych. Praca nad słownictwem: synonimy, antonimy, transformacje 
zwrotów. Materiały ustne z egzaminów CNaVT. Prawidłowa wymowa. Spójność 
wypowiedzi. 

37.  
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Zajęcia do 
wyboru (sem. 6) 

Zajęcia do wyboru prowadzone są w oparciu o wybór niderlandzkich programów 
telewizyjnych i stymulujące rozwój zintegrowanych sprawności językowych: słuchania 
(różne odmiany języka niderlandzkiego w jego ‘żywym wydaniu) i mówienia (rozmowa na 
aktualne tematy; prezentowanie i moderowanie dyskusji) oraz poszerzanie zakresu 
słownictwa. 

38.  
Tłumaczenia PL-NL – 
wprowadzenie  

Rodzaje tłumaczeń pisemnych. Podstawowe pojęcia związane z tłumaczeniami pisemnymi. 
Specyfika pracy tłumacza ustnego. Zasady dobrego tłumaczenia pisemnego. Ćwiczenia 
przygotowujące do tłumaczeń pisemnych. Techniki tłumaczeniowe. Tłumaczenie pisemne 
prostych autentycznych tekstów z j. polskiego na j. niderlandzki. 

39.  Seminarium licencjackie (sem. 6) 

W ramach seminarium studenci przygotowują – pod opieką prowadzącego – prace 
licencjackie na wybrany przez siebie temat z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa 
lub kulturoznawstwa niderlandzkiego. Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej. 
Omawianie i ocena planowanego badania. Przygotowanie planu pracy. Dobór źródeł 
prymarnych i sekundarnych. Metodologia badań. Prowadzenie argumentacji. Zasady 
cytowania źródeł. Etyka badań naukowych. Zasady przygotowania bibliografii. Słownictwo 
akademickie. Analiza fragmentów pracy. 

40.  
Język afrikaans dla 
niderlandystów 

Umiejętność czytania tekstów w afrikaans na poziomie B2, a także kultura codziennej jego 
użytkowników. Wprowadzenie: język afrikaans. Formy czasownika. Rzeczownik. 
Przeczenie. Czasowniki modalne i zwrotne. Porównania i zdrobnienia. Złożenia; 
bezokolicznik. Imiesłowy; wykrzyknienia. Przyimki; reduplikacja; zdania podrzędne; 
strona bierna. Czytanie artykułów prasowych. 

 

Specjalność: Język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC) 
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l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. 
Wstęp do komunikacji 
międzykulturowej 

Model kultury Hofstede. Wizerunek, jego powstawanie i imagologia. Język, kultura i 
komunikacja interkulturowa. Porównywanie kulturowe. Badania nad recepcją literatury i 
kultury. Tożsamość kulturowa. Interkulturowość i wielokulturowość. Transfer kultury i 
wpływ. Wpływ i intertekstualność. Kulturoznawstwo i literaturoznawstwo. Kontekst. 

2. 
Ekonomia, historia Europy Środkowej i 
Unii Europejskiej (sem. 3, 4, 5 i 6) 

Zajęcia do wyboru. Różne aspekty problematyki europejskiej (prawo, dziennikarstwo, 
stosunki społeczne, itp.) ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Europy Środkowej. 
Treści programowe uzależnione od wybranych zajęć. 

 

  

Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność filologia rosyjska 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 40 

 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1 PNJR – fonetyka  Podstawy artykulacji: -miejsce i znaczenie akcentu w wyrazie, rytmika słowa rosyjskiego, 
wymowa samogłosek akcentowanych; -redukcja jakościowa i ilościowa – аканье,  иканье 
wymowa samogłosek jotowanych е, я, ё, ю; -wymowa spółgłosek twardych  ж, ш, ц; -wymowa 
spółgłosek miękkich ч, щ; -wymowa przedniojęzykowego  л  i miękkiego  л´ wymowa 
przyimków i spójników z wyrazami głównymi; -wymowa połączeń wyrazowych - zamiana  и na 
ы  wymowa zakończeń –ться, -тся; -его, -ого.  
Intonacja: -syntagma, akcent logiczny, konstrukcje intonacyjne ик-1, ик-2.   

2.  PNJR – leksyka  Dane personalne. Zawieranie znajomości. Zwroty grzecznościowe; Rodzina. Określanie stopnia 
pokrewieństwa; Zawody oraz miejsca pracy członków rodziny; Wygląd zewnętrzny; Cechy 
charakteru (w zakresie podstawowym); Dom. Mieszkanie (rozkład, umeblowanie, urządzenie 
własnego pokoju); Nazwy kolorów; Szkoła; Uczelnia (w zakresie podstawowym); Codzienne 
czynności; Określanie czasu oraz dni tygodnia.   

3.  PNJR – gramatyka funkcjonalna  1. Pisownia – poprawne oznaczanie głosek za pomocą liter alfabetu rosyjskiego; 2. Rzeczownik 
– używanie form fleksyjnych typowych rzeczowników trzech deklinacji; 3. Przymiotnik – formy 
deklinacyjne przymiotników twardotematowych i miękkotematowych; 4. Zaimek – niektóre 
formy zaimków osobowych, dzierżawczych, pytajnych, wskazujących i zwrotnego себя; 5. 
Czasownik – użycie form fleksyjnych typowych czasowników regularnych w czasie 
teraźniejszym; 6. Liczebnik – liczebniki główne i porządkowe (w mianowniku). 
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4.  PNJR – praca z tekstem  Dane personalne. Zawieranie znajomości. Zwroty grzecznościowe; Rodzina. Określanie stopnia 
pokrewieństwa; Zawody oraz miejsca pracy członków rodziny; Wygląd zewnętrzny; Cechy 
charakteru (w zakresie podstawowym); Dom. Mieszkanie (rozkład, umeblowanie, urządzenie 
własnego pokoju); Nazwy kolorów; Szkoła; Uczelnia (w zakresie podstawowym); Codzienne 
czynności; Określanie czasu oraz dni tygodnia.   

5.  Historia Rosji  1. Powstanie Rusi Kijowskiej i chrzest Rusi; 2. Okres rozdrobnienia feudalnego; 3. Najazd 
Mongołów na Ruś; 4. Kształtowanie się państwa moskiewskiego – Iwan I Kalita, Iwan III; 5. 
Rządy Iwana IV Groźnego – reformy, podbój chanatów, opricznina; 6. Czasy „smuty” na Rusi; 
7. Monarchia pierwszych Romanowów; 8. Rozłam w cerkwi; 9. Ustrój, gospodarka i kultura Rosji 
w XVI –XVII w.; 10. Panowanie Piotra I; 11. Okres przewrotów pałacowych i rozkwit monarchii 
szlacheckiej (Anna, Elżbieta, Katarzyna II); 12. Czasy Aleksandra I – reformy, kampania 
napoleońska, powstanie grudniowe; 13. Trzydziestolecie reakcji Mikołaja I. 

6.  Wstęp do językoznawstwa  Zajęcia obejmują następujące zagadnienia: 1. język jako przedmiot językoznawstwa; 2. 
podstawowe pojęcia lingwistyczne i definicja języka; 3. język jako system znakowo-
komunikacyjny; 4. funkcje społeczne języka i mówienia; 5. opis systemu językowego: 
podsystemy fonologiczny, morfologiczny, syntaktyczny, leksykalno-semantyczny; 6. 
klasyfikacja genetyczna języków: jednostki klasyfikacyjne, miejsce języków słowiańskich 
wśród języków świata. 

7.  Wstęp do literaturoznawstwa  Cechy swoiste literatury, wyróżniki i sztuki pokrewne. Nauka o literaturze i jej działy. Pojęcie i 
główne elementy struktury dzieła literackiego. Sfera planu treści i planu wyrażenia. Styl i 
kompozycja. Problemy kompozycji. Dominanty kompozycyjne. Podział na rodzaje i gatunki 
literackie. Epika (narrator, bohater, fabuła). Epickie formy językowo-stylistyczne. Gatunki 
epickie. Dramat (budowa świata przedstawionego w dramacie). Struktura językowa dramatu. 
Gatunki dramatyczne. Liryka (podmiot liryczny, właściwości stylowo-kompozycyjne liryki). 
Typy przeżyć wyrażanych w liryce. Gatunki liryczne. 

8.  Etyka pracy naukowej  1. Terminologia naukowa: pojęcia tematu pracy naukowej, literatury przedmiotu, metody 
badawczej, narzędzi badawczych, hipotezy itd.; 2. Kształtowanie właściwej postawy badacza 
wobec własnej i cudzej pracy naukowej (problem plagiatu, prawo autorskie, zasady 
przywoływania cytowań); 3. Kryteria oceny pracy naukowej (recenzja naukowa); 4. Zasady 
gromadzenia literatury przedmiotu: biblioteki naukowe, bibliografie tradycyjne i internetowe 
bazy danych; 5. Sporządzanie notatek i wyciągów z literatury, opracowywanie materiału 
naukowego; 6. Sposoby sporządzania bibliografii naukowej, zasady tworzenia adresów 
bibliograficznych i sporządzania przypisów; 7. Układ graficzny pracy naukowej; 8. Styl 
pisarstwa naukowego: standardowa leksyka i frazeologia (prezentacja problemu, stawianie 
hipotezy, argumentowanie, wnioskowanie); 9. Poprawność językowa (rodzaje błędów 
językowo-stylistycznych). 

9.  PNJR – fonetyka  Artykulacja i zjawiska fonetyczne: 1. Asymilacje w połączeniach spółgłoskowych; 2. Wpływ 
znaku miękkiego i twardego na wymowę; 3. Ubezdźwięcznienie spółgłosek; 4. Uproszczenia 
grup spółgłoskowych w wymowie; 5. Wymowa twardych i miękkich spółgłosek в, ф, б, п, м i 
р; 6. Zamiana и na ы; 7. Wymowa przymiotników miękkotematowych; 8. Wymowa 
rzeczowników zakończonych na -ия, -ие. 
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Intonacja: 1. konstrukcje intonacyjne ик-3, ик-4, ик-5; 2. utrwalenie podstawowych 
konstrukcji intonacyjnych w zdaniach jedno- i wielosyntagmowych. 
Akcentuacja: 1. akcent w wybranych rzeczownikach; 2. akcent w przymiotnikach w pełnej 
formie.  
Wymowa i akcentuacja liczebników głównych i porządkowych. 

10. PNJR – leksyka  1. Szkoła; 2. Uczelnia (w zakresie podstawowym); 3. Określanie czasu oraz dni tygodnia; 4. 
Miasto. Orientacja przestrzenna. Komunikacja miejska; 5. Zakupy; 6. Posiłki w domu i poza 
domem; 7. Ulubione potrawy i napoje; 8. Czas wolny. Rozrywki, zainteresowania. Wakacje. 

11. PNJR – gramatyka funkcjonalna z 
ortografią  

Gramatyka: 1. Rzeczownik – formy przypadków wszystkich deklinacji, ważniejsze rzeczowniki 
mające inną liczbę oraz rodzaj niż w j. polskim; 2. Przymiotnik - formy deklinacyjne 
przymiotników twardo- i miękkotematowych, a także o temacie zakończonym na к, г, х,  ш, щ, 
ч. Rzeczownikowe (krótkie) formy przymiotników. Stopniowanie przymiotników (utrwalenie 
szczególnie form prostych); 3. Czasownik –  użycie czasownika быть, rosyjskie ekwiwalenty 
czasownika mieć, czasowniki ruchu, konstrukcje z bezokolicznikiem. Użycie form fleksyjnych 
typowych czasowników regularnych (oraz niektórych nieregularnych) w czasie teraźniejszym i 
przyszłym prostym,  tryb rozkazujący (utrwalenie); 4. Przysłówek – przysłówki kierunku ruchu i 
miejsca. Przysłówki przeczące i nieokreślone. Stopniowanie przysłówków (utrwalenie); 5. 
Zaimek – zaimki osobowe, pytajne, względne, formy zaimków przeczących i nieokreślonych  z  
przyimkiem i bez, rozróżnianie form zaimków wskazujących этот, тот; 6. Liczebnik – odmiana 
liczebników głównych, porządkowych i ułamkowych – (powtórzenie i utrwalenie). 
Ortografia: 1. Pisownia znaków miękkiego i twardego; 2. Pisownia samogłosek w rdzeniach, 
wymiana samogłosek w rdzeniach; 3. Samogłoski po ж, ш, щ, ч, ц w rdzeniu; 4. Pisownia 
spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych. 

12. PNJR – praca z tekstem 1. Szkoła; 2. Uczelnia (w zakresie podstawowym); 3. Określanie czasu oraz dni tygodnia; 4. 
Miasto. Orientacja przestrzenna. Komunikacja miejska; 5. Zakupy; 6. Posiłki w domu i poza 
domem; 7. Ulubione potrawy i napoje; 8. Czas wolny. Rozrywki, zainteresowania. Wakacje. 

13. Wstęp do literaturoznawstwa  Liryka. Stylistyka. Środki brzmieniowe. Organizacja warstwy znaczeniowej. Stylizacja. Tropy 
stylistyczne. Alegoria i symbol. Analiza wierszy. Wersyfikacja. System toniczny. System 
sylabiczny. Stopy systemu sylabotonicznego. Wiersz wolny. Analiza wierszy; Rymy. 

14. Wstęp do filologii słowiańskiej  Indoeuropejscy Słowianie. Praojczyzna indoeuropejska, praojczyzna Słowian. Ekspansje 
Słowian, najstarsze i późniejsze kontakty z innymi ludami. Najstarsze wzmianki o Słowianach. 
Język prasłowiański. Współczesne języki słowiańskie a język prasłowiański. Misja morawska. 
Konstantyn i Metody, obrządek słowiański. Ośrodki piśmiennictwa starosłowiańskiego. Język 
starosłowiański, głagolica i cyrylica. Najważniejsze zabytki piśmiennictwa starosłowiańskiego. 
Dwa modele bilingwizmu u Słowian: Slavia orthodoxa i Slavia latina. Gramatyki języka staro-
cerkiewnosłowiańskiego. Najstarsze gramatyki języków słowiańskich na tle gramatyk 
europejskich. Słowiańskie przekłady Biblii na tle przekładów Biblii na inne języki europejskie. 
Prawosławie vs. katolicyzm. Kontakty Polaków z innymi narodami słowiańskimi. Przegląd i 
charakterystyka poszczególnych języków słowiańskich. 

15. Gramatyka współczesnego 
języka 

Przedmiot i zadania fonetyki jako nauki. Pojęcie głoski. Głoska a litera. Głoska a fonem. Fonetyka 
akustyczna i artykulacyjna; Kryteria klasyfikacji głosek. System wokaliczny i konsonantyczny 
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rosyjskiego (fonetyka i fonologia)  języka rosyjskiego. Charakterystyka akcentu rosyjskiego. Wyrazy nieakcentowane (proklityki i 
enklityki) i słabo akcentowane. Zestroje akcentowe; Redukcja (jakościowa i ilościowa) 
samogłosek w sylabach nieakcentowanych. Zmiany spółgłosek związane z oddziaływaniem 
sąsiedztwa fonetycznego (zmiany w wygłosie absolutnym, asymilacje, desymilacja, uproszczenie 
grup spółgłoskowych); Wymowa niektórych form gramatycznych, wymowa nieakcentowanych 
połączeń samogłoskowych; Adaptacja fonetyczna leksemów zapożyczonych w języku rosyjskim. 
Przedmiot i zadania fonologii. Pojęcie fonemu. Opozycja fonologiczna. Fonologiczne cechy 
konstytutywne. Fonologiczne cechy dystynktywne. Zasób fonemów współczesnego języka 
rosyjskiego (samogłoski i spółgłoski). Pojęcie dystrybucji. Opis dystrybucji fonemów. Pozycja 
maksymalnej dyferencjacji fonemu. neutralizacja opozycji fonologicznej. Fonologiczne cechy 
konfiguracyjne. Opozycja fonologiczna (opozycja prywatywna, równorzędna, stopniowa). Silny 
fonem. Słaby fonem. Silna pozycja fonemu. Słaba pozycja fonemu. Warianty fonemów i ich 
klasyfikacja. Relewantne cechy fonemu. Opozycja fonologiczna. Pojęcie alternacji 
morfonologicznej, typy alternacji. 

16. Gramatyka współczesnego 
języka 
rosyjskiego (fonetyka i fonologia)  

Fonetyka akustyczna i artykulacyjna. Aparat mowy człowieka Kryteria klasyfikacji samogłosek. 
Kryteria klasyfikacji spółgłosek. Redukcja (jakościowa i ilościowa) samogłosek w sylabach 
nieakcentowanych; Przejście i//y. Zmiany spółgłosek związane z oddziaływaniem sąsiedztwa 
fonetycznego (zmiany w wygłosie absolutnym, asymilacje, dysymilacja, uproszczenie grup 
spółgłoskowych); Zasady wymowy niektórych form gramatycznych i wyrazów zapożyczonych. 
Transkrypcja fonetyczna. Definiowanie i ilustrowanie podstawowych procesów fonetycznych. 
Przedmiot i zadania fonologii. Pojęcie fonemu. Głoska a fonem. Opozycja fonologiczna. 
Fonologiczne cechy konstytutywne. Fonologiczne cechy dystynktywne. Zasób fonemów 
współczesnego języka rosyjskiego (samogłoski i spółgłoski). Pojęcie dystrybucji. Opis dystrybucji 
fonemów. Pozycja maksymalnej dyferencjacji fonemu. neutralizacja opozycji fonologicznej. 
Fonologiczne cechy konfiguracyjne. Opozycja fonologiczna (opozycja prywatywna, równorzędna, 
stopniowa). Silny fonem. Słaby fonem. Silna pozycja fonemu. Słaba pozycja fonemu. Warianty 
fonemów i ich klasyfikacja. Relewantne cechy fonemu. Opozycja fonologiczna. Transkrypcja 
fonetyczna i fonematyczna. Pojęcie alternacji morfonologicznej, typy alternacji. 

17. Historia literatury rosyjskiej  1.Folklor ukraiński; 2. Piśmiennictwo Rusi Kijowskiej (warunki historyczne); 3. Cechy literatury 
staroruskiej; 4. Periodyzacja literatury staroruskiej. 5. Literatura przekładowa i oryginalna; 5. 
Latopisarstwo; 6. Literatura podróżnicza; 7. Hagiografia; 8. Proza narracyjna; 9. Cerkiewna 
sztuka oratorska; 10. Literatura Rusi Moskiewskiej; 11. Literatura XVI wieku; 12. Opowieści 
historyczne, dydaktyczne i obyczajowe XVII wieku; 13. Opowieści satyryczne XVII wieku; 14. 
Żywot protopopa Awwakuma; 15. Wierszopisarstwo XVII wieku; 16. Periodyzacja literatury 
XVIII wieku. 17; Opowieści czasów Piotra Wielkiego. 18; Klasycyzm rosyjski. Michaił 
Łomonosow – teoretyk i poeta; 19. Dramaturgia XVIII wieku; 20. Sentymentalizm rosyjski; 
21.Charakter procesu literackiego w pierwszym ćwierćwieczu XIX wieku; 22. Twórczość 
Wasilija Żukowskiego; 23. Literatura dekabrystowska; 24.Walka o nową literaturę w okresie 
1800-1825; 25.Aleksander Puszkin (liryka, poematy, dramaturgia, proza); 26.Michaił 
Lermontow (liryka, poematy, dramaturgia, proza); 27.Nikołaj Gogol (proza, 
komediopisarstwo). 
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18. Historia literatury rosyjskiej  1. Podstawowe rodzaje i gatunki folkloru rosyjskiego. Folklor i literatura rosyjska; 2. 
Piśmiennictwo i literatura staroruska. Pojęcie, geneza, periodyzacja. Piśmiennictwo Rusi 
Kijowskiej, literatura Rusi Północno-Wschodniej i Rusi Moskiewskiej. Problematyka i poetyka 
piśmiennictwa staroruskiego. Piśmiennictwo i literatura w wieku XVII. Gatunki i styl. 
Piśmiennictwo staroobrzędowców (Awwakum). Poezja sylabiczna. Symeon Połocki. Początki 
teatru; 3. Literatura rosyjska w wieku XVIII. Tło historyczno-kulturalne i periodyzacja. Wpływy 
zachodnie i polskie. Oświecenie rosyjskie i jego specyfika. Rozwój i rozpad klasycyzmu. 
Sentymentalizm; 4. Twórczość Łomonosowa, Sumarokowa, Dierżawina, Radiszczewa, 
Karamzina (ujęcia monograficzne); 5. Literatura rosyjska pierwszej połowy XIX w. na tle 
historyczno-społecznym; 6. Twórczość dramaturgiczna Aleksandra Gribojedowa; 7. 
Romantyzm rosyjski na tle europejskim; 8. Twórczość poetycka, prozatorska i dramaturgiczna 
Aleksandra Puszkina; 9. Twórczość poetycka, prozatorska i dramaturgiczna Michaiła 
Lermontowa; 10. Twórczość dramaturgiczna i prozatorska Nikołaja Gogola. 

19. Historia Rosji  1. Panowanie Mikołaja II; 2. Wydarzenia rewolucji lat 1905 – 1907; 3. Początki 
parlamentaryzmu w Rosji; 4. Ruch robotniczy po I rewolucji; 5. Rosja w czasie I wojny 
światowej; 6. Rewolucja lutowa 1917 r.  i kryzysy gabinetowe; 7. Przewrót październikowy i 
organizacja nowego systemu politycznego; 8. Wojna domowa; 9. Wojna polsko-bolszewicka; 
10. Kryzys ekonomiczny i wprowadzenie NEP-u; 11. Droga Stalina do władzy; 12. Powstanie 
ZSRR; 13. Rosja Radziecka na arenie międzynarodowej w latach 20-tych; 14. Polityka 
industrializacji; 15. Polityka agrarna i kolektywizacja; 16. Aparat bezpieczeństwa; 17. Walka z 
Cerkwią i religią; 18. Terror drugiej połowy lat 30-tych; 19. Polityka zagraniczna lat 30-tych; 
20. Działania wojenne na frontach II wojny światowej; 21. Polityka zagraniczna w okresie 
wojny i bezpośrednio po wojnie. ZSRR - początek „zimnej wojny”; 22. Polityka wobec państw 
Europy Wschodniej; 23. Ostatnie lata Stalina; 24. Odwilż czasów Chruszczowa; 25. Centralizm 
epoki breżniewowskiej; 26. Ruch dysydencki; 27. 15 miesięcy Jurija Andropowa i 13 miesięcy 
Konstantina Czernienki; 28. „Pieriestrojka” w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym 
ZSRR; 29. Rozpad ZSRR, powstanie Wspólnoty Państw Niepodległych; 30. Kryzys władzy w 
Rosji po rozpadzie ZSRR; 31. Boris Jelcyn; 32. Konflikty narodowościowe po rozpadzie ZSRR; 
33. Konstytucja 1993 r.; 34. Partie polityczne w Dumie Państwowej; 35. Stosunki Federacji 
Rosyjskiej z państwami Wspólnoty; 36. Polityka zagraniczna; 37. Kryzys finansowo-
ekonomiczny i kryzys władzy w roku 1998; 38. Wybory roku 1999; 39. Rosja za prezydentury 
Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa. 

20. PNJR – fonetyka audytywna  Zastosowanie zasad wymowy i intonacji na materiale dialogów i tekstów z różnych obszarów 
tematycznych (w formie pisanej i nagrań): - IK-6 i IK-7 w jedno- i wielosyntagmowych 
zdaniach oznajmujących i wykrzyknikowych; - zastosowanie konstrukcji intonacyjnych w 
wielosyntagmowych zdaniach ze spójnikami i zdaniach z mową zależną i niezależną; - wymowa 
połączeń spółgłoskowych typu  св, тв, кв, цв; сч, жч; здн, стн, лнц, рдц; - akcent w 
liczebnikach porządkowych; - akcent w zaimkach osobowych; - akcent w zaimkach 
dzierżawczych; - akcent w przysłówkach. 

21. PNJR– leksyka 1. Podróże. Przekraczanie granicy. Nazwy państw i narodowości; 2. Biblioteka. Książka. Prasa; 
3. Zdrowie. Choroby. Budowa anatomiczna człowieka. Pomoc lekarska. (zakres minimalny); 4. 



97 
 

Pogoda. Zjawiska atmosferyczne, prognoza pogody; 5. Rodzina i relacje rodzinne. Uroczystości 
rodzinne; 6. Boże Narodzenie i Nowy Rok. 

22. PNJR – gramatyka funkcjonalna Gramatyka: 1. Rzeczownik – formy przypadków wszystkich deklinacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem rzeczowników na –ия, - ие, -ий, -ье. Formy Msc. rodzaju męskiego z 
przyimkami в, на, о; 2. Przymiotnik - Msc. przymiotników rosyjskich w porównaniu z językiem 
polskim.  Formy deklinacyjne przymiotników twardo- i miękkotematowych, a także o temacie 
zakończonym na к, г, х, ш, щ, ч. Formy N., Msc. przymiotników w porównaniu z językiem 
polskim (utrwalenie).  Stopniowanie przymiotników (utrwalenie szczególnie form prostych). 
Rzeczownikowe (krótkie) formy przymiotników.                                                                        
3. Czasownik: Konstrukcje czynne i bierne. Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe. Użycie 
czasownika быть, rosyjskie ekwiwalenty czasownika mieć, czasowniki ruchu, konstrukcje z 
bezokolicznikiem. Użycie form fleksyjnych typowych czasowników regularnych (oraz 
niektórych nieregularnych) w czasie teraźniejszym i przyszłym prostym, tryb rozkazujący 
(utrwalenie).                                                                                                            4. 
Zaimek – zaimki osobowe, pytajne, względne (utrwalenie).  Formy zaimków przeczących i 
nieokreślonych z przyimkiem i bez. Rozróżnianie form zaimków wskazujących этот, тот 
(utrwalenie); 5. Przysłówek – przysłówki kierunku ruchu i miejsca. Przysłówki przeczące i 
nieokreślone; 6. Liczebnik – odmiana liczebników głównych, porządkowych (utrwalenie) i 
ułamkowych.                                                                                                                  
Ortografia: 1. Pisownia samogłosek nieakcentowanych w rdzeniach (utrwalenie). 2.     
Pisownia znaków miękkiego i twardego (utrwalenie); 3. Pisownia samogłosek w rdzeniach, 
wymiana samogłosek w rdzeniach (utrwalenie);     
4. Samogłoski po ж, ш, щ, ч, ц w rdzeniu (utrwalenie). 5.  Pisownia spółgłosek dźwięcznych     
i bezdźwięcznych (utrwalenie). 

23. PNJR – praca z tekstem 1. Podróże. Przekraczanie granicy. Nazwy państw i narodowości; 2. Biblioteka. Książka. Prasa; 
3. Zdrowie. Choroby. Budowa anatomiczna człowieka. Pomoc lekarska. (zakres minimalny); 4. 
Pogoda. Zjawiska atmosferyczne, prognoza pogody; 5. Rodzina i relacje rodzinne. Uroczystości 
rodzinne; 6. Boże Narodzenie i Nowy Rok. 

24. Gramatyka współczesnego 
języka 
rosyjskiego (leksykologia i 
słowotwórstwo) 

I. Leksykologia: 1. Przegląd podstawowych zagadnień leksykologii: przedmiot leksykologii, 
pojęcie jednostki leksykalnej, działy leksykologii. 2. Wybrane zagadnienia z leksykologii 
historycznej: archaizmy, neologizmy, zapożyczenia, internacjonalizmy. 3. Słownictwo: 
polisemia, homonimia, synonimia, antonimia, konwersja, wyrazy o ograniczonym zasięgu 
terytorialnym (dialektyzmy, regionalizmy), słownictwo gwar środowiskowo-zawodowych, 
słownictwo ekspresywno-emocjonalne. 4. Frazeologia: pojęcie związku frazeologicznego, 
klasyfikacja formalna i semantyczna związków frazeologicznych. 5. Leksykografia: zarys 
leksykografii rosyjskiej, struktura artykułu hasłowego, sposoby definiowania hasła 
słownikowego, typy słowników. 
II. Słowotwórstwo: 1. Przedmiot słowotwórstwa, 1.1. słowotwórstwo diachroniczne i 
synchroniczne, 1.2. człony derywatu: podstawa słowotwórcza, temat słowotwórczy, formant 
słowotwórczy, 1.3. derywaty proste i złożone, 1.4. alternacje tematowe (jakościowe i 
ilościowe), 1.5. typy podstaw słowotwórczych. 2. Formanty słowotwórcze, ich budowa i typy. 
3. Pochodność znaczeniowa derywatów, 3.1. parafraza słowotwórcza, 3.2. peryfraza 
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słowotwórcza. 4. Znaczenie słowotwórcze. 5. Kategoria słowotwórcza. 6. Typ słowotwórczy. 7. 
Kierunek motywacji: wielomotywacyjność, motywacja podstawowa i towarzysząca, motywacje 
równorzędne. 8. Słowotwórstwo rzeczowników. 9. Słowotwórstwo przymiotników. 10. 
Słowotwórstwo czasowników. 11. Słowotwórstwo przysłówków.  

25. Gramatyka współczesnego 
języka 
rosyjskiego (leksykologia i 
słowotwórstwo)  

I. Leksykologia: 1. Przegląd podstawowych zagadnień leksykologii: przedmiot leksykologii, 
pojęcie jednostki leksykalnej, działy leksykologii. 2. Wybrane zagadnienia z leksykologii 
historycznej: archaizmy, neologizmy, zapożyczenia, internacjonalizmy. 3. Słownictwo: 
polisemia, homonimia, synonimia, antonimia, konwersja, wyrazy o ograniczonym zasięgu 
terytorialnym (dialektyzmy, regionalizmy), słownictwo gwar środowiskowo-zawodowych, 
słownictwo ekspresywno-emocjonalne. 4. Frazeologia: pojęcie związku frazeologicznego, 
klasyfikacja formalna i semantyczna związków frazeologicznych. 5. Leksykografia: zarys 
leksykografii rosyjskiej, struktura artykułu hasłowego, sposoby definiowania hasła 
słownikowego, typy słowników. 
II. Słowotwórstwo: Przedmiot słowotwórstwa, 1.1. słowotwórstwo diachroniczne i 
synchroniczne, 1.2. człony derywatu: podstawa słowotwórcza, temat słowotwórczy, formant 
słowotwórczy, 1.3. derywaty proste i złożone, 1.4. alternacje tematowe (jakościowe i 
ilościowe), 1.5. typy podstaw słowotwórczych. 2. Formanty słowotwórcze, ich budowa i typy. 
3. Pochodność znaczeniowa derywatów, 3.1. parafraza słowotwórcza, 3.2. peryfraza 
słowotwórcza. 4. Znaczenie słowotwórcze. 5. Kategoria słowotwórcza. 6. Typ słowotwórczy. 7. 
Kierunek motywacji: wielomotywacyjność, motywacja podstawowa i towarzysząca, motywacje 
równorzędne. 8. Słowotwórstwo rzeczowników. 9. Słowotwórstwo przymiotników. 10. 
Słowotwórstwo czasowników. 11. Słowotwórstwo przysłówków.  

26. Historia literatury rosyjskiej 1.Szkoła naturalna lat 40-tych wieku XIX; 2.Charakterystyka procesu literackiego lat 1843-
1855; 3.Charakterystyka procesu literackiego lat 1855-1881; 4.Dramaturgia drugiej połowy 
XIX wieku; 5.Poezja drugiej połowy XIX wieku; 6.Twórczość Iwana Gonczarowa; 7.Twórczość 
Iwana Turgieniewa; 8.Twórczość Fiodora Dostojewskiego; 9.Twórczość Lwa Tołstoja; 
10.Naturalizm rosyjski; 11.Twórczość Antona Czechowa. 

27. Historia literatury rosyjskiej  1. Literatura rosyjska II połowy XIX w. Tło historyczno-społeczne. Rewolucyjni demokraci. 
Ruch narodnicki. Słowianofile i okcydentaliści. Pietraszewcy. Glebizm; 2. Dramat. Aleksandr 
Ostrowski - nowatorstwo i znaczenie jego dramaturgii; 3. Poeci "sztuki czystej". Afanasij Fet. 
Fiodor Tiutczew. Poezja obywatelska. Nikołaj Niekrasow; 4. Proza II połowy XIX w. (Iwan 
Gonczarow, Michaił Sałtykow-Szczedrin, Nikołaj Leskow). Problematyka, znaczenie ideowe i 
artystyczne tej prozy; 5. Biografie pisarzy w ich kontekście historycznym, społecznym, 
obyczajowym i literackim; 6. Twórczość Iwana Turgieniewa (ujęcie monograficzne); 7. 
Twórczość Fiodora Dostojewskiego (ujęcie monograficzne); 8. Twórczość Lwa Tołtoja (ujęcie 
monograficzne); 9. Symptomy nowych tendencji w prozie końca XIX w. (Wsiewołod Garszyn). 

28. Wiedza o kulturze Rosji  1. Kultura staroruska; 2. Wiek XVII: rozwój oświaty i nauki, początki teatru, architektura i 
malarstwo; 3. Wiek XVIII: reformy Piotra I, idee oświeceniowe, obyczaje i życie codzienne; 4. 
Pierwsza połowa XIX stulecia: ożywienie umysłowe i kulturalne, kółka i salony, 
czasopiśmiennictwo, oświata, teatr, muzyka, malarstwo, ruch umysłowy i społeczny 
(słowianofile, okcydentaliści), prawosławie; 5. Przełom XIX i XX w.: reformy Aleksandra II, 
rozwój szkolnictwa, teatr, początki kina, malarstwo, architektura, przełom modernistyczny w 
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sztuce; 6. 1917-1991: emigracja (I, II i III fala), awangarda lat 20-tych, socrealizm, "odwilż", 
narodziny kultury niezależnej, lata stagnacji i zastoju, "pieriestrojka"; 7. Życie kulturalne w Rosji 
po roku 1991. 

29. Rynek pracy  Prawa i obowiązki pracownicze. Pracobiorca-pracodawca - wzajemne zobowiązania. Status 
zatrudnienia (typy umów o pracę, sposoby rekrutacji i zatrudniania pracowników). 
Zobowiązania społeczne pracodawców: formalne, deklarowane, dodatkowe (niematerialne). 
Elementy psychologii zarządzania i psychologii pracy. Typologia i status organizacji na rynku 
pracy (sektor publiczny, korporacyjny, trzeci sektor na rynku pracy). Trening kompetencji 
miękkich potrzebnych na współczesnym rynku pracy (budowanie wizerunku własnego, 
kandydat do pracy i jego marka, kompetencje konwersatoryjne). 

30. Drugi język słowiański  Język czeski: 
1. Poznajemy się; 2. Gdzie to jest?; 3. Jedzenie i picie; 4. Moja Rodzina; 5. Kiedy to jest? 6. 
Co dzisiaj robiłeś/aś?; 7. Dom i mieszkanie; 8. Planujemy weekend. 
Język chorwacki: 
1. Podstawowe informacje o Chorwacji i języku chorwackim: wymowa, alfabet. Podstawowe 
zwroty; 2. Zainteresowania. Nazwy narodowości. Jazda taksówką; 3. Relacje rodzinne, 
przedstawianie swojej rodziny. Dzierżawczość. Orientacja w przestrzeni; 4. Kolory. Opisywanie 
przedmiotów i ludzi; 5. Rezerwowanie pokoju w hotelu. Pytanie o drogę; 6. Rezerwowanie 
pokoju w hotelu. Pytanie o drogę; 7. Sytuacje komunikacyjne na lotnisku i w kantorze wymiany 
walut. Wyrażanie woli; 8. Relacje przestrzenne (cel ruchu) i czasowe. Sytuacje komunikacyjne 
w agencji turystycznej; 9. Zamawianie jedzenia i picia. Nazywanie rodzajów żywności. Nawyki 
żywieniowe. 

31. PNJR – fonetyka audytywna  1. Zastosowanie zasad wymowy i intonacji na materiale dialogów i tekstów z różnych obszarów 
tematycznych (w formie pisanej i nagrań); 2. Redukcja niektórych głosek w potocznym 
wymawianiu imion i patronimów; 3. Zastosowanie konstrukcji intonacyjnych w 
wielosyntagmowych zdaniach – ćwiczenia na materiałach prasowych; Zastosowanie 
konstrukcji intonacyjnych w wielosyntagmowych zdaniach z mową zależną i niezależną w 
tekstach literackich: - akcent w niektórych kategoriach rzeczowników – wyjątki; - akcent w 
krótkiej formie przymiotników; - akcent w liczebnikach głównych i porządkowych – 
powtórzenie; - akcent w  czasownikach dokonanych i niedokonanych; - akcent w trybie 
rozkazującym czasownika; - akcent w przysłówkach z не-, ни- ; 

32. PNJR – leksyka  1. Wyposażenie mieszkania, nazwy urządzeń technicznych. Określanie piętra. Miejsce 
zamieszkania.  Opis najbliższej  okolicy.  Poszukiwanie i wynajmowanie mieszkania; 2. 
Przygotowanie posiłków, przepisy kulinarne. Jadłospis na szczególne okazje; 3. Restauracja, 
stołówka, kawiarnia, bar. Zamawianie posiłków; 4. Moda. Style ubierania się; 5. Usługi 
pocztowe. Telefon. Etykieta rozmowy telefonicznej; 6. Wielkanoc; 7. Korzystanie z różnych 
rodzajów zakładów usługowych.    

33. PNJR – gramatyka funkcjonalna  Gramatyka: 1. Czasownik – rekcja czasowników bliskich znaczeniowo, rząd niektórych 
czasowników rosyjskich w porównaniu z polskimi. Koniugacja I i II wszystkich form czasowników 
(regularnych i nieregularnych). Konstrukcje czynne i bierne. Imiesłowy przymiotnikowe i 
przysłówkowe (utrwalenie); 2. Rzeczownik – formy przypadków wszystkich deklinacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem rzeczowników na –ия, - ие, -ий,      -ье. Formy Msc. rodzaju 
męskiego z przyimkami в, на, о (utrwalenie); 3. Przymiotnik - formy deklinacyjne przymiotników 
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o temacie zakończonym na к, г, х,  ш, щ, ч. Formy N., Msc. przymiotników w porównaniu z 
językiem polskim. Stopniowanie przymiotników (utrwalenie szczególnie form prostych). 
Rzeczownikowe (krótkie) formy przymiotników (utrwalenie); 4. Zaimek – zaimki osobowe, 
pytajne, względne, formy zaimków przeczących z przyimkiem i bez (utrwalenie); 5. Przysłówek 
– przysłówki kierunku ruchu i miejsca. Przysłówki przeczące i nieokreślone (utrwalenie); 6. 
Zaimek – zaimki osobowe, pytajne, względne, formy zaimków przeczących i nieokreślonych  z  
przyimkiem i bez, rozróżnianie form zaimków wskazujących этот, тот (utrwalenie); 7. Liczebnik 
– odmiana liczebników głównych, porządkowych i ułamkowych - (utrwalenie).  
Ortografia: 1. Użycie wielkich i małych liter, pisownia przedrostków, podwójne samogłoski w 
rdzeniach; 2. Pisownia prefiksów, sufiksów i końcówek: rzeczowników, przymiotników i 
czasowników; 3. Pisownia samogłosek nieakcentowanych w rdzeniach (utrwalenie); 4. Pisownia 
znaków miękkiego i twardego (utrwalenie); 5. Pisownia samogłosek w rdzeniach, wymiana 
samogłosek w rdzeniach (utrwalenie); 6. Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych; 
pisownia samogłosek nieakcentowanych w rdzeniach (utrwalenie). 

34. PNJR – praca z tekstem  1. Wyposażenie mieszkania, nazwy urządzeń technicznych. Określanie piętra. Miejsce 
zamieszkania.  Opis najbliższej  okolicy.  Poszukiwanie i wynajmowanie mieszkania; 2. 
Przygotowanie posiłków, przepisy kulinarne. Jadłospis na szczególne okazje; 3. Restauracja, 
stołówka, kawiarnia, bar. Zamawianie posiłków; 4. Moda. Style ubierania się; 5. Usługi 
pocztowe. Telefon. Etykieta rozmowy telefonicznej; 6. Wielkanoc; 7. Korzystanie z różnych 
rodzajów zakładów usługowych.    

35. Gramatyka współczesnego 
języka 
rosyjskiego (morfologia)  

Słowo jako jednostka języka. Słowo i słowoforma. Relacje paradygmatyczne i syntagmatyczne. 
Słowo a leksem. Znaczenie leksykalne i leksemowe. Znaczenia gramatyczne. Kategorie 
gramatyczne i kategorie morfologiczne. Przypadek; znaczenia przypadków (subiekt, obiekt, 
atrybut). Części mowy. Części mowy samodzielne i niesamodzielne. Panorama części mowy 
współczesnego języka rosyjskiego. Rozmytość granic między częściami mowy: 
substantywacja, adjektywacja, adwerbializacja i pronominalizacja. 

36. Gramatyka współczesnego 
języka 
rosyjskiego (morfologia)  

Wyraz jako jednostka językowa. Wieloznaczność terminu "wyraz". Wyraz tekstowy a wyraz 
gramatyczny. Leksem; Funkcjonalna klasyfikacja leksemów: części mowy. Kryteria klasyfikacji 
części mowy. Homonimia gramatyczna; Charakterystyka semantyczna i gramatyczna oraz 
osobliwości funkcjonowania poszczególnych części mowy w języku rosyjskim (rzeczownik, 
przymiotnik, problem zaimka, liczebnik; czasownik, przysłówek, predykatywy; partykuły, 
przyimki, spójniki); Kategorie gramatyczne poszczególnych części mowy (ze szczególnym 
uwzględnieniem kategorii morfologicznych czasownika, predykatywów i przysłówka). 

37. Historia literatury rosyjskiej  1. Charakterystyka ogólna epoki przełomu XIX i XX w. Tło historyczno-kulturalne i filozoficzne. 
Prądy umysłowe i artystyczne w Europie Zachodniej i w Rosji. Przemiany realizmu. Bunt 
modernistyczny; 2. Proza przełomu XIX i XX w. Anton Czechow, Maksim Gorki, Leonid 
Andriejew, Iwan Bunin; 3. Dramat przełomu XIX i XX w. Anton Czechow, Maksim Gorki, Leonid 
Andriejew; 4. Symbolizm i postulaty programowe starszych i młodszych symbolistów. Poezja, 
proza i dramaturgia symbolistów rosyjskich. Twórczość Walerija Briusowa, Fiodora Sołoguba, 
Konstantina Balmonta, Andrieja Biełego, Aleksandra Błoka; 5. Akmeizm i jego postulaty 
programowe. Wczesna twórczość Anny Achmatowej, Osipa Mandelsztama, Nikołaja Gumilowa; 
6. Futuryzm i jego postulaty programowe. Wczesna twórczość Władimira Majakowskiego, 
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Wielimira Chlebnikowa; 7. Imażynizm i jego postulaty programowe. Wczesna twórczość 
Siergieja Jesienina; 8. Poezja Mariny Cwietajewej do 1917 r. 

38. Historia literatury rosyjskiej  1. Charakterystyka ogólna epoki przełomu XIX i XX w. Tło historyczno-kulturalne i filozoficzne. 
Prądy umysłowe i artystyczne w Europie Zachodniej i w Rosji. Przemiany realizmu. Bunt 
modernistyczny; 2. Proza przełomu XIX i XX w. Anton Czechow, Maksim Gorki, Leonid 
Andriejew, Iwan Bunin; 3. Dramat przełomu XIX i XX w. Anton Czechow, Maksim Gorki, Leonid 
Andriejew; 4. Symbolizm i postulaty programowe starszych i młodszych symbolistów. Poezja, 
proza i dramaturgia symbolistów rosyjskich. Twórczość Walerija Briusowa, Fiodora Sołoguba, 
Konstantina Balmonta, Andrieja Biełego, Aleksandra Błoka; 5. Akmeizm i jego postulaty 
programowe. Wczesna twórczość Anny Achmatowej, Osipa Mandelsztama, Nikołaja Gumilowa; 
6. Futuryzm i jego postulaty programowe. Wczesna twórczość Władimira Majakowskiego, 
Wielimira Chlebnikowa; 7. Imażynizm i jego postulaty programowe. Wczesna twórczość 
Siergieja Jesienina; 8. Poezja Mariny Cwietajewej do 1917 r.    

39. Realioznawstwo  1. Rosja na mapie świata. Rosyjskie regiony geograficzne; 2. Podział administracyjny Rosji; 3. 
Leksyka realioznawcza. Kluczowe pojęcia, hasła polityczne, zjawiska i postaci okresu 
radzieckiego; 4. System polityczny Rosji. Najważniejsze wydarzenia oraz procesy polityczne, 
gospodarcze i społeczne w Rosji na przełomie XX i XXI wieku. Rosyjska scena polityczna – główne 
partie i ich przywódcy; 5. Rosyjskie środki masowego przekazu; 6. Symbole narodowe, problem 
tożsamości, mentalności, kluczowych pojęć dla kultury rosyjskiej, pamięci historycznej. Jednostki 
języka z komponentem kulturowym. Przykłady skrzydlatych słów, przysłów, powiedzeń i wyrażeń 
omownych; 7. Rosyjskie święta, tradycje i obyczaje. Sport. Kultura masowa. Film rosyjski; 8. 
Mieszkańcy rosyjskiej świadomości zbiorowej (postaci ze świata filmu, muzyki, polityki, mediów, 
sportu). 

40. Gramatyka SCS  Wykład z gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego obejmuje następujące treści 
merytoryczne: 1. wiadomości ogólne o języku scs, 1.1. definicja języka scs, 1.2. znaczenie 
języka scs dla filologii słowiańskiej, 1.3. drzewo genealogiczne scs, 1.4. perspektywa 
socjologiczna, geopolityczna i kulturowa misji cyrylo-metodiańskiej, 1.5. alfabety słowiańskie, 
1.6. zabytki kanonu scs; 2. fonetyka języka scs, 2.1. system samogłoskowy, 2.1.1. samogłoski 
pełne i zredukowane, 2.1.2. sonanty r, l zgłoskotwórcze, 2.2. system spółgłoskowy, 2.2.1. 
palatalizacja spółgłosek welarnych (I i II regresywna, III progresywna), 2.2.2. metateza (grupy 
nagłosowe: *ort, *olt, grupy śródgłosowe: *tort, *tolt, *tert, *telt), 2.2.3. połączenia 
spółgłosek z "j" i palatalizacja poprzez "j", 2.2.4. palatalizacja grup: k't', g't'; 3. fleksja imienna 
języka scs, 3.1. odmiana rzeczowników, typy deklinacji, 3.2. odmiana i typy zaimków, 3.3. 
odmiana i stopniowanie przymiotników, 3.4. odmiana i typy liczebników; 4. fleksja 
czasownikowa języka scs, 4.1. typy koniugacji, 4.2. proste formy werbalne utworzone na bazie 
tematu praesentis, 4.2.1. czas teraźniejszy, 4.2.2 tryb rozkazujący, 4.2.3. imiesłów czasu 
teraźniejszego czynny, 4.2.4. imiesłów czasu teraźniejszego bierny, 4.3. proste formy 
werbalne utworzone na bazie tematu infinitivi, 4.3.1. imperfectum ‒ czas przeszły prosty 
niedokonany, 4.3.2. aoryst ‒ czas przeszły prosty dokonany (asygmatyczny, I i II 
sygmatyczny), 4.3.3. imiesłów czasu przeszłego czynny I, 4.3.4. imiesłów czasu przeszłego 
czynny II, 4.3.5. imiesłów czasu przeszłego bierny, 4.4. złożone formy werbalne, 4.4.1. 
perfectum ‒ czas przeszły złożony dokonany, 4.4.2. plusquamperfectum ‒ czas zaprzeszły, 
4.4.3. futurum złożone, 4.4.4. tryb warunkowy, 4.4.5. strona bierna. 
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41. Drugi język słowiański  Język czeski: 
1. Ciało ludzkie; 2. Miejsce, gdzie mieszkamy; 3. Na urlopie; 4. Tradycyjne święta; 5. 
Rozmawiamy o pogodzie; 6. Technika i komunikacja; 7. Ubranie. 
Język chorwacki: 
Kupowanie odzieży i obuwia. Nazywanie części odzieży. Style ubierania; 2. Wyrażanie lokacji 
w przestrzeni. Opis przestrzeni wewnętrznej. Rozmowa telefoniczna. Ogłoszenia; 3. 
Opowiadanie o przeszłości (czas przeszły perfekt). Wyrażanie stanów emocjonalnych; 4. 
Wyrażanie kierunku ruchu w przestrzeni zewnętrznej. Opowiadanie o planach. 5. Prognoza 
pogody; 6. Kupowanie prezentów – argumentowanie wyboru przedmiotów. Sytuacje 
komunikacyjne na poczcie; 7. Modele edukacyjne -  opowiadanie o swoim przebiegu edukacji. 
Planowanie przyszłości. Rozmowa kwalifikacyjna. Życiorys. Opisywanie swojego dnia; 8. 
Wyrażanie własnego stanowiska. Wyrażanie wątpliwości. Posługiwanie się prospektami 
turystycznymi. 

42. PNJR – leksyka  Blok I. Turystyka. Podróże: 1. Turystyka jako gałąź gospodarki. Rodzaje turystyki. Zalety i 
wady turystyki indywidualnej i zorganizowanej. Trasy turystyczne w Rosji; 2. Oferty biura 
turystycznego. Wybór oferty. Układanie oferty turystycznej oraz programu wycieczki; 3. 
Hotelarstwo. Rodzaje hoteli i opis hotelu. Poszukiwanie i rezerwacja noclegu. Porozumiewanie 
się w hotelu z personelem; 4. Podróże po Rosji. Zapoznanie się z regionami, miastami i 
ciekawostkami geograficznymi Rosji.  
Blok II. Podróże różnymi środkami transportu: 1. Kolej. Dworzec. Pociąg. Wypadki kolejowe; 
2. Lotnisko. Lot samolotem. Katastrofy samolotowe; 3. Podróż samochodem. Autoserwis; 
naprawa samochodu. Wypadki drogowe. 
Blok III. Miasto i wieś: 1. Klasyfikacja miejscowości. Życie w dużym mieście i w małej 
miejscowości; 2. Komunikacja miejska: środki transportu, rodzaje biletów i ich nabycie. 
Pytanie o drogę; 3. Miasto: historia i zabytki. Wycieczka po mieście. Moje miasto. 
Blok IV. Świat roślin i zwierząt. 

43. PNJR – gramatyka funkcjonalna  Rzeczownik – Tworzenie rzeczowników nacechowanych stylistycznie (rzeczowniki zdrobniałe i 
pieszczotliwe, powiększające i zgrubiałe); Przymiotnik – Formy krótkie przymiotników i 
imiesłowów przymiotnikowych; Czasownik – Strona czynna i bierna czasownika; forma 
dokonana i niedokonana czasownika; konstrukcje czynne i bierne. Imiesłowy przymiotnikowe 
i przysłówkowe; Ortografia – Pisownia: partykuł, przyimków, spójników, nazw własnych; 

44. PNJR– praca z tekstem  Blok I. Turystyka. Podróże: 1. Turystyka jako gałąź gospodarki. Rodzaje turystyki. Zalety i 
wady turystyki indywidualnej i zorganizowanej. Trasy turystyczne w Rosji; 2. Oferty biura 
turystycznego. Wybór oferty. Układanie oferty turystycznej oraz programu wycieczki; 3. 
Hotelarstwo. Rodzaje hoteli i opis hotelu. Poszukiwanie i rezerwacja noclegu. Porozumiewanie 
się w hotelu z personelem; 4. Podróże po Rosji. Zapoznanie się z regionami, miastami i 
ciekawostkami geograficznymi Rosji.  
Blok II. Podróże różnymi środkami transportu: 1. Kolej. Dworzec. Pociąg. Wypadki kolejowe; 
2. Lotnisko. Lot samolotem. Katastrofy samolotowe; 3. Podróż samochodem. Autoserwis; 
naprawa samochodu. Wypadki drogowe. 
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Blok III. Miasto i wieś: 1. Klasyfikacja miejscowości. Życie w dużym mieście i w małej 
miejscowości; 2. Komunikacja miejska: środki transportu, rodzaje biletów i ich nabycie. 
Pytanie o drogę; 3. Miasto: historia i zabytki. Wycieczka po mieście. Moje miasto. 
Blok IV. Świat roślin i zwierząt. 

45. Gramatyka historyczna  Kurs gramatyki historycznej języka rosyjskiego obejmuje trzy grupy treści merytorycznych: 
1. Gramatyka historyczna jako dyscyplina naukowa. Podstawowe zagadnienia i pojęcia 
(periodyzacja historii języka rosyjskiego; źródła poznania gramatyki historycznej języka 
rosyjskiego; pojęcia „język pra-cerkiewno-słowiański” „język staro-cerkiewno-słowiański”, „język 
cerkiewno-słowiański”, rozbieżności w terminologii polskiej i rosyjskiej). Grafika 
wschodniosłowiańska (historia powstania pisma; cyrylica a głagolica; rodzaje pisma cyrylskiego). 
2. System fonetyczny języka staroruskiego: 2.1 procesy fonetyczne epoki przedpiśmiennej 
systemu samogłoskowego: 2.1.1. pełnogłos pierwszy, 2.1.2. rozwój grup nagłosowych *or, *ol, 
2.1.3. samogłoski nosowe i ich historia w języku rosyjskim, 2.2. procesy fonetyczne epoki 
przedpiśmiennej systemu spółgłoskowego, 2.2.1. palatalizacja spółgłosek tylnych, 2.2.2. zmiana 
spółgłosek przed „j”, 2.2.3. najstarsze zmiany spółgłoskowe (*kt, *gt, *dl, *tl), 2.3. procesy 
fonetyczne epoki piśmiennej, 2.3.1. zmiany samogłosek redukowanych „ъ” i „ь” w pozycji ze 
spółgłoskami płynnymi, 2.3.2. skutki fonetyczne zaniku i wokalizacji jerów, 2.3.4. historia 
samogłoski ě („jać”), 2.3.5. tendencja do wyrównań tematu - przejście „ky”, „gy”, „xy” w „ki”, 
„gi”, „xi”, 2.3.6. rozwój „č”, „š”, „ž”, „šč”  oraz c. 
3. System morfologiczny języka staroruskiego (wybrane zagadnienia): 3.1. rzeczownik, 
3.1.1. deklinacja rzeczowników, 3.1.2. kategoria rodzaju rzeczowników, 3.1.3. zmiany w 
deklinacji rzeczowników, 3.1.4. liczba podwójna, pozostałości dualu we współczesnym języku 
rosyjskim, 3.1.5. rozwój kategorii żywotności, 3.2. czasownik, 3.2.1. podstawy czasownikowe 
oraz klasy czasowników, 3.2.2. historia form czasu teraźniejszego, 3.2.3. historia form czasu 
przeszłego, 3.2.4. historia form czasu przyszłego. 

46. Historia literatury rosyjskiej  Ogólna charakterystyka literatury rosyjskiej lat 20.-30. XX w. Tło historyczno-kulturalne. Stan 
wyjątkowy w literaturze po roku 1917. Wpływ sytuacji politycznej na literaturę i losy pisarzy.  
2. Twórczość Aleksandra Błoka, Władimira Majakowskiego, Siergieja Jesienina, Osipa 
Mandelsztama, Mariny Cwietajewej Anny Achmatowej,Borisa Pasternaka, Iwana Bunina po 
1917 r.; 3. Ornamentalizm. Twórczość Borisa Pilniaka; 4. Antyutopia w literaturze rosyjskiej. 
Proza Jewgienija Zamiatina, Andrieja Płatonowa; 5. Specyfika twórczości satyrycznej Michaiła 
Zoszczenki, Michaiła Bułhakowa, Ilji Ilfa i Jewgienija Pietrowa, Ilji Erenburga; 6. Twórczość 
Walentina Katajewa; 7. Twórczość Michaiła Bułhakowa w kontekście historyczno-kulturowym; 
8. Twórczość Isaaka Babla w kontekście historycznym i politycznym; 9. Ugrupowania literackie. 
Fenomen oberiutów; 10. Dramaturgia i teatr; 11. Literatura pierwszej fali emigracji. Vladimir 
Nabokov; 12. Założenia programowe realizmu socjalistycznego; 13. Pisarstwo Michaiła 
Szołochowa. 

47. Historia literatury rosyjskiej  1. Ogólna charakterystyka literatury rosyjskiej lat 20-30 XX w. Tło historyczno-kulturalne. Stan 
wyjątkowy w literaturze po roku 1917. Wpływ sytuacji politycznej na literaturę i losy pisarzy; 
2. Twórczość Aleksandra Błoka, Władimira Majakowskiego, Siergieja Jesienina, Osipa 
Mandelsztama, Mariny Cwietajewej Anny Achmatowej,Borisa Pasternaka, Iwana Bunina po 
1917 r.; 3. Ornamentalizm. Twórczość Borisa Pilniaka; 4. Antyutopia w literaturze rosyjskiej. 
Proza Jewgienija Zamiatina; 5. Specyfika twórczości satyrycznej M. Zoszczenki, M. Bułhakowa, 
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I. Ilfa i J. Pietrowa, I. Erenburga; 6. Twórczość Isaaka Babla w kontekście historycznym i 
politycznym; 7. Twórczość Michaiła Bułhakowa w kontekście historyczno-kulturowym; 8. 
Dramaturgia i teatr; 9. Proza Andrieja Płatonowa - konteksty filozoficzne i społeczne; 
właściwości stylu; 10. Literatura pierwszej fali emigracji. Vladimir Nabokov; 11. Założenia 
programowe realizmu socjalistycznego. Twórczość Walentina Katajewa; 12. Próby stworzenia 
epopei rewolucyjnej (Michaił Szołochow). 

48. Gramatyka współczesnego 
języka 
rosyjskiego (składnia)  

Zdanie a wypowiedzenie. Predykatywność i modalność. Parataksa i hipotaksa; rodzaje 
hipotaksy. Grupa wyrazowa. Typy zdań prostych. Zdania dwu- i jednoczłonowe. Typologia zdań 
złożonych współrzędnie i podrzędnie. Rodzaje zdań podrzędnych. Wskaźniki zespolenia. 

49. Gramatyka współczesnego 
języka 
rosyjskiego (składnia)  

Ogólna charakterystyka grupy wyrazowej (словосочетание) i jej miejsce w stosunku do wyrazu i 
zdania. Zasady klasyfikacji zdań. Typy zdań pojedynczych i złożonych (różnice w podejściu 
rusycystycznym i polonistycznym). Opis poszczególnych typów zdań pojedynczych. Części zdania. 
Zdanie złożone a zdanie proste. Zjawiska przejściowe między zdaniem złożonym i zdaniem 
prostym. Zasady klasyfikacji zdań złożonych. Strukturalno-semantyczna klasyfikacja zdań 
złożonych podrzędnie. Zdanie wielokrotnie złożone. Analiza syntaktyczna tekstu rosyjskiego. 
Zadaniem studentów jest opanowanie umiejętności interpretacji różnorodnych zjawisk językowych 
w świetle współczesnych teorii syntaktycznych oraz wyrobienie nawyków poprawnego stosowania 
zasad i reguł gramatycznych w analizie tekstu. W ramach zajęć studenci przygotowują 
indywidualne prace pisemne (referaty) poświęcone wybranym problemom z zakresu składni 
języka rosyjskiego (analiza syntaktyczna grupy wyrazowej lub konkretnych typów zdań na 
materiale oryginalnych tekstów rosyjskich). Informacje o zakresie materiału i wybór tekstów do 
analizy podaje studentom wykładowca na drugich zajęciach w semestrze. 

50. Seminarium licencjackie   1. Zapoznanie studentów z wymogami i techniką pisania pracy naukowej (licencjackiej) i 
obowiązującymi procedurami dyplomowania; 2. Pogłębianie wiedzy na wybrany temat; 3. 
Doskonalenie umiejętności językowych oraz umiejętności przygotowywania prac pisemnych, 
prezentowania w formie pisemnej i ustnej wyników swojej pracy badawczej. 

51. Drugi język słowiański  Język czeski: 
1. Taka normalna rodzina; 2. Jedzcie i pijcie! Smacznego; 3. Idziemy na zakupy;  4. Pokażcie 
mi proszę drogę!; 5. Autem czy samolotem?; 6. Jedziemy na urlop;  7. Od wiosny do zimy. 
Język chorwacki: 
1. Opisywanie swojego pochodzenia. Wymienianie doświadczeń. Konwencjonalne dialogi z 
gośćmi; 2. Liczebniki: pieniądze, kantor walut, miara czasu. Liczenie, płacenie, wyrażanie 
danych statystycznych i innych danych liczbowych; 3.  Opisywanie stanu zdrowia. Wizyta u 
lekarza. Hobby i wolny czas; 4. Wyrażanie uczuć i skłonności. Rozmawianie o tematach 
abstrakcyjnych; 5. Wyrażanie żądania i odmawianie. Planowanie wakacji; 6. Wyrażanie opinii 
o Chorwacji i języku chorwackim. Podobieństwa i różnice kulturowe. 7. Opowiadanie o sobie; 
8. Planowanie weekendu. Oferta turystyczna; 9. Jakość życia: życie w Chorwacji, problemy, 
nawyki  życiowe; 10. Rozmawianie o planach, pragnieniach i możliwościach. Dom czy 
mieszkanie: dyskusja. 11. Wolontariat. 

52. PNJR – leksyka  Blok IV. Człowiek jako indywiduum: 1. Wygląd zewnętrzny; 2. Charakter. Typy charakterów; 
3. Emocje, uczucia i ich wyrażanie; Blok V. Rodzina: 1. Moja rodzina – bliższa i dalsza. Stosunki 
wzajemne między członkami rodziny; 2. Poszukiwanie partnera. Zakładanie rodziny. Rodzaje 
konfliktów w rodzinie. Rodzina szczęśliwa i rodzina z problemami; 3. Instytucja małżeństwa. 



105 
 

Rodzaje związków i modele stosunków w rodzinie. Cechy  charakteryzujące współczesną 
rodzinę; 
Blok VI. Świat roślin i zwierząt: 1. Klasyfikacje roślin. Opis roślin. Znaczenie szaty roślinnej dla 
życia na ziemi. Flora Polski i Rosji: 2. Klasyfikacje zwierząt. Opis zwierząt. Zwierzęta domowe. 
Fauna Polski i Rosji;  Blok VII. Sport: 1. Sport jako aktywny tryb życia; 2. Sport zawodowy. 
Dyscypliny sportowe letnie i zimowe. Zawody sportowe. Ciemne strony sportu; 3. Igrzyska 
Olimpijskie. Sukcesy sportowców Polski i Rosji na Olimpiadach i innych zawodach wysokiej 
rangi. Wybitni sportowcy; Blok VIII. Edukacja: 1. Szkoła: system oświaty w Polsce i w Rosji 
(porównanie). Wspomnienia o szkole: 2. Uczelnia wyższa: system szkolnictwa wyższego w 
Polsce i Rosji ( zasady przyjęcia na studia, rodzaje uczelni wyższych, struktura uczelni, System 
Boloński): 3. Nasz uniwersytet. Nasz instytut. Studenckie życie. 

53. PNJR – gramatyka funkcjonalna  1. Rzeczownik – przyrostki słowotwórcze. Biernik l. mn. rzeczowników żywotnych; 2. 
Przymiotnik – Tworzenie przymiotników nacechowanych stylistycznie; 3. Zaimek – zaimki 
каждый, всякий, любой, весь, целый, сам, самый; 4. Składnia – Zdania proste i złożone. 
Zdania oznajmujące, rozkazujące i przypuszczające. Niektóre zasady użycia krótkiej formy 
przymiotnika; 5. Ortografia – Pisownia wyrazów złożonych: łączna, rozdzielna, z dywizem; 6. 
Interpunkcja – Użycie przecinka, myślnika i dwukropka. 

54. PNJR – praca z tekstem  Blok IV. Człowiek jako indywiduum: 1. Wygląd zewnętrzny; 2. Charakter. Typy charakterów; 
3. Emocje, uczucia i ich wyrażanie; Blok V. Rodzina: 1. Moja rodzina – bliższa i dalsza. Stosunki 
wzajemne między członkami rodziny; 2. Poszukiwanie partnera. Zakładanie rodziny. Rodzaje 
konfliktów w rodzinie. Rodzina szczęśliwa i rodzina z problemami; 3. Instytucja małżeństwa. 
Rodzaje związków i modele stosunków w rodzinie. Cechy  charakteryzujące współczesną 
rodzinę; 
Blok VI. Świat roślin i zwierząt: 1. Klasyfikacje roślin. Opis roślin. Znaczenie szaty roślinnej dla 
życia na ziemi. Flora Polski i Rosji: 2. Klasyfikacje zwierząt. Opis zwierząt. Zwierzęta domowe. 
Fauna Polski i Rosji;  Blok VII. Sport: 1. Sport jako aktywny tryb życia; 2. Sport zawodowy. 
Dyscypliny sportowe letnie i zimowe. Zawody sportowe. Ciemne strony sportu; 3. Igrzyska 
Olimpijskie. Sukcesy sportowców Polski i Rosji na Olimpiadach i innych zawodach wysokiej 
rangi. Wybitni sportowcy; Blok VIII. Edukacja: 1. Szkoła: system oświaty w Polsce i w Rosji 
(porównanie). Wspomnienia o szkole: 2. Uczelnia wyższa: system szkolnictwa wyższego w 
Polsce i Rosji ( zasady przyjęcia na studia, rodzaje uczelni wyższych, struktura uczelni, System 
Boloński): 3. Nasz uniwersytet. Nasz instytut. Studenckie życie. 

55. Drugi język słowiański  Język czeski: 
1. Przygotowanie posiłków, przepisy kulinarne. Jadłospis na szczególne okazje. Restauracja, 
stołówka, kawiarnia, bar. Zamawianie posiłków; 2. Liczebniki główne oraz porządkowe, środki 
płatności; 3. Określanie czasu. Jednostki miar; 4. Usługi pocztowe. Telefon. Etykieta rozmowy 
telefonicznej; 5. Czas teraźniejszy, przyszły oraz przeszły (powtórzenie materiału); 6. Wizyta 
u lekarza oraz w aptece ( części ciała, nazwy chorób oraz lekarstw - poszerzenie zasobu 
słownictwa); 7. Topografia miasta, określanie kierunków. 
Język chorwacki: 
1. Transport i komunikacja. Rodzaje komunikacji. Leksyka związana z transportem 
samochodowym; 2. Relacje międzyludzkie. Określanie wyglądu. Opowiadanie o przyszłości; 3. 
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Opowiadanie o pracy i jej specyfice w różnych krajach.  Rodzaje i narzędzia pracy; 4. 
Wyrażanie emocji związanych z pracą: zadowolenie, niezadowolenie, satysfakcja, 
rozczarowanie; 5. Rozmawianie o przeszłości. Leksyka związana z wyrażaniem relacji 
czasowych.  Czego się boimy – dyskusja; 6. Popularne imiona – wyrażanie własnego poglądu. 
Eponimy i graffiti. Leksyka związana z tematem związków międzyludzkich; 7. Znani ludzie. 
Dyskusja o sławie i rozpoznawalności. Kolokacje z wyrazami zemlja, domovina, svijet.    

56. Seminarium licencjackie  Prezentowanie wyników swojej pracy badawczej w formie gotowej pracy magisterskiej. 

 

Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność filologia serbska i chorwacka 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim - 40 

 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1  
PNJS – fonetyka  

Używanie języka mówionego w praktyce; Ortografia: dyktanda ze słuchu (w języku serbskim  
obowiązuje zasada „Pisz, jak mówisz, czytaj, jak jest napisane”. W tej specyficznej sytuacji 
dyktanda sprawdzają stopień opanowanej wymowy); Słuchanie nagrań tekstów poetyckich.; 
Słuchanie nagrań tekstów prozatorskich; Słuchanie nagrań utworów muzycznych; Nauka 
piosenek, recytacja wierszy w języku serbskim. 

2.   
PNJS – leksyka  

1. Zawieranie znajomości. Podstawowe wyrażenia i zwroty; 2. Życie rodzinne; 3. Czas wolny 
– koncert, restauracja, wycieczki, wizyty, spacery; 4. Charakterystyka postaci; 5. Orientacja 
w przestrzeni; 6. Kalendarz; 7. Korespondencja prywatna; 8. Prognoza pogody. 

3.   
PNJS – gramatyka funkcjonalna  

Koniugacja; Zaimki osobowe – deklinacja; Rzeczowniki – deklinacja; Zaimki pytajne – 
deklinacja; Zaimki dzierżawcze – deklinacja; Przymiotniki – deklinacja; Liczebniki główne; 
Czasowniki modalne; Liczebniki porządkowe; Imiesłów przymiotnikowy czynny; Czas przeszły 
perfekat; Stopniowanie przymiotników; Czas przyszły futur I. 

4.  PNJS – praca z tekstem  1. Zawieranie znajomości. Podstawowe wyrażenia i zwroty; 2. Życie rodzinne; 3. Czas wolny - 
koncert, restauracja, wycieczki, wizyty, spacery; 4. Charakterystyka postaci; 5. Orientacja w 
przestrzeni; 6. Kalendarz; 7. Korespondencja prywatna; 8. Prognoza pogody. 

5.  Historia Serbii i Chorwacji  1.Okres prehistoryczny na ziemiach Półwyspu Bałkańskiego (najstarsze kultury, stanowiska 
archeologiczne); 2. Półwysep Bałkański w starożytności: Ilirowie i Trakowie, kolonizacja 
grecka, administracja rzymska); 3. Ekspansja słowiańsko-awarska na Bałkany. Gniazda 
plemienne Serbów i Chorwatów, bizantyjskie i łacińskie źródła pisane do historii Serbów i 
Chorwatów, geografia plemienna Słowian Południowych; 4. Średniowieczne organizmy 
państwowe Serbów i Chorwatów, misje chrystianizacyjne; 5. Serbia i Chorwacja w okresie 
ekspansji tureckiej na Bałkany; 6. Upadek średniowiecznego państwa serbskiego. Ziemie 
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serbskie pod panowaniem tureckim: stosunki społeczne, gospodarcze, migracje ludności, 
pozycja cerkwi prawosławnej w państwie Turków Osmańskich; 7. Osadnictwo serbskie na 
ziemiach węgierskich; 8. Chorwacja po podbojach tureckich. Organizacja Pogranicza 
Wojskowego; 9. Republika Dubrownicka; 10. Antyhabsburski spisek Zrinskiego i Frankopana; 
11. Chorwacja pod rządami Marii Teresy i Józefa II. Reformy józefińskie; 12. Powstania 
antytureckie na ziemiach południowosłowiańskich w XVI i XVII wieku; 13. Wojny austriacko-
tureckie XVII i XVIII wieku; 14. Odrodzenie narodowe Chorwatów: Prowincje Iliryjskie, ruch 
ilirski; 15. Odrodzenie narodowe Serbów: powstania antytureckie 1804 i 1815 roku; 16. 
Księstwo Serbskie pod rządami Obrenoviciów i Karadjordjeviciów (polityka wewnętrzna, 
ustawy zasadnicze, programy polityczne, sojusze militarne, traktaty graniczne); 17. Serbowie 
i Chorwaci w okresie Wiosny Ludów. Stosunki polityczne z Węgrami. 

6.  Wstęp do językoznawstwa  Zajęcia obejmują następujące zagadnienia; -język jako przedmiot językoznawstwa; -
podstawowe pojęcia lingwistyczne i definicja języka; -język jako system znakowo-
komunikacyjny; -funkcje społeczne języka i mówienia; -opis systemu językowego: podsystemy 
fonologiczny, morfologiczny, syntaktyczny, leksykalno-semantyczny; -klasyfikacja genetyczna 
języków: jednostki klasyfikacyjne, miejsce języków słowiańskich wśród języków świata. 

7.  Wstęp do literaturoznawstwa  Cechy swoiste literatury, wyróżniki i sztuki pokrewne. Nauka o literaturze i jej działy. Pojęcie i 
główne elementy struktury dzieła literackiego. Sfera planu treści i planu wyrażenia. Styl i 
kompozycja. Problemy kompozycji. Dominanty kompozycyjne.    Podział na rodzaje i gatunki 
literackie; Epika (narrator, bohater, fabuła). Epickie formy językowo-stylistyczne. Gatunki 
epickie; Dramat (budowa świata przedstawionego w dramacie). Struktura językowa dramatu. 
Gatunki dramatyczne; Liryka (podmiot liryczny, właściwości stylowo-kompozycyjne liryki). 
Typy przeżyć wyrażanych w liryce. Gatunki liryczne. 

8.  Etyka pracy naukowej  1. Terminologia naukowa: pojęcia tematu pracy naukowej, literatury przedmiotu, metody 
badawczej, narzędzi badawczych, hipotezy itd.; 2. Kształtowanie właściwej postawy badacza 
wobec własnej i cudzej pracy naukowej (problem plagiatu, prawo autorskie, zasady 
przywoływania cytowań); 3. Kryteria oceny pracy naukowej (recenzja naukowa); 4. Zasady 
gromadzenia literatury przedmiotu: biblioteki naukowe, bibliografie tradycyjne i internetowe 
bazy danych; 5. Sporządzanie notatek i wyciągów z literatury, opracowywanie materiału 
naukowego; 6. Sposoby sporządzania bibliografii naukowej, zasady tworzenia adresów 
bibliograficznych i sporządzania przypisów; 7. Układ graficzny pracy naukowej; 8. Styl 
pisarstwa naukowego: standardowa leksyka i frazeologia (prezentacja problemu, stawianie 
hipotezy, argumentowanie, wnioskowanie); 9. Poprawność językowa (rodzaje błędów 
językowo-stylistycznych). 

9.  PNJS  – fonetyka  Używanie języka mówionego w praktyce; Ortografia: dyktanda ze słuchu (w języku serbskim 
obowiązuje zasada „Pisz, jak mówisz, czytaj, jak jest napisane”. W tej specyficznej sytuacji 
dyktanda sprawdzają stopień opanowanej wymowy); Słuchanie nagrań tekstów poetyckich; 
Słuchanie nagrań tekstów prozatorskich; Słuchanie nagrań utworów muzycznych; Nauka 
piosenek, recytacja wierszy w języku serbskim 

10. PNJS  – leksyka  1. Zakupy – artykuły pierwszej potrzeby; 2. U lekarza; 3. Sport; 4. Szkoła, uczelnia; 5. Pory 
roku, klimat; 6. Wakacje; 7. Ulubione zwierzęta domowe; 8. Zwiedzanie Kalemegdanu; 
9.Serbskie obyczaje, święta, ludzie kultury i nauki. 
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11. PNJS  – gramatyka funkcjonalna z 
ortografią  

Deklinacja rzeczowników; Deklinacja zaimków osobowych, wskazujących; Deklinacja i 
stopniowanie przymiotników; Stopniowanie przysłówków; Deklinacja liczebników; Czasowniki 
modalne; Koniugacja (czas teraźniejszy, przeszły [perfekat] i przyszły [futur I]); Tryb 
rozkazujący i warunkowy; Aspekt czasownika; Zaimki nieokreślone; Zaimki dzierżawcze – 
deklinacja; Liczebniki; Deminutiva; Imiesłów przysłówkowy współczesny; Przyimki spacjalne; 
Zaimek zwrotny – deklinacja; Imiesłów przymiotnikowy bierny. Strona bierna. 

12. PNJS  – praca z tekstem  1. Zakupy – artykuły pierwszej potrzeby; 2. U lekarza; 3. Sport; 4. Szkoła, uczelnia; 5. Pory 
roku, klimat; 6. Wakacje; 7. Ulubione zwierzęta domowe; 8. Zwiedzanie Kalemegdanu; 9. 
Serbskie obyczaje, święta, ludzie kultury i nauki.   

13. Wstęp do literaturoznawstwa  Liryka; Stylistyka. Środki brzmieniowe. Organizacja warstwy znaczeniowej. Stylizacja. Tropy 
stylistyczne. Alegoria i symbol. Analiza wierszy; Wersyfikacja. System toniczny. System 
sylabiczny. Stopy systemu sylabotonicznego. Wiersz wolny. Analiza wierszy; Rymy. 

14. Gramatyka współczesnego języka 
serbskiego i chorwackiego 
(fonetyka i fonologia)  

1.Miejsce fonetyki i fonologii w obrębie badań językoznawczych: wprowadzenie,  podstawowe 
pojęcia, różnice między przedmiotem badań fonetyki i fonologii; 2. Budowa narządów mowy i 
procesy powstawania dźwięków mowy; 3. System samogłoskowy języka serbskiego i 
chorwackiego; 4. System spółgłoskowy języka serbskiego i chorwackiego; 5. System 
akcentuacyjny; 6. Morfonologia – podstawowe pojęcia. Typy alternacji; 7. Alternacje 
samogłoskowe: przegłos, apofonia, ruchome „a”; 8. Alternacja l:o; 9. Asymilacje i dysymilacje. 
Asymilacja samogłosek. Dysymilacja samogłosek; 10. Alternacje spółgłoskowe: upodobnienia 
pod względem dźwięczności, upodobnienia pod względem miejsca i sposobu artykulacji; 11.  
Palatalizacje, jotacja; 12. Dysymilacja i wypadanie spółgłosek; 13. Ruchome samogłoski. 
Spółgłoski „h” oraz „j”. Refleks „ě” w języku literackim.         

15. Gramatyka współczesnego języka 
serbskiego i chorwackiego 
(fonetyka i fonologia)  

1. Miejsce fonetyki i fonologii w obrębie badań językoznawczych: wprowadzenie,  podstawowe 
pojęcia, różnice między przedmiotem badań fonetyki i fonologii; 2. Budowa narządów mowy i 
procesy powstawania dźwięków mowy; 3. System samogłoskowy języka serbskiego i 
chorwackiego; 4. System spółgłoskowy języka serbskiego i chorwackiego; 5. System 
akcentuacyjny; 6. Morfonologia – podstawowe pojęcia. Typy alternacji; 7. Alternacje 
samogłoskowe: przegłos, apofonia, ruchome „a”; 8. Alternacja l:o; 9. Asymilacje i dysymilacje. 
Asymilacja samogłosek. Dysymilacja samogłosek; 10. Alternacje spółgłoskowe: upodobnienia 
pod względem dźwięczności, upodobnienia pod względem miejsca i sposobu artykulacji; 11.  
Palatalizacje, jotacja; 12. Dysymilacja i wypadanie spółgłosek; 13. Ruchome samogłoski. 
Spółgłoski „h” oraz „j”. Refleks „ě” w języku literackim.      

16. Historia literatury serbskiej i 
chorwackiej  

1. Średniowieczna literatura serbska – spuścizna bizantyńska; 2. Ewangeliarz Mirosława, 3. 
Kodeks cara Dušana; 4. Folklor południowosłowiański – klasyfikacje, przyczyny popularności, 
gatunki, motywy; mity literackie (Kosovo, Krbava); 5. Początki piśmiennictwa chorwackiego; 6. 
Marko Marulić; renesans dubrownicki; 7. Marin Držić; barok w literaturze serbskiej i chorwackiej. 

17. Historia literatury serbskiej i 
chorwackiej  

1. Początki piśmiennictwa południowych Słowian; 2. Średniowieczna literatura serbska do końca 
XIV wieku; 3. Stefan Lazarević i literatura serbska czasów panowania tureckiego; 4. Początki 
piśmiennictwa  chorwackiego; 5. Humanizm chorwacki, „petrarkiści”, renesans  dubrownicki; 6. 
Barok chorwacki.; Ivan Gundulić; 7. Juraj Križanić; 8. Tendencje oświeceniowe w Chorwacji i 
Serbii.  Dositej Obradović; 8. Folklor – charakterystyka ogólna, gatunki, forma,  znaczenie dla 
rozwoju literatury i kultury; 8. Współczesne kontynuacje tradycji oraz wywiedzione z literatury 
dawnej mity polityczne. 
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18. Historia Serbii i Chorwacji  1. Absolutyzm Bacha; 2. Scena polityczna Chorwacji w drugiej połowie XIX wieku. Idea 
jugoslawizmu; 3. Ugoda chorwacka-węgierska roku 1868; 4. Kongres Berliński a sprawa 
serbska; 5. Powstanie Królestwa Serbii; 6. Wojny bałkańskie; 7. Zamach w Sarajewie i jego 
konsekwencje dla narodów południowosłowiańskich; 8. Serbia i Chorwacja w okresie pierwszej 
wojny światowej; 9. Wspólne państwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (SHS), Królestwo 
Jugosławii; 10. Druga wojna światowa na obszarze Królestwa Jugosławii; 11. Transformacja 
ustrojowa. Powstanie FRNJ (od 1963 SFRJ); 12. Dekompozycja Jugosławii i tworzenie państw 
narodowych; 13. Wojna serbsko-chorwacka (1991); 14. Konflikt zbrojny w Bośni i 
Hercegowinie (1992-1995); 15. Porozumienie pokojowe w Dayton; 16. Trybunał w Hadze. 
Sprawa odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. Koszty wojny; 17. Konflikt w Kosowie. 
Interwencja sił NATO w Jugosławii; 18. Upadek reżimu Slobodana Miloševicia; 19. Rozpad 
federacji serbsko-czarnogórskiej; 20. Powstanie niepodległego państwa w Kosowie. 

19. PNJS – fonetyka audytywna  Umiejętność czytania tekstu z uwzględnieniem zasad fonetyki i prawidłowego akcentu; 
zwrócenie szczególnej uwagi na głoski, specyfikę fonetyczną; Używanie języka mówionego w 
praktyce; Ortografia: dyktanda; Słuchanie poezji, prozy i piosenek. Uczenie się ich na pamięć. 

20. PNJS – leksyka  Nazwy państw i narodowości; Biblioteka. Książka. Prasa; Zdrowie. Choroby. Budowa 
anatomiczna człowieka. Pomoc lekarska; Pogoda. Zjawiska atmosferyczne, prognoza pogody.; 
Rodzina i relacje rodzinne. Uroczystości rodzinne; Boże Narodzenie i Nowy Rok. 

21. PNJS – gramatyka funkcjonalna  Deklinacje (powtórzenie). Wyjątki. Dopełniacz  liczby mnogiej rzeczowników; Przyimki i ich 
znaczenie; Łączliwość rzeczowników i przymiotników z liczebnikami głównymi; Zastosowanie 
form pełnych i krótkich zaimków osobowych; Kolejność enklityk w zdaniu; Czasowniki 
dokonane i niedokonane; Czas przyszły i przeszły (szczegółowo); Tryb rozkazujący; Tryb 
przypuszczający. 
Pisanie wypracowań na tematy: -Podróże. Przekraczanie granicy; -Nazwy państw i 
narodowości; -Biblioteka. Książka. Prasa; -Zdrowie. Choroby. Budowa anatomiczna człowieka. 
Pomoc lekarska; -Pogoda. Zjawiska atmosferyczne, prognoza pogody; -Rodzina i relacje 
rodzinne. Uroczystości rodzinne; -Boże Narodzenie i Nowy Rok. 

22. PNJS – praca z tekstem  Nazwy państw i narodowości; Biblioteka. Książka. Prasa; Zdrowie. Choroby. Budowa 
anatomiczna człowieka. Pomoc lekarska; Pogoda. Zjawiska atmosferyczne, prognoza pogody.; 
Rodzina i relacje rodzinne. Uroczystości rodzinne; Boże Narodzenie i Nowy Rok. 

23. Gramatyka współczesnego języka 
serbskiego i chorwackiego 
(leksykologia i słowotwórstwo)  

Słowotwórstwo – wiadomości wstępne (słowotwórstwo a fleksja i morfologia, parafraza 
słowotwórcza, wyraz motywujący i motywowany, formant słowotwórczy itd.); Podstawowe 
problemy słowotwórstwa (wielomotywacyjność, prefiks a przyimek, prefiksoidy i sufiksoidy, 
granica podstawy słowotwórczej itd.); Metody słowotwórcze. Derywacja i jej odmiany; 
Przegląd sufiksów rzeczownikowych; Przegląd sufiksów rzeczownikowych; Przegląd sufiksów 
czasownikowych; Przegląd sufiksów przymiotnikowych; Przegląd prefiksów, prefiksoidów i 
sufiksoidów; Metody słowotwórcze. Kompozycja i jej odmiany; Metody słowotwórcze. 
Konwersja i jej odmiany. Inne metody słowotwórcze; Leksykologia – wiadomości wstępne 
(leksykologia a frazeologia, semantyka, etymologia itd.); Podstawowe problemy 
leksykologiczne. Polisemia, homonimia i synonimia. Ich rodzaje i odmiany; Podstawowe 
problemy leksykologiczne. Metafora a metonimia; System leksykalny języka serbskiego i 
chorwackiego; Frazeologia i frazeologizmy. Rodzaje i odmiany. 
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24. Gramatyka współczesnego języka 
serbskiego i chorwackiego 
(leksykologia i słowotwórstwo)   

Słowotwórstwo – wiadomości wstępne (słowotwórstwo a fleksja i morfologia, parafraza 
słowotwórcza, wyraz motywujący i motywowany, formant słowotwórczy itd.); Podstawowe 
problemy słowotwórstwa (wielomotywacyjność, prefiks a przyimek, prefiksoidy i sufiksoidy, 
granica podstawy słowotwórczej itd.); Metody słowotwórcze. Derywacja i jej odmiany; 
Przegląd sufiksów rzeczownikowych; Przegląd sufiksów rzeczownikowych; Przegląd sufiksów 
czasownikowych; Przegląd sufiksów przymiotnikowych; Przegląd prefiksów, prefiksoidów i 
sufiksoidów; Metody słowotwórcze. Kompozycja i jej odmiany; Metody słowotwórcze. 
Konwersja i jej odmiany. Inne metody słowotwórcze; Leksykologia – wiadomości wstępne 
(leksykologia a frazeologia, semantyka, etymologia itd.); Podstawowe problemy 
leksykologiczne. Polisemia, homonimia i synonimia. Ich rodzaje i odmiany; Podstawowe 
problemy leksykologiczne. Metafora a metonimia; System leksykalny języka serbskiego i 
chorwackiego; Frazeologia i frazeologizmy. Rodzaje i odmiany. 

25. Historia literatury serbskiej i 
chorwackiej  

Romantyzm  serbski – główne idee i fazy. Twórczość B. Radičevicia i J. Suboticia; Poezja. 
Twórczość B. Atanackovicia, J. Ilicia, Lj. Nenadovicia, P.P. Njegoša; Jovan Sterija Popović. 
Twórczość Đ. Jakšicia; Twórczość J. Jovanovića Zmaja i L. Kosticia; Iliryzm. Kwestia języka. 
Lj. Gaj; Chorwacki romantyzm. J. Drašković, Lj. Vukašinović, D. Demeter, I. Mažuranić, P. 
Preradović, S. Vraz; L. Botić, D. Jarnević, A. Veber Tkalčević, Podróżopisarstwo; Między 
romantyzmem a realizmem. Twórczość A, Šenoi; Chorwacki realizm. K. Šandor Đalski, J. 
Kozarac, V. Novak; Realizm serbski. J. Ignjatović, S. Marković, S. Mitrov Ljubiša, S. Matavulj, 
J. Veselinović, S. Ranković, R. Domanović; S. Sremac, L. Lazarević. Dramat serbski okresu 
realizmu – B. Nušić; Modernizm serbski. Krytyka literacka: Lj. Nedić, B. Popoić, J. Skerlić, B. 
Lazarević, P. Popović. Mostarski krąg literacki; Poezja serbska okresu modernizmu: V. Ilić, A. 
Šantić, J. Dučić, J. Rakić; Twórczość S. Pandurovicia, V. Petkovicia Disa, M. Bojicia, D. 
Marković; Proza serbska okresu modernizmu: S. Ćorović, I. Ćipiko, P. Kočić, M. Uskoković, B. 
Stanković, I. Skulić, J. Dimitrijević. 

26. Historia literatury serbskiej i 
chorwackiej  

Twórczość B. Radičevicia; Petar Petrović Njegoš, Górski wieniec; Twórczość Đ. Jakšicia, L. 
Kosticia;Twórczość J. Jovanovicia Zmaja; Iliryzm, Petar Preradović, Stanko Vraz; Ivan 
Mažuranić, Śmierć Smail-agi Čengicia; Laza Lazarević, Školska ikona, Na bunaru, Prvi put s 
ocem na jutrenje; B. Nušić, Gospođa ministarka; Twórczość V. Ilicia, A. Šanticia; Twórczość J. 
Dučicia, M. Rakicia; Twórczość V. Petkovicia Disa, S. Pandurovicia; Borislav Stanković, 
Nieczysta krew. 

27. Wiedza o kulturze Serbii i 
Chorwacji 

Problemy związane z definiowaniem słowa ‘kultura’. Naiwny realizm epoki kamienia a początki 
sztuki na terenach Serbii i Chorwacji. Antyk. Salona - stolica rzymskiej Dalmacji, ważne 
przemiany społeczno-polityczne na terenie miasta i ich wpływ na kulturę materialną. Pałac 
Dioklecjana. Ewolucja antycznych form architektonicznych pod wpływem chrześcijaństwa. 
Miasta palimpsesty – przykłady heterogenicznych budowli na terenie Chorwacji, przenikanie 
się rozmaitych wpływów kulturowych. 
Spuścizna bizantyńska. Średniowieczna sakralna architektura serbska (lokalne szkoły) oraz 
budownictwo fortyfikacyjne. Ikonopisarstwo. Średniowiecze i renesans w sztuce chorwackiej. 
Imperium Osmańskie na Bałkanach – periodyzacja, kwestie administracyjne, społeczne i 
religijne, system sprawowania władzy, rola Cerkwi Prawosławnej, zjawiska z obszaru życia 
codziennego będące przykładami krzyżowania się tradycji chrześcijańskich i islamskich. 
Osmańskie osiągnięcia i tradycje oraz ich promieniowanie na inne kultury. Rzemieślnicy. 
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Orientalny urbanizm. Barok na ziemiach chorwackich i serbskich. Malarstwo romantyczne. 
‘Balkanski preporod’ oraz powstanie i rozwój instytucji kulturalnych. Rezydencja w Topčiderze 
jako przykład europeizacji osmańskiej formy oraz przenikania się dwóch tradycji kulturowych. 
Przełom w architekturze XIX/XX w. Przedstawiciele akademizmu. Fenomen malarstwa 
naiwnego. Najważniejsze rzeźby w przestrzeni publicznej Serbii i Chorwacji XX wieku. 
Osiągnięcia jugosłowiańskiej kinematografii. Cykliczne wydarzenia kulturalne w Serbii i 
Chorwacji. 

28. Rynek pracy  Prawa i obowiązki pracownicze. Pracobiorca-pracodawca - wzajemne zobowiązania. Status 
zatrudnienia (typy umów o pracę, sposoby rekrutacji i zatrudniania pracowników). 
Zobowiązania społeczne pracodawców: formalne, deklarowane, dodatkowe (niematerialne). 
Elementy psychologii zarządzania i psychologii pracy. Typologia i status organizacji na rynku 
pracy (sektor publiczny, korporacyjny, trzeci sektor na rynku pracy). Trening kompetencji 
miękkich potrzebnych na współczesnym rynku pracy (budowanie wizerunku własnego, 
kandydat do pracy i jego marka, kompetencje konwersatoryjne). 

29. Drugi język słowiański  Język czeski: 
1. Poznajemy się; 2. Gdzie to jest?; 3. Jedzenie i picie; 4. Moja rodzina; 5. Kiedy to jest?; 6. 
Co dzisiaj robiłeś/łaś?; 7. Dom i mieszkanie; 8. Planujemy weekend. 
Język rosyjski:  
Informacje bazowe – umożliwiające stworzenie szkieletu, na podstawie którego będą 
budowane przyszłe wypowiedzi ustne; 2. Alfabet rosyjski; 3. Rzeczownik – odmiana przez 
przypadki (ogólny zarys); 4.  Przymiotniki twardo- i miękkotematowe – odmiana przez 
przypadki (ogólny zarys); 5. Zaimki osobowe, wskazujące i dzierżawcze – odmiana przez 
przypadki (ogólny zarys); 6. Czasownik – I i II koniugacja (ogólny zarys); 7. Dane personalne: 
narodowość, obywatelstwo, stan cywilny. Konstrukcje: Кому сколько лет; кого как зовут; 8. 
Podstawowe zwroty etykiety językowej podczas zawierania znajomości, spotkania, 
korespondencji.  (formy adresatywne. Użycie form imienia odojcowskiego - tzw. отчество); 9. 
Rodzina. Określanie stopnia pokrewieństwa; 10. Zawody oraz miejsca pracy członków rodziny. 
Rzeczоwniki мать, дочь. Konstrukcje: У кого есть кто?, что; 11. Dom. podstawowy sprzęt 
domowy i techniczny; 12. Mieszkanie (rozkład, umeblowanie, urządzenie własnego pokoju). 
Opis okolicy. Konstrukcja: Где ты живёшь? Какая у тебя квартира? 

30. PNJS – fonetyka audytywna  Umiejętność czytania tekstu z uwzględnieniem zasad fonetyki i prawidłowego akcentu; 
zwrócenie szczególnej uwagi na głoski, specyfikę fonetyczną; Używanie języka mówionego w 
praktyce; Ortografia: dyktanda; Słuchanie poezji, prozy i piosenek z kaset. Uczenie się ich na 
pamięć. 

31. PNJS – leksyka  1. Wyposażenie mieszkania, nazwy urządzeń technicznych. Określanie piętra. Miejsce 
zamieszkania.  Opis najbliższej  okolicy.  Poszukiwanie i wynajmowanie mieszkania; 2. 
Przygotowanie posiłków, przepisy kulinarne. Jadłospis na szczególne okazje; 3. Restauracja, 
stołówka, kawiarnia, bar. Zamawianie posiłków; 4. Moda. Style ubierania się; 5. Usługi pocztowe. 
Telefon. Etykieta rozmowy telefonicznej; 6. Wielkanoc; 7. Korzystanie z różnych rodzajów 
zakładów usługowych.   

32. PNJS – gramatyka funkcjonalna  Stopniowanie przymiotników; Stopniowanie przysłówków; Imiesłowy; Liczebniki główne i 
porządkowe. Daty oraz określanie czasu; Rzeczowniki rodzaju żeńskiego na spółgłoskę; 
Rzeczowniki rodzaju nijakiego z poszerzonym tematem; Rzeczowniki zbiorowe; Rzeczowniki 
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pochodzenia obcego; Rzeczowniki rodzaju męskiego oraz rzeczowniki dwurodzajowe na –a. 
Łączliwość rzeczowników z przymiotnikami i czasownikami; Pisanie wypracowań na tematy: -
Wyposażenie mieszkania,  nazwy urządzeń technicznych. Określanie piętra. Miejsce  
zamieszkania.  Opis najbliższej  okolicy.  Poszukiwanie i wynajmowanie mieszkania; 
Przygotowanie posiłków, przepisy kulinarne. Jadłospis na szczególne okazje; Restauracja, 
stołówka, kawiarnia, bar. Zamawianie posiłków; Ubrania. Moda. Style ubierania się; Usługi 
pocztowe. Telefon. Etykieta rozmowy telefonicznej; Wielkanoc; Korzystanie z różnych rodzajów 
zakładów usługowych. 

33. PNJS – praca z tekstem  1. Wyposażenie mieszkania, nazwy urządzeń technicznych. Określanie piętra. Miejsce 
zamieszkania.  Opis najbliższej  okolicy.  Poszukiwanie i wynajmowanie mieszkania; 2. 
Przygotowanie posiłków, przepisy kulinarne. Jadłospis na szczególne okazje; 3. Restauracja, 
stołówka, kawiarnia, bar. Zamawianie posiłków; 4. Moda. Style ubierania się; 5. Usługi pocztowe. 
Telefon. Etykieta rozmowy telefonicznej; 6. Wielkanoc; 7. Korzystanie z różnych rodzajów 
zakładów usługowych.   

34. Gramatyka współczesnego języka 
serbskiego i chorwackiego 
(morfologia)  

1. Budowa morfologiczna wyrazów (rodzaje morfemów, tematy fleksyjne i końcówki fleksyjne, 
supletywizm); 2. Klasyfikacja części mowy oraz kategorie morfologiczne języka serbskiego i 
chorwackiego; 3. Serbska i chorwacka fleksja imienna (rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, 
zaimki – wzorce deklinacyjne, sposoby tworzenia i odmiany poszczególnych form imiennych); 
4. Serbska i chorwacka fleksja werbalna (formy czasownikowe – wzorce koniugacyjne 
czasowników,  sposoby tworzenia i odmiany poszczególnych form czasownikowych); 5. Wyrazy 
nieodmienne (przysłówki, przyimki, spójniki partykuły, wykrzykniki – rodzaje i budowa). 

35. Gramatyka współczesnego języka 
serbskiego i chorwackiego 
(morfologia)  

1. Budowa morfologiczna wyrazów (rodzaje morfemów, tematy fleksyjne i końcówki fleksyjne, 
supletywizm); 2. Klasyfikacja części mowy oraz kategorie morfologiczne języka serbskiego i 
chorwackiego; 3. Serbska i chorwacka fleksja imienna (rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, 
zaimki – wzorce deklinacyjne, sposoby tworzenia i odmiany poszczególnych form imiennych); 
4. Serbska i chorwacka fleksja werbalna (formy czasownikowe – wzorce koniugacyjne 
czasowników,  sposoby tworzenia i odmiany poszczególnych form czasownikowych); 5. Wyrazy 
nieodmienne (przysłówki, przyimki, spójniki partykuły, wykrzykniki – rodzaje i budowa). 

36. Historia literatury serbskiej i 
chorwackiej  
 

 

 

 

Wprowadzenie do chorwackiej moderny; Poezja chorwacka okresu modernizmu; Poezja i 
proza; Antena Gustava Matoša oraz Janka Policia Kamova; Ekspresjonizm w literaturze 
chorwackiej; Proza Miroslava Krležy; Twórczość Stanislava Vinavera; Twórczość Miloša 
Crnjanskiego; Twórczość Rastka Petrovicia; Serbski dramat ekspresjonistyczny; Zenityzm – 
historia ruchu, program, manifesty, przedstawiciele; Dadaizm, hipnizm w literaturze 
serbskiej;Twórczość Ivo Andricia; Nadrealizm w literaturze serbskiej; Literatura socjalna; 
Kultura sefardyjska w serbsko-chorwackiej przestrzeni kulturowej. 

37. Historia literatury serbskiej i 
chorwackiej  

Poezja chorwacka okresu modernizmu (V. Vidrić, V. Nazor, M. Begović, Fran Galović); Poezja 
i proza A.G. Matoša oraz wiersze J. Policia Kamova (Pjesma nad pjesmama, Job, Mojsije); 
Ekspresjonizm w literaturze chorwackiej (manifesty U. Donadini, A.B Šimić, poezja  A.B. 
Šimicia, poezja Tina Ujevicia); Poezja M. Krležy, analiza powieści Powratak Filipa Latinoviča; 
Twórczość Stanislava Vinavera (analiza utworów z tomów Priče koje su izgubile ravnotežu oraz 
Manifest ekspresionističke škole); Sumatraizm Miloša Crnjanskiego (wiersze: Prolog, Himna, 
Zdravica, Oda vešalima, Sumatra; Objašnjenje „Sumatre’’, poemat Stražilovo); Analiza 
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utworów M. Crnjanskiego Dnevnik o Čarnojeviću oraz Seobe, proza podróżnicza; Twórczość 
Rastka Petrovicia, wiersze z tomu Otkrovenje, proza Burleska gospodina Peruna boga groma, 
proza podróżnicza; Zenityzm – historia ruchu, program, manifesty, przedstawiciele, przykłady 
realizacji programu literackiego (Ljubomir Micić, Branko Ve Poljanski); Pisarstwo Momčila 
Nastasijevicia; Twórczość Ivo Andricia (wiersze oraz proza poetycka Ex Ponto i Nemiri, 
opowiadanie Put Alije Đerzeleza); Pisarstwo Ivo Andricia – cz. II – (esej biograficzny Goja oraz 
opowiadanie Razgovor sa Gojom.); Twórczość Isidory Skulić (Saputnici); Nadrealizm w 
literaturze serbskiej (wiersze M. Dedinaca, M. Risticia, O. Davičo, D. Maticia. 

38. Realioznawstwo  1. Patriarchalna struktura społeczna. Zadruga jako typ wielkiej rodziny; 2.  Definicje myślenia 
magicznego. Typy praktyk magicznych; 3. Więzy krwi i powinowactwo (nomenklatura); 4. 
Cykle antropologiczne (przejścia): narodziny dziecka, chrzest, postrzyżyny; 5. Obyczajowość 
weselna; 6.  Śmierć i ceremonie grzebalne; 7. Wznoszenie domostwa: wybieranie miejsca pod 
budowę domu, składanie ofiar, wprowadzanie się do nowego domu, miejsca mediacji, rola 
ogniska domowego, bóstwa opiekuńcze domostwa; 8. Krsna slava. Święci serbskiej cerkwi 
prawosławnej; 9/10/11. Prawosławne święta i obyczaje: Badnji dan, Božić, Bogojavljenje, Bele 
poklade, Veliki post, Lazareva subota, Cvetnica, Uskrs, Vaznesenje, Duhovi  i inne; 12. 
Demonologia ludowa; 13. Cykl agrarny: orka, przygotowanie i siew ziarna, prace żniwne, 
„bogu-brada”, obyczaje dodolskie; 14. Prawo zwyczajowe: sądy ludowe, rzucanie klątwy, 
wyłączenie ze wspólnoty, kary cielesne, lapot; 15. Paremiologia ludowa 

39. Gramatyka SCS  Wykład z  gramatyki  języka staro-cerkiewno-słowiańskiego obejmuje następujące treści 
merytoryczne: 1. wiadomości ogólne o języku scs, 1.1. definicja języka scs, 1.2. znaczenie 
języka scs dla filologii słowiańskiej, 1.3. drzewo genealogiczne scs, 1.4. perspektywa 
socjologiczna, geopolityczna i kulturowa misji cyrylo-metodiańskiej, 1.5. alfabety słowiańskie, 
1.6. zabytki kanonu scs; 2. fonetyka języka scs, 2.1. system samogłoskowy, 2.1.1. samogłoski 
pełne i zredukowane, 2.1.2. sonanty r, l zgłoskotwórcze, 2.2. system spółgłoskowy, 2.2.1. 
palatalizacja spółgłosek welarnych (I i II regresywna, III progresywna), 2.2.2. metateza (grupy 
nagłosowe: *ort, *olt, grupy śródgłosowe: *tort, *tolt, *tert, *telt), 2.2.3. połączenia 
spółgłosek z "j" i palatalizacja poprzez "j", 2.2.4. palatalizacja grup: k't', g't'; 3. fleksja imienna 
języka scs, 3.1. odmiana rzeczowników, typy deklinacji, 3.2. odmiana i typy zaimków, 3.3. 
odmiana i stopniowanie przymiotników, 3.4. odmiana i typy liczebników; 4. fleksja 
czasownikowa języka scs, 4.1. typy koniugacji, 4.2. proste formy werbalne utworzone na bazie 
tematu praesentis, 4.2.1. czas teraźniejszy, 4.2.2 tryb rozkazujący, 4.2.3. imiesłów czasu 
teraźniejszego czynny, 4.2.4. imiesłów czasu teraźniejszego bierny, 4.3. proste formy 
werbalne utworzone na bazie tematu infinitivi, 4.3.1. imperfectum ‒ czas przeszły prosty 
niedokonany, 4.3.2. aoryst ‒ czas przeszły prosty dokonany (asygmatyczny, I i II 
sygmatyczny), 4.3.3. imiesłów czasu przeszłego czynny I, 4.3.4. imiesłów czasu przeszłego 
czynny II, 4.3.5. imiesłów czasu przeszłego bierny, 4.4. złożone formy werbalne, 4.4.1. 
perfectum       ‒ czas przeszły złożony dokonany, 4.4.2. plusquamperfectum ‒ czas zaprzeszły, 
4.4.3. futurum złożone, 4.4.4. tryb warunkowy, 4.4.5. strona bierna. 

40. Drugi język słowiański  Język czeski: 
1. Ciało ludzkie; 2. Miejsce, gdzie mieszkamy; 3. Na urlopie; 4. Tradycyjne święta; 5. 
Rozmawiamy o pogodzie; 6. Technika i komunikacja; 7. Ubranie. 
Język rosyjski: 
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1. Człowiek: wygląd zewnętrzny (w zakresie podstawowym). Konstrukcja: На кого ты похож?; 
Какие у них волосы, глаза …?; 2. Nazwy przedmiotów codziennego użytku (ubranie, obuwie, 
czynności codzienne). Konstrukcja: Что ты делаешь дома?; 3. Człowiek: cechy charakteru (w 
zakresie podstawowym). Konstrukcja: Что ты любишь делать?; 4. Mój przyjaciel. Konstrukcja: 
С кем ты дружишь?; 5. Moje urodziny. Nazwy miesięcy, określanie daty. Konstrukcja: Какое 
сегодня число? Когда у тебя день рождения?; 6. Szkoła. Uczelnia (w zakresie 
podstawowym). Rzeczowniki: тема, программа; Кonstrukcja: Чем ты занимаешься? Что ты 
изучаешь?; 7. Praca (nazwy zawodów i miejsc pracy). Konstrukcja: Работать кем, быть кем?, 
стать кем?); 8. Kontynuacja nauki w zakresie poprawnego użycia rzeczownika, przymiotnika, 
zaimka, przysłówka, liczebnika i czasownika. 

41. PNJS – leksyka  1. Podróże. Wycieczka krajowa i zagraniczna. Biuro turystyczne. Układanie planu wycieczek; 
2. Miasto. Historia i zabytki; 3. Sport i zawody sportowe; 4. Igrzyska olimpijskie. Letnie i 
zimowe dyscypliny sportowe; 5. Szkolnictwo i edukacja. 

42. PNJS – gramatyka funkcjonalna  Łączliwość przyimków z przypadkami; Zaimki i szyk wyrazów w zdaniu; Użycie dopełniacza z 
liczebnikami; Łączliwość liczebników i rzeczywników; Rekcja. 

43. PNJS – praca z tekstem  1. Podróże. Turystyka; 2. Miasto. Zabytki; 3. Sport i zawody sportowe; 4. Igrzyska olimpijskie. 
Letnie i zimowe dyscypliny sportowe. 

44. Historia języka serbskiego i 
chorwackiego z elementami 
gramatyki historycznej  

1. Przybycie plemion słowiańskich na Bałkany i pierwsze podziały językowe między Słowianami 
Południowymi; 2. Język starocerkiewnosłowiański na obszarach serbskich i chorwackich – 
cechy systemowe i najstarsze zabytki literackie; 3. Serbska i chorwacka redakcja języka scs. 
- cechy systemowe i najstarsze zabytki literackie; 4. Język staroserbski i starochorwacki - 
cechy systemowe i najstarsze zabytki literackie; 5. Literatury regionalne na terenie obecnej 
Chorwacji w XV-XIX w.; 6. Rosyjska redakcja scs., język słowianoserbski oraz ‘język 
dositejewski’ jako języki literackie Serbów w XVIII w.; 7. Reforma językowa Vuka Karadžicia 
– cechy systemowe, koncepcje teoretyczne i sposób ich implementacji; 8. Reforma językowa 
Ljudevita Gaja – cechy systemowe, koncepcje teoretyczne i sposób ich implementacji; 9. 
Powstanie ‘języka ilirskiego’ i jego rozwój w XIX w.; 10. Chorwackie szkoły lingwistyczne w XIX 
w.; 11. Krystalizacja normy jezyka serbsko-chorwackiego na przełomie XIX i XX w.; 12. Zarys 
rozwoju języka serbsko-chorwackiego w XX w.; 13. Destandaryzacji języka serbsko-
chorwackiego u schyłku XX w. 

45. Historia literatury serbskiej i 
chorwackiej  

Schematyzm socrealistyczny w literaturach narodów Jugosławii: proza i poezja NOB-u, 
literatura produkcyjna; Serbska „proza odwilżowa”. Twórczość M. Lalicia, D. Ćosicia, B. Ćopicia, 
A. Isakovicia, M. Oljačy; Serbska proza „nowego stylu”. Prezentacja dorobku artystycznego 
kilku generacji twórców nowej prozy serbskiej: a) generacja 1930: M. Bulatović, M. Pavić, 
B.Pekić, D. Mihajlović, b) generacja 1935: D. Kiš, M. Kovač, B. Šćepanović, c) generacja 1945, 
przedstawiciele „prozy rzeczywistościowej”: M. Dimić, V. Stevanović, R. Bratić, M. Josić-Višnjić, 
M. Savić; Nurty we współczesnej poezji serbskiej. Twórczość poetycka Vaska Popy, Branka 
Miljkovicia, Miodraga Pavlovicia, D. Maksimović, S. Raičkovicia, I. Lalicia,  poezja 
nadrealistyczna, sygnalizm; Chorwacka proza obrachunkowa. Twórczość „mediteranców”: V. 
Desnica, V. Kaleb, R. Marinković, P. Šegedin; Nurty we współczesnej poezji chorwackiej: 
twórczość Vesny Parun, J. Kaštelana, „krugovci”, „razlogovci”, off-poezija; Proza chorwacka lat 
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sześćdziesiątych i siedemdziesiątych: S. Novak, K. Špoljar, A. Šoljan, I. Slamnig, „proza w 
dżinsach”; Współczesny dramat serbski i chorwacki: D. Kovačević, I. Brešan. 

46. Historia literatury serbskiej i 
chorwackiej  

W trakcie zajęć zostanie przeprowadzona analiza wybranych utworów ze współczesnej 
literatury serbskiej, chorwackiej i bośniackiej: I. Andrić, Most na Drinie, Panna, Konsulowie ich 
cesarskich mości; Proza i poezja NOB-u (utwory V. Nazora, R. Zogovicia, R. Čolakovicia, S. 
Kulenovicia); M. Lalić, Góra łez, B. Ćopić, Ósma ofensywa, D. Ćosić, Daleko je sunce, M. Oljača 
Kozara; V. Desnica, Zimowe letnisko, Niespokojne wiosny; M. Bulatović, Đavoli dolaze, Vuk i 
zvono, Bohater na ośle; B. Pekić, Czas cudów; D. Kiš, Mansarda, Trylogia rodzinna (Wczesne 
smutki, Ogród, popiół, Klepsydra); B. Šćepanović, Usta pełne ziemi, Haniebne lato; M. Kovač, 
Drzwi żywota; D. Mihajlović, Frede, laku noć, Kiedy kwitną tykwy, Wieniec Petrii; V. 
Stevanović, Konstantin Gorča; Analiza wybranych utworów ze współczesnej poezji serbskiej i 
chorwackiej (V. Parun, J. Kaštelan, M. Slaviček, S. Mihalić, V.Popa, B. Miljković, M. Pavlović); 
P. Šegedin, Raport z prowincji; R. Marinković, Karnawał; S. Novak, Mirra, kadzidło, złoto; K. 
Špoljar, Statek czeka do jutra; A. Šoljan, Zdrajcy; Analiza wybranych utworów ze współczesnej 
poezji serbskiej i chorwackiej (V. Parun, J. Kaštelan, M. Slaviček, S. Mihalić, V.Popa, B. 
Miljković, M. Pavlović). 

47. Gramatyka współczesnego języka 
serbskiego i chorwackiego 
(składnia)  

Na wykładzie omawiane są zagadnienia teoretyczne składni, a także  przedstawione są 
wzorcowe sposoby analizy składniowej. Kurs rozpoczyna się od prezentacji podstawowych 
pojęć składniowych. Następnie omówione są funkcje składniowe, typy orzeczeń oraz 
podmiotów, uzupełnienia i określenia, grupy składniowe, kongruencja i system zdań złożonych 
współrzędnie i podrzędnie. 

48. Gramatyka współczesnego języka 
serbskiego i chorwackiego 
(składnia)  

Na ćwiczeniach studenci praktycznie wykorzystują technikę analizy składniowej na przykładach 
z języka serbskiego i chorwackiego, poznając charakterystyczne struktury syntaktyczne tego 
języka, co wpływa na wzrost kompetencji językowej. Na ćwiczeniach omawiane są 
konstytutywne i uzupełniające człony zdania, grupy składniowe, funkcje składniowe, relacje 
akomodacyjne w zdaniu (rekcja, kongruencja) i systemy zdań złożonych współrzędnie oraz 
podrzędnie. 

49. Seminarium licencjackie  1. Zapoznanie się z technikami pisania pracy naukowej (licencjackiej); 2. Pogłębianie wiedzy 
na wybrany temat; 3. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka serbskiego i 
chorwackiego oraz umiejętności przygotowywania prac pisemnych, prezentowania w formie 
pisemnej i ustnej wyników swojej pracy badawczej 

50. Drugi język słowiański  Język czeski: 
1. Taka normalna rodzina; Jedzcie i pijcie! Smacznego; 3. Idziemy na zakupy; 4. Proszę, 
wskażcie mi drogę; 5. Autem czy samolotem?; 6. Jedziemy na urlop; 7. Od wiosny do zimy. 

51. PNJS – leksyka  1. Człowiek jako istota duchowa (uczucia, doznania, nastroje, myślenie, rozumienie); 2. Świat 
roślin. Wybrane serbskie przysłowia oraz idiomy związane ze światem roślin; 3. Świat zwierząt. 
Wybrane przysłowia oraz idiomy związane ze światem zwierząt; 4. Zarys wiadomości o krajach 
byłej Jugosławii; 5. Podstawowe pojęcia z zakresu sztuki. Teatr, film, muzyka, malarstwo. 

52. PNJS – gramatyka funkcjonalna  Formy czasownika; Zdania warunkowe; Futur II; Aorist; Imperfekat; Pluskvamperfekat. 

53. PNJS – praca z tekstem  1. Ekologia i ochrona przyrody; 2. Życie na wsi; 3. Kultura; 2. Podstawowe pojęcia z zakresu 
literatury i sztuki; 3. Teatr; 4. Film; 5. Muzyka; 6. Malarstwo. 
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54. Drugi język słowiański Język czeski: 
1. Przygotowanie posiłków, przepisy kulinarne. Jadłospis na szczególne okazje. Restauracja, 
stołówka, kawiarnia, bar. Zamawianie posiłków; 2. Liczebniki główne oraz porządkowe, środki 
płatności; 3. Określanie czasu. Jednostki miar; 4. Usługi pocztowe. Telefon. Etykieta rozmowy 
telefonicznej; 5. Czas teraźniejszy, przyszły oraz przeszły (powtórzenie materiału); 6. Wizyta 
u lekarza oraz w aptece ( części ciała, nazwy chorób oraz lekarstw - poszerzenie zasobu 
słownictwa); 7. Topografia miasta, określanie kierunków. 
Język rosyjski: 
1. Żywienie: Posiłki w domu i poza domem jadłospis, restauracja – zamawianie potraw, 
zapłata. Czasowniki: есть, пить; 2. Ulubione potrawy i napoje; 3. Typowe dania kuchni 
rosyjskiej; 4. Pory roku. Pogoda. Stopniowanie przymiotników i przysłówków; 5.  Czas wolny: 
na co dzień, wakacje, ferie zimowe; 6. Rozrywki; 7. Kontynuacja nauki w zakresie poprawnego 
użycia rzeczownika, przymiotnika, zaimka, liczebnika, czasownika. 

55. Seminarium licencjackie 1. Przygotowanie i prezentacja wyników swojej pracy badawczej w formie pisemnej pracy 
licencjackiej na wybrany temat; 2. Prezentacja w postaci wypowiedzi ustnej tez i wniosków 
pracy. 

 
Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność filologia ukraińska  
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 40 

 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. PNJU – fonetyka  1. System samogłosek i spółgłosek literackiego języka ukraińskiego. Podstawy transkrypcji; 
2. Akcent. Wymowa akcentowanych i nieakcentowanych samogłosek; 3. Wymowa 
spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych; 4. Wymowa [г]; 5. Wymowa spółgłosek 
twardych i miękkich; 6. Wymowa [л] та [л’]; 7. Wymowa [д] та [д’]; 8. Wymowa [т] та 
[т’]; 9. Wymowa [с] та [с’]; 10. Znaczenie dźwiękowe: я, ю, є, ї; 11. Znaczenie dźwiękowe 
щ; 12. Wymowa afrykatów [дз], [дз’], [дж]; 13. Zjawisko asymilacji spółgłosek (dźwięczność-
bezdźwięczność); 14. Zjawisko asymilacji spółgłosek (twardość-miękkość). 

2. PNJU – leksyka  Dane personalne. Zawieranie znajomości. Zwroty grzecznościowe; Dom. Mieszkanie (rozkład, 
umeblowanie, urządzenie własnego pokoju). Nazwy kolorów; Rodzina. Określanie stopnia 
pokrewieństwa. Zawody oraz miejsca pracy członków rodziny; Wygląd zewnętrzny; Cechy 
charakteru (w zakresie podstawowym); Codzienne czynności. Określanie czasu oraz dni 
tygodnia; Telefon. Etykieta rozmowy telefonicznej; Pory roku. Pogoda. 

3. PNJU – gramatyka funkcjonalna  1. Alfabet; 2. Rzeczownik. I deklinacja; 3. Pisownia znaku miękkiego; 4. Pisownia apostrofu; 
5. Rzeczownik. II deklinacja; 6. Wymiany samogłoskowe o-i, e-i; 7. Czasownik. Podział na 
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koniugacje; 8. Czasownik. Czas teraźniejszy; 9. Rzeczownik. III i IV deklinacja; 10. Wymiany 
głoskowe у-в, і-й; 11. Przymiotnik. Odmiana i stopniowanie. 

4. PNJU – praca z tekstem  Dane personalne. Zawieranie znajomości. Zwroty grzecznościowe; Dom. Mieszkanie (rozkład, 
umeblowanie, urządzenie własnego pokoju). Nazwy kolorów; Rodzina. Określanie stopnia 
pokrewieństwa. Zawody oraz miejsca pracy członków rodziny; Wygląd zewnętrzny; Cechy 
charakteru (w zakresie podstawowym); Codzienne czynności. Określanie czasu oraz dni 
tygodnia; Telefon. Etykieta rozmowy telefonicznej; Pory roku. Pogoda. 

5. Historia Ukrainy  Ukraina – nazwy, terytorium, regiony historyczne i geograficzne; Pradzieje Ukrainy, 
etnogeneza;  
Czasy Rusi Kijowskiej od początków do rozpadu; Najazdy Tatarów; Księstwo halicko-wołyńskie; 
Ruś Halicka i Podolska; Ziemia Kijowska i Wołyńska. 

6. Wstęp do językoznawstwa  Zajęcia obejmują następujące zagadnienia: -język jako przedmiot językoznawstwa; -
podstawowe pojęcia lingwistyczne i definicja języka; -język jako system znakowo-
komunikacyjny; -funkcje społeczne języka i mówienia; -opis systemu językowego: podsystemy 
fonologiczny, morfologiczny, syntaktyczny, leksykalno-semantyczny; -klasyfikacja genetyczna 
języków: jednostki klasyfikacyjne, miejsce języków słowiańskich wśród języków świata. 

7. Wstęp do literaturoznawstwa  Cechy swoiste literatury, wyróżniki i sztuki pokrewne. Nauka o literaturze i jej działy. Pojęcie i 
główne elementy struktury dzieła literackiego. Sfera planu treści i planu wyrażenia. Styl i 
kompozycja. Problemy kompozycji. Dominanty kompozycyjne. Podział na rodzaje i gatunki 
literackie; Epika (narrator, bohater, fabuła). Epickie formy językowo-stylistyczne. Gatunki 
epickie; Dramat (budowa świata przedstawionego w dramacie). Struktura językowa dramatu. 
Gatunki dramatyczne; Liryka (podmiot liryczny, właściwości stylowo-kompozycyjne liryki). 
Typy przeżyć wyrażanych w liryce. Gatunki liryczne. 

8. Etyka pracy naukowej  Terminologia naukowa: pojęcia tematu pracy naukowej, literatury przedmiotu, metody 
badawczej, narzędzi badawczych, hipotezy itd.; Kształtowanie właściwej postawy badacza 
wobec własnej i cudzej pracy naukowej (problem plagiatu, prawo autorskie, zasady 
przywoływania cytowań); Kryteria oceny pracy naukowej (recenzja naukowa); 
Zasady gromadzenia literatury przedmiotu: biblioteki naukowe, bibliografie tradycyjne i 
internetowe bazy danych; Sporządzanie notatek i wyciągów z literatury, opracowywanie 
materiału naukowego; Sposoby sporządzania bibliografii naukowej, zasady tworzenia adresów 
bibliograficznych i sporządzania przypisów; Układ graficzny pracy naukowej; Styl pisarstwa 
naukowego: standardowa leksyka i frazeologia (prezentacja problemu, stawianie hipotezy, 
argumentowanie, wnioskowanie); Poprawność językowa (rodzaje błędów językowo-
stylistycznych). 

9. PNJU – fonetyka 1. Transkrypcja i transliteracja; 2. Dawne alternacje samogłoskowe; 3. Alternacje 
samogłoskowe [о], [е] з [і]; 4. Alternacje spółgłoskowe; 5. Uproszczenia w grupach 
spółgłoskowych; 6. Specyfika wymowy samogłosek i spółgłosek w wyrazach obcego 
pochodzenia; 7. Znaczenie dźwiękowe ЙО i ЬО; 8. Specyfika wymowy ukraińskich głosek 
syczących; 9. Akcent w języku ukraińskim; 10. Realizacja akcentu logicznego w zdaniu; 11. 
Intonacja w zdaniach oznajmujących; 12. Intonacja w zdaniach pytających; 13. Teoria 
ekspresyjnego czytania. 
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10 PNJU – leksyka 1. Miasto. Orientacja przestrzenna. Komunikacja miejska; 2. Posiłki w domu i poza domem. 
Ulubione potrawy i napoje; 3. Urodziny, imieniny; 4. Zakupy; 5. Usługi. Rodzaje zakładów 
usługowych; 6. Książka. Prasa; 7. Czas wolny. Rozrywki, zainteresowania; 8. Szkoła. Uczelnia 
(w zakresie podstawowym); 9. Biblioteka. 

11 PNJU – gramatyka funkcjonalna z 
ortografią 

1. Rzeczownik – Używanie form fleksyjnych rzeczowników czterech deklinacji (utrwalenie treści 
prog. z sem. 1), ze szczególnym uwzględnieniem złożonych zagadnień (Dopełniacz II deklinacji 
rodz. męskiego, Wołacz wszystkich deklinacji, Narzędnik III deklinacji); 2. Przymiotnik - formy 
deklinacyjne przymiotników twardo- i miękkotematowych (utrwalenie). Stopniowanie 
przymiotników; 3. Zaimek – zaimki osobowe i dzierżawcze, niektóre formy zaimków pytających 
i wskazujących (utrwalenie i uzupełnienie). Zaimki przeczące, względne, nieokreślone itd.; 4. 
Czasownik – użycie form fleksyjnych typowych czasowników regularnych (oraz niektórych 
nieregularnych) w czasie teraźniejszym i przeszłym (utrwalenie) oraz przyszłym; 5. Składnia 
– zdania oznajmujące, pytające, szyk prosty i przestawny wyrazów. 

12 PNJU – praca z tekstem 1. Miasto. Orientacja przestrzenna. Komunikacja miejska; 2. Posiłki w domu i poza domem. 
Ulubione potrawy i napoje; 3. Urodziny, imieniny; 4. Zakupy; 5. Usługi. Rodzaje zakładów 
usługowych; 6. Książka. Prasa; 7. Czas wolny. Rozrywki, zainteresowania; 8. Szkoła. 
Uczelnia (w zakresie podstawowym); 9. Biblioteka. 

13 Wstęp do filologii słowiańskiej  Indoeuropejscy Słowianie. Praojczyzna indoeuropejska, praojczyzna Słowian. Ekspansje 
Słowian, najstarsze i późniejsze kontakty z innymi ludami. Najstarsze wzmianki o Słowianach. 
Język prasłowiański. Współczesne języki słowiańskie a język prasłowiański. Misja morawska. 
Konstantyn i Metody, obrządek słowiański. Ośrodki piśmiennictwa starosłowiańskiego. Język 
starosłowiański, głagolica i cyrylica. Najważniejsze zabytki piśmiennictwa starosłowiańskiego. 
Dwa modele bilingwizmu u Słowian: Slavia orthodoxa i Slavia latina. Gramatyki języka staro-
cerkiewnosłowiańskiego. Najstarsze gramatyki języków słowiańskich na tle gramatyk 
europejskich. Słowiańskie przekłady Biblii na tle przekładów Biblii na inne języki europejskie. 
Prawosławie vs. katolicyzm. Kontakty Polaków z innymi narodami słowiańskimi. Przegląd i 
charakterystyka poszczególnych języków słowiańskich. 

14 Wstęp do literaturoznawstwa  Liryka; Stylistyka. Środki brzmieniowe. Organizacja warstwy znaczeniowej. Stylizacja. Tropy 
stylistyczne. Alegoria i symbol. Analiza wierszy; Wersyfikacja. System toniczny. System 
sylabiczny. Stopy systemu sylabotonicznego. Wiersz wolny. Analiza wierszy; Rymy. 

15 Gramatyka współczesnego 
języka ukraińskiego (fonetyka i 
fonologia)  

1. Fonetyka jako dyscyplina językoznawcza. Aparat językowy człowieka, baza artykulacyjna, 
tworzenie dźwięków mowy; 2. Klasyfikacja dźwięków samogłoskowych języka ukraińskiego; 3. 
Artykulacja dźwięków samogłoskowych w pozycji akcentowanej i nieakcentowanej; 4. 
Klasyfikacja dźwięków spółgłoskowych języka ukraińskiego; 5. Transkrypcja fonetyczna; 6. 
Zmiany fonetyczne języka ukraińskiego (asymilacja –upodobnienie dźwięków spółgłoskowych) 
i (dysymilacja – rozpodobnienie dźwięków spółgłoskowych); 7. Zjawiska haplologii, diarezy, 
akomodacji; 8. Fonologia jako dyscyplina językoznawstwa; 9. Wymiana fonemów 
samogłoskowych w języku ukraińskim; 10.Wymiana fonemów spółgłoskowych w języku 
ukraińskim; 11. Fonetyczne wzdłużenie dźwięków w mowie ukraińskiej; 12. Fonetyczne 
uproszczenie grup spółgłoskowych -здн-, стн-, -стл-, -ждн-, -сткл-, -слн-; 13. Akcent w 
języku ukraińskim; 14.Ortoepia jako dyscyplina językoznawcza; 15. Normy ortoepiczne 
współczsnego języka ukraińskiego. 
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16 Gramatyka współczesnego 
języka ukraińskiego (fonetyka i 
fonologia)  

1. Miejsce fonetyki i fonologii w obrębie badań językoznawczych; 2. Budowa narządów mowy 
i słuchu. Praktyczna przydatność badań fonetycznych. Opisywanie przebiegu artykulacji 
ukraińskich spółgłosek  na podstawie obserwacji ruchów narządów mowy; 3. Różnice między 
kryteriami opisu artykulacji spółgłosek i samogłosek. Cechy ludzkiego głosu. Fazy artykulacji 
głoski realizowanej w izolacji oraz w ciągu mowy; 4. Obserwacja wymowy spółgłosek miękkich 
oraz zmiękczonych, ustalanie ich statusu i sposobów utrwalania w piśmie; funkcje litery "і", 
"я", "ю", "є", "ї" oraz "ь"; 5. Kolokwium; 6. Obserwacja przebiegu artykulacji społgłosek [г], 
[л], [л']; 7. Zjawiska koartykulacyjne. Rodzaje i przebieg upodobnień wewnątrzwyrazowych 
(uwarunkowania indywidualne i regionalne oraz tempo mowy a poprawność artykulacyjna); 8. 
Obserwacja wymiany fonemów samogłoskowych w języku ukraińskim; 9. Fonetyczne 
wzdłużenie dźwięków w języku ukraińskim; 10. Fonetyczne uproszczenie grup spółgłoskowych 
-здн-, стн-, -стл-, -ждн-, -сткл-, -слн-; 11. Kolokwium; 12. Ćwiczenie transkrypcji wyrazów i 
opisu występujących w nich upodobnień (wersja slawistyczna i międzynarodowa); 13. Akcent 
w języku ukraińskim; 14.Ortoepia jako dyscyplina językoznawcza; 15. Normy ortoepiczne 
współczesnego języka ukraińskiego. 

17 Historia literatury ukraińskiej  1. Folklor ukraiński. 2. Piśmiennictwo Rusi Kijowskiej (warunki historyczne). 3. Cechy literatury 
staroruskiej. 4. Periodyzacja literatury staroruskiej. 5. Literatura przekładowa i oryginalna. 5. 
Latopisarstwo. 6. Literatura podróżnicza. 7. Hagiografia. 8. Proza narracyjna. 9. Cerkiewna 
sztuka oratorska. 10. Ukraiński renesans i barok – próba periodyzacji i charakterystyki na tle 
europejskim. 11. Literatura drugiej połowy XVI – pierwszej połowy XVII stulecia (wyniknięcie 
i rozwój piśmiennictwa polemicznego, początek wersyfikacji. 12. Literatura drugiej połowy XVII 
wieku. 13. Literatura XVIII wieku (latopisy kozackie; intermedia, wertep; twórczość 
„wędrownych” diaków, parodie i trawestacje; społeczno-polityczna satyra). 14. Biografia 
artystyczną Hryhorija Skoworody. 

18 Historia literatury ukraińskiej  1. Ukraińskie wierzenia mityczne na tle ogólnosłowiańskim; 2. Najstarsze formy folkloru 
ukraińskiego (legendy, podania, aforyzmy, zagadki); 3. Ukraińskie dumy oraz pieśni 
historyczne i obrzędowe (analiza i interpretacja); 4. Początki piśmiennictwa. Początki literatury 
staroruskiej. Próba periodyzacji. Omawianie następujących tekstów: 1)teksty biblijne, żywoty 
świętych, kazania i różnorodne księgi liturgiczne; 2)utwory kształtujące światopogląd, 
dotyczące stworzenia świata, utwory przyrodoznawcze)- teksty patrystyczne, biblijne, 
liturgiczne, hagiograficzne, apokryficzne, historyczne, przyrodoznawcze; 5. Cechy literatury 
staroruskiej. Omawianie wybranych tekstów (analiza i interpretacja języka, stylu, przestrzeni, 
czasu, gatunku); 6.Dzieła oryginalne literatury staroruskiej.  Utwory hagiograficzne, „Opowieść 
o męce i pochwała świętych męczenników Borysa i Gleba” drugiej połowie XI wieku , Kyjewo-
Peczerśkyj pateryk (analiza i interpretacja tekstów); 7.Cerkiewna sztuka oratorska homilie 
Iłariona – pierwszego metropolity kijowskiego narodowości ruskiej w XI wieku, kazania 
Serapiona, utwory oratorskie Kiriła Turowskiego, Pouczenie Wołodymyra Monomacha (analiza 
i interpretacja tekstów); 8.Tradycja latopisarska (kroniki historyczne)  - „Powist’ wremennych 
lit”,  „Latopis Kijowski”; „Latopis Halicko-Wołyński”(analiza i interpretacja tekstów); 9.„Słowo 
o wyprawie Igora” – szczytowe osiągnięcie literatury staroruskiej (analiza i interpretacja); 
10.Ukraiński renesans i barok – próba periodyzacji i charakterystyki na tle europejskim; 
11.Literatura polemiczna .Twórczość Herasyma Smotryckiego,  Melecjusza Smotryckiego, 
Ławrentija Zyzanija Tustanowśkiego, Zacharija Kopystenśkiego, Iwana Wyszenśkiego, Petra 
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Mohyły; 12.Poezja barokowa, kazania i traktaty. Pisarstwo Kasjana Sakowicza, Symeona 
Połockiego, Łazarza Baranowycza, Feofana Prokopowycza, Stefana  Jaworskiego; 13. 
Piśmiennictwo historyczne. Latopis Hryhorija Hrabianki,Latopis Samowydcia, Kronika Samijły 
Wełyczki; 14.Ukraiński dramat epoki baroku; 15.Pisarstwo Hryhorija Skoworody.* 

19 Historia Ukrainy  Epoka kozacka; Ukraina osiemnastowieczna; Likwidacja kozaczyzny; Aneksja ziem ukraińskich 
do imperium rosyjskiego i habsburskiego; Ruch narodowy na Ukrainie naddnieprzańskiej oraz 
na ziemiach Ukrainy Zachodniej; Życie polityczne na ziemiach ukraińskich na przełomie XIX-
XX wieku; Lata wojny i ruchu rewolucyjnego: 1914-1921 (rządy Centralnej Rady, Hetmanat, 
ZUNR, Dyrektoriat, podbój bolszewicki; Ukraina Radziecka i Ukraina Zachodnia (lata 20-30 
Ukraina w czasie drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu; Droga ku suwerenności 
państwowej. 

20 PNJU – fonetyka audytywna  1. Artykulacja – powtórzenie materiału; 2. Złożone przypadki wymowy; 3. Eufonia; 4. 
Alternacje spójników і /й; 5. Alternacje przyimków в/у, з/із/зі; 6. Wymowa proklityków i 
enklityków; 7. Wymowa przedłużonych miękkich spółgłosek; 8. Zjawisko hiatusu. Sposoby 
unikania; 9. Specyfika wymowy prefiksów роз-, без-, з-, від-; 10. Poprawna wymowa sufiksów 
–ськ-, -цьк-, -зьк-; 11. Wymowa wyrazów złożonych i skrótów; 12. Pojęcie sylaby; 13. Sylaby 
otwarte i zamknięte. 14. Deklamacja wiersza. 

21 PNJU – leksyka  1. Podróże. Przekraczanie granicy; 2. Nazwy państw i narodowości; 3. Zdrowie. Choroby. 
Budowa anatomiczna człowieka. Pomoc lekarska. (zakres minimalny); 4. Wyposażenie 
mieszkania,  nazwy urządzeń technicznych. Określanie piętra. Miejsce  zamieszkania.  Opis 
najbliższej  okolicy.  Poszukiwanie i wynajmowanie mieszkania; 6. Pogoda. Zjawiska 
atmosferyczne, prognoza pogody; 7. Rodzina i relacje rodzinne. Uroczystości rodzinne; 8. Boże 
Narodzenie i Nowy Rok. 

22 PNJU – gramatyka funkcjonalna  1. Liczebniki w języku ukraińskim. Klasyfikacja; 2. Liczebniki. Cechy deklinacji liczebników 
prostych i złożonych; 3. Liczebniki porządkowe. Cechy deklinacji; 4. Liczebniki zbiorowe. 
Tworzenie i deklinacja; 5. Liczebniki z innymi wyrazami w zdaniu; 6. Przysłówek. Klasyfikacja; 
7. Tworzenie przysłówków; 8. Stopniowanie przysłówków. 

23 PNJU – praca z tekstem  1. Podróże. Przekraczanie granicy; 2. Nazwy państw i narodowości; 3. Zdrowie. Choroby. Budowa 
anatomiczna człowieka. Pomoc lekarska. (zakres minimalny); 4. Wyposażenie mieszkania,  
nazwy urządzeń technicznych. Określanie piętra. Miejsce  zamieszkania.  Opis najbliższej  
okolicy.  Poszukiwanie i wynajmowanie mieszkania; 6. Pogoda. Zjawiska atmosferyczne, 
prognoza pogody; 7. Rodzina i relacje rodzinne. Uroczystości rodzinne; 8. Boże Narodzenie i 
Nowy Rok. 

24 Gramatyka współczesnego 
języka ukraińskiego (leksykologia 
i słowotwórstwo)  

1. Leksykologia jako dyscyplina językoznawcza; 2. Przedmiot badań leksykologii, pojęcie 
jednostki leksykalnej; 3. Znaczenie wyrazu; 4. Przenośne znaczenie i homonimy; 5. 
Synonimia; 6. Antonimia; 7. Leksyka jęzuka ukraińskiego z punktu  widzenia pochodzenia; 8. 
Leksyka aktywna i pasywna; 9. Nazwy własne; 10. Frazeologia: pojęcie związku 
frazeologicznego, klasyfikacja formalna i semantyczna związków frazeologicznych; 11. 
Morfemika jako dyscyplina językoznawcza; 12. Słowotwórstwo: Przedmiot słowotwórstwa; 13. 
Człony derywatu: podstawa słowotwórcza, temat słowotwórczy; 14. Formant słowotwórczy; 
15. Typy słowotwórcze. 
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25 Gramatyka współczesnego 
języka ukraińskiego (leksykologia 
i słowotwórstwo)  

1. Leksykologia jako dyscyplina językoznawcza; 2. Przedmiot badań leksykologii, pojęcie 
jednostki leksykalnej; 3. Znaczenie wyrazu; 4. Przenośne znaczenie i homonimy; 5. 
Synonimia; 6. Antonimia; 7. Leksyka jęzuka ukraińskiego z punktu  widzenia pochodzenia; 8. 
Leksyka aktywna i pasywna; 9. Nazwy własne; 10. Frazeologia: pojęcie związku 
frazeologicznego, klasyfikacja formalna i semantyczna związków frazeologicznych; 11. 
Morfemika jako dyscyplina językoznawcza; 12. Słowotwórstwo: Przedmiot słowotwórstwa; 13. 
Człony derywatu: podstawa słowotwórcza, temat słowotwórczy; 14. Formant słowotwórczy; 
15. Typy słowotwórcze. 

26 Historia literatury ukraińskiej  1. Początek XIX w. Sytuacja polityczna Ukrainy rozbitej na dwie części. Kultura ukraińska w 
XIX w. i jej właściwości. Znaczenie uniwersytetów: Lwowskiego /1661/, Charkowskiego 
/1805/, Kijowskiego /1834/, Nieżyńskiego Gimnazjum Nauk Wyższych /1820/ dla rozwoju 
kultury ukraińskiej. Nowy teatr na Ukrainie w końcu XVIII w. i na pocz. XIX w. Narodziny prasy 
na Ukrainie (gazety, czasopisma, almanachy) i udział w nich najwybitniejszych pisarzy 
ukraińskich. Prasa na Ukrainie Zachodniej. Almanach „Rusałka Dnistrowa". Początki 
literaturoznawstwa, folklorystyki i językoznawstwa. Nowe prace z historii Ukrainy (M. 
Markewicz); 2. Poezja. Poezja burleskowo-realistyczna. Ukraińska bajka lat 10.-30. Petro 
Hułak-Artemowski i jego twórczość bajkopisarska oraz przekładowa. Najwybitniejszy 
bajkopisarz ukraiński pierwszej poł. XIX w. Jewhen Hrebinka. Bajki Łewka Borowykowskiego; 
3. Poezja romantyczna. Przekłady obcojęzycznej poezji romantycznej. Ballady M. 
Kostomarowa, I. Wahyłewicza, T. Szewczenki. Ewolucja gatunku ballady od etnograficzno-
obyczajowych do historyczno-obyczajowych ("Hetman" A. Metłynskiego) i do ballad o 
charakterze poematów historycznych ("Jaskółka" M. Kostomarowa, "Madej" I. Wahyłewicza). 
Dumka w twórczości poetów-romantyków i jej pokrewieństwo z utworami K. Rylejewa, A. 
Mickiewicza, S. Goszczyńskiego. Łewko Borowykowski /1808-1889/. Ballady i poezje oraz 
przekłady (m. in. A. Mickiewicza). Amwrosij Mohyła (Amwrosij Metłynski, 1817-1870). 
Twórczość oryginalna i przekładowa. Mykoła Kostomarow (1817-1885). Twórczość poetycka. 
"Śpiewak Mytusa", ballady historyczne ("Pan Szulpika"). Romantyczna poezja „Ruskiej Trójcy": 
Markijan Szaszkewicz /1811-1843/, Jakiw Hołowacki /1814-1888/. Iwan Wahyłewicz /1811-
1866/; 4. Poezja Tarasa Szewczenki. Wczesny okres twórczości /1837-1841/. "Kobzarz" 
/1840/. Romantyczny charakter ballad ("Причинна", "Тополя", "Утоплена"), poematów 
historycznych. Poemat Hajdamacy. Życie i twórczość T. Szewczenki okresu „trzech lat" /1843-
1847/. Liryka patriotyczna, rewolucyjna, historiozoficzna, profetyczna.  Poematy społeczno-
polityczno-satyryczne: "Sen", "Heretyk", "I martwym i żywym...", "Kaukaz"; misterium 
historyczno-filozoficzne "Wielki loch". Poematy społeczno-obyczajowe "Najmitka", "Sowa", 
"Wiedźma", "Niewolnik". Życie i twórczość okresu zesłania /1847-1857/. Cykl "W kazamacie". 
Liryka i jej różnorodność. Kontynuacja i pogłębienie walki  Szewczenki z systemem 
pańszczyźnianym, antypańszczyźniane i antycarskie tendencje poematów "Księżna",  
"Maryna".  Ostatnie lata twórczości po uwolnieniu poety. Poematy "Neofici", "Opętany". 
Motywy biblijne. Poemat "Maria". Intymna liryka. Proza Szewczenki: "Malarz", "Muzykant", 
"Przechadzka z przyjemnością i nie bez morału".  "Dziennik" i jego znaczenie dla poglądów 
Szewczenki na ojczyznę, filozofię, estetykę. Znaczenie Szewczenki dla literatury ukraińskiej; 
5. Proza. Zapóźnienie prozy i jej charakter. Hryhorij Kwitka-Osnowianenko - ojciec prozy 
ukraińskiej. Wczesna proza po rosyjsku. Proza burleskowo-realistyczna. Folklor i fantazja 
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ludowa oraz realny byt i zwyczaje - źródła tej prozy. "Portret żołnierza" i "Konotopska wiedźma" 
- jako przykłady prozy humorystycznej Kwitki. Opracowanie anegdot, porzekadeł w 
humoreskach Kwitki. Jego proza sentymentalno-realistyczna: "Nieszczęsna Oksana", 
"Marusia", "Zuch dziewczyna", "Szczera miłość". Powieść dydaktyczna "Pan Chalawski". 
Ukraińska tematyka prozy pisanej po rosyjsku Jewhena Hrebinki. Wczesne opowiadania 
folklorystyczne i etnograficzno-obyczajowe Pantelejmona Kulisza i Mykoły  Kostomarowa. 
Początki prozy w literaturze Ukrainy Zachodniej; 6. Dramaturgia. Dramatyczne utwory I. 
Kotlarewskiego. "Natałka Połtawka" - gatunek „ukraińskiej opery", wodewil "Moskal-
Czarodziej". Dramaturgia Kwitki-Osnowianenki - jej tematyka i właściwości (komedie 
satyryczne, sytuacyjne i charakterów). Komedia "Swaty na Honczarówce". Dramatyczne 
utwory M. Kostomarowa. Tragedia "Sawa Czały" /1838/ i "Noc Perejasławska" /1841/; 7. 
„Szkoła ukraińska” w literaturze polskiej i rosyjskiej. Nikołaj Gogol – pisarz ukraiński w 
literaturze rosyjskiej. 

27 Historia literatury ukraińskiej  1. „Eneida” Iwana Kotlarewskiego; 2. Dramatyczne utwory I. Kotlarewskiego. "Natałka 
Połtawka" - gatunek „ukraińskiej opery", wodewil "Moskal-Czarodziej"; 3. Narodziny prasy na 
Ukrainie (gazety, czasopisma, almanachy) i udział w nich najwybitniejszych pisarzy 
ukraińskich; 4. Prasa na Ukrainie Zachodniej. Almanach „Rusałka Dnistrowa". Początki 
literaturoznawstwa, folklorystyki i językoznawstwa; 5. Petro Hułak-Artemowski i jego 
twórczość bajkopisarska oraz przekładowa. Najwybitniejszy bajkopisarz ukraiński pierwszej 
poł. XIX w. Jewhen Hrebinka; 6.  Ballady M. Kostomarowa, I. Wahyłewicza, T. Szewczenki. 
Ewolucja gatunku ballady od etnograficzno-obyczajowych do historyczno-obyczajowych i do 
ballad o charakterze poematów historycznych; 7. Łewko Borowykowski. Ballady i poezje oraz 
przekłady; 8. Mykoła Kostomarow (1817-1885). Twórczość poetycka. "Śpiewak Mytusa", 
ballady historyczne ("Pan Szulpika"); 9. Romantyczna poezja „Ruskiej Trójcy": Markijan 
Szaszkewicz /1811-1843/, Jakiw Hołowacki /1814-1888/. Iwan Wahyłewicz /1811-1866/; 10. 
Poezja Tarasa Szewczenki. Wczesny okres twórczości /1837-1841/. "Kobzarz" /1840/. 
Romantyczny charakter ballad, poematów historycznych. Poemat Hajdamacy; 11. Życie i 
twórczość T. Szewczenki okresu „trzech lat" /1843-1847/.  Życie i twórczość T. Szewczenki 
okresu zesłania. Ostatnie lata twórczości po uwolnieniu poety. Poematy "Neofici", "Opętany". 
Motywy biblijne. Poemat "Maria". Intymna liryka; 12. Proza Szewczenki: "Malarz", "Muzykant", 
"Przechadzka z przyjemnością i nie bez morału".  "Dziennik" i jego znaczenie dla poglądów 
Szewczenki na ojczyznę, filozofię, estetykę. Znaczenie Szewczenki dla literatury ukraińskiej; 
13. Hryhorij Kwitka-Osnowianenko jako ojciec prozy ukraińskiej; 14. Pantełejmon Kulisz. 
Analiza prozy i poezji. Działalność translatoryczna P. Kulisza.. Publicystyka i memuarystyka P. 
Kulisza. 

28 Wiedza o kulturze Ukrainy  Tło indoeuropejskie. Źródła kulturowe Słowian Wschodnich. Słowianie na terytorium dzisiejszej 
Ukrainy; Przestrzeń mitologiczna: magia-mit-kultura. Makrokosmos i mikrokosmos, sacrum-
profanum; Panteon słowiański; Kultura Rusi Kijowskiej (muzyka, malarstwo, architektura, 
obyczaje); Kultura od renesansu do wieku XX  (muzyka, malarstwo, architektura, rzeźba, 
oświata, teatr, filozofia, obyczaje); Tradycja ikony w kulturze ukraińskiej; Kultura Ukrainy w 
okresie reżymu stalinowskiego; Kultura Ukrainy po 1991. 

29 Rynek pracy  Prawa i obowiązki pracownicze. Pracobiorca-pracodawca - wzajemne zobowiązania. Status 
zatrudnienia (typy umów o pracę, sposoby rekrutacji i zatrudniania pracowników). 
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Zobowiązania społeczne pracodawców: formalne, deklarowane, dodatkowe (niematerialne). 
Elementy psychologii zarządzania i psychologii pracy. Typologia i status organizacji na rynku 
pracy (sektor publiczny, korporacyjny, trzeci sektor na rynku pracy). Trening kompetencji 
miękkich potrzebnych na współczesnym rynku pracy (budowanie wizerunku własnego, 
kandydat do pracy i jego marka, kompetencje konwersatoryjne). 

30 Drugi język słowiański  Język czeski: 
1. Poznajemy się; 2. Gdzie to jest?; 3. Jedzenie i picie; 4. Moja rodzina; 5. Kiedy to jest?; 6. 
Co dzisiaj robiłeś/łaś?; 7. Dom i mieszkanie; 8. Planujemy weekend. 
Język rosyjski:  
Informacje bazowe – umożliwiające stworzenie szkieletu, na podstawie którego będą 
budowane przyszłe wypowiedzi ustne; 2. Alfabet rosyjski; 3. Rzeczownik – odmiana przez 
przypadki (ogólny zarys); 4.  Przymiotniki twardo- i miękkotematowe – odmiana przez 
przypadki (ogólny zarys); 5. Zaimki osobowe, wskazujące i dzierżawcze – odmiana przez 
przypadki (ogólny zarys); 6. Czasownik – I i II koniugacja (ogólny zarys); 7. Dane personalne: 
narodowość, obywatelstwo, stan cywilny. Konstrukcje: Кому сколько лет; кого как зовут; 8. 
Podstawowe zwroty etykiety językowej podczas zawierania znajomości, spotkania, 
korespondencji.  (formy adresatywne. Użycie form imienia odojcowskiego - tzw. отчество); 9. 
Rodzina. Określanie stopnia pokrewieństwa; 10. Zawody oraz miejsca pracy członków rodziny. 
Rzeczоwniki мать, дочь. Konstrukcje: У кого есть кто?, что; 11. Dom. podstawowy sprzęt 
domowy i techniczny; 12. Mieszkanie (rozkład, umeblowanie, urządzenie własnego pokoju). 
Opis okolicy. Konstrukcja: Где ты живёшь? Какая у тебя квартира? 

31 PNJU – fonetyka audytywna  1. Artykulacja – powtórzenie materiału; 2. Złożone przypadki wymowy; 3. Eufonia; 4. 
Alternacje spójników і /й; 5. Alternacje przyimków в/у, з/із/зі; 6. Wymowa proklityków i 
enklityków; 7. Wymowa przedłużonych miękkich spółgłosek; 8. Zjawisko hiatusu. Sposoby 
unikania; 9. Specyfika wymowy prefiksów роз-, без-, з-, від-; 10. Poprawna wymowa sufiksów 
–ськ-, -цьк-, -зьк-; 11. Wymowa wyrazów złożonych i skrótów; 12. Pojęcie sylaby; 13. Sylaby 
otwarte i zamknięte. 14. Deklamacja wiersza. 

32 PNJU – leksyka  1. Przygotowanie posiłków, przepisy kulinarne. Jadłospis na szczególne okazje; 2. Restauracja, 
stołówka, kawiarnia, bar. Zamawianie posiłków; 3. Moda. Style ubierania się; 4. Usługi 
pocztowe; 5. Wielkanoc; 6. Korzystanie z różnych rodzajów zakładów usługowych. 

33 PNJU – gramatyka funkcjonalna  1. Przyimek w języku ukraińskim. Podział przyimków; 2. Tworzenie przyimków; 3. Łączliwość 
przyimków z czasownikami; 4. Spójnik w języku ukraińskim. Klasyfikacja spójników. 
Charakterystyka spójników; 5. Wykrzyknik w języku ukraińskim. Klasyfikacja i 
charakterystyka; 6. Partykuła w języku ukraińskim. Pisanie z innymi częściami mowy; 7. 
Partykuła не / ні – zapis z innymi częściami mowy; 8. Imiesłów przysłówkowy jako 
nieodmienna część mowy. Tworzenie przysłówków; 9. Formy przysłówkowe na -но, -то і ich 
zastosowanie w języku ukraińskim. 

34 PNJU – praca z tekstem  1. Przygotowanie posiłków, przepisy kulinarne. Jadłospis na szczególne okazje; 2. Restauracja, 
stołówka, kawiarnia, bar. Zamawianie posiłków; 3. Moda. Style ubierania się; 4. Usługi 
pocztowe; 5. Wielkanoc; 6. Korzystanie z różnych rodzajów zakładów usługowych. 

35 Gramatyka współczesnego 
języka ukraińskiego (morfologia)  

1. Morfologia jako dyscyplina językoznawcza; 2. Morfologia języka ukraińskiego w ujęciu 
diachronicznym; 3. Typy form morfologicznych; 4. Znaczenie gramatyczne i kategorii 
gramatyczne; 5. Części mowy i zasady ich klasyfikacji; 6. Rzeczownik; 7. Przymiotnik; 8. 
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Liczebniki; 9. Zaimki; 10. Czasowniki; 11. Konjugacja czasowników; 12. Przysłówek; 13. 
Przyimek i spójnik; 14. Partykuła. Wykrzyknik. 

36 Gramatyka współczesnego 
języka ukraińskiego (morfologia)  

1. Morfologia – zagadnienia ogólne; 2. Rzeczownik; 3. Czasownik; 4. Przymiotnik; 5. Liczebnik; 
6. Zaimek; Przysłówek, przyimek, partykuła, wykrzyknik. 

37 Historia literatury ukraińskiej  1. Od romantyzmu do realizmu. Kluczowa rola pisarzy o poglądach rewolucyjno-
demokratycznych w dziele umacniania literatury ukraińskiej; 2. Literatura lat 40.-60. XIX w. 
Sytuacja polityczno-społeczna Ukrainy oraz konsekwencje reformy 1861 r. w literaturze. Marko 
Wowczok – pierwsza feministka w literaturze ukraińskiej. Represje kultury ukraińskiej po roku 
1863 roku. Aktywizacja ruchu literackiego w Galicji i na Zakarpaciu. Prasa ukraińska w Galicji 
lat 60. XIX w.; 3. Kontynuatorzy Szewczenki w poezji lat 50.-60. XIX w. Leonid Hlibow. Stepan 
Rudanski; 4. Romantyzacja Bukowiny. Jurij Fed’kowicz; 5. Literatura i życie społeczne w 
warunkach po reformie uwłaszczeniowej. „Licho dawne" i „licho dzisiejsze" jako główny 
problem w utworach Panasa Myrnego, Iwana Neczuja-Łewyckiego, Iwana Tobiłewicza; 6. Teatr 
i dramat ukraińskich koryfeuszy; 7. Iwan Franko. Życie i twórczość. 

38 Historia literatury ukraińskiej  1. Ukraiński realizm. Charakterystyka epoki na tle dotychczasowych osiągnięć literatury 
ukraińskiej oraz w kontekście europejskim; 2. Twórczość Marka Wowczoka; 3. Pisarstwo 
Stepana Rudanskiego; 4. Kontynuacja tradycji bajki w literaturze ukraińskiej. Utwory Leonida 
Hlibowa; 5. Działalność literacka i językoznawcza Iwana Neczuja-Łewyckiego; 6. Proza Panasa 
Myrnego; 7. Ukraiński teatr i dramat nowożytny; 8. Dramaturgia Mychajły Staryckiego, Marka 
Kropywnyckiego i Iwana Karpenki-Karego (I. Tobiłewicza); 9. Artystyczna biografia Iwna 
Franki na tle opoki realizmu oraz początkowej fazy ukraińskiego modernizmu; 10. Mała proza 
Iwana Franki; 11. Powieściopisarstwo Iwana Franki; 12. Iwan Franko jako dramaturg; 13. 
Poezja Iwana Franki. 

39 Realioznawstwo  Historyczne i współczesne symbole państwowe Ukrainy (hymn, herb, barwy); Specyfika 
etniczno-historycznych regionów Ukrainy; Obecny podział administracyjny Ukrainy (rodzaje 
oraz ilość jednostek administracyjnych); Ustrój polityczny Ukrainy. Charakterystyka 
ukraińskiej sceny politycznej oraz największych partii; Położenie geograficzne, granice oraz 
powierzchnia Ukrainy; 
Środowisko przyrodnicze (klimat, flora i fauna, najdłuższe rzeki i największe jeziora); Ludność 
Ukrainy. Sytuacja demograficzna; Liczebność i sytuacja mniejszości narodowych na Ukrainie. 
Państwowa polityka narodowościowa; Nauka i szkolnictwo. System oświaty na Ukrainie; 
Gospodarka. Najważniejsze gałęzie gospodarki narodowej Ukrainy; Obecna sytuacja społeczna 
Ukrainy. Wyniki badań socjologicznych. Omówienie najważniejszych publikacji 
ukrainoznawczych poświęconych danej problematyce; Sytuacja religijna w Ukrainie. 
Charakterystyka tradycyjnych dla terytorium ukraińskiego wyznań; Ukraiński kalendarz 
świąteczny (święta państwowe i religijne oraz tradycje i zwyczaje z nimi związane); Ogólna 
charakterystyka ukraińskiej przestrzeni medialnej połączona z prezentacją wybranych środków 
masowego przekazu (prasa, telewizja, Internet); Najważniejsze zabytki oraz szlaki 
turystyczno-kulturowe Ukrainy. 

40 Gramatyka SCS  Wykład z  gramatyki  języka staro-cerkiewno-słowiańskiego obejmuje następujące treści 
merytoryczne: 1. wiadomości ogólne o języku scs, 1.1. definicja języka scs, 1.2. znaczenie 
języka scs dla filologii słowiańskiej, 1.3. drzewo genealogiczne scs, 1.4. perspektywa 
socjologiczna, geopolityczna i kulturowa misji cyrylo-metodiańskiej, 1.5. alfabety słowiańskie, 
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1.6. zabytki kanonu scs; 2. fonetyka języka scs, 2.1. system samogłoskowy, 2.1.1. samogłoski 
pełne i zredukowane, 2.1.2. sonanty r, l zgłoskotwórcze, 2.2. system spółgłoskowy, 2.2.1. 
palatalizacja spółgłosek welarnych (I i II regresywna, III progresywna), 2.2.2. metateza (grupy 
nagłosowe: *ort, *olt, grupy śródgłosowe: *tort, *tolt, *tert, *telt), 2.2.3. połączenia 
spółgłosek z "j" i palatalizacja poprzez "j", 2.2.4. palatalizacja grup: k't', g't'; 3. fleksja imienna 
języka scs, 3.1. odmiana rzeczowników, typy deklinacji, 3.2. odmiana i typy zaimków, 3.3. 
odmiana i stopniowanie przymiotników, 3.4. odmiana i typy liczebników; 4. fleksja 
czasownikowa języka scs, 4.1. typy koniugacji, 4.2. proste formy werbalne utworzone na bazie 
tematu praesentis, 4.2.1. czas teraźniejszy, 4.2.2 tryb rozkazujący, 4.2.3. imiesłów czasu 
teraźniejszego czynny, 4.2.4. imiesłów czasu teraźniejszego bierny, 4.3. proste formy 
werbalne utworzone na bazie tematu infinitivi, 4.3.1. imperfectum ‒ czas przeszły prosty 
niedokonany, 4.3.2. aoryst ‒ czas przeszły prosty dokonany (asygmatyczny, I i II 
sygmatyczny), 4.3.3. imiesłów czasu przeszłego czynny I, 4.3.4. imiesłów czasu przeszłego 
czynny II, 4.3.5. imiesłów czasu przeszłego bierny, 4.4. złożone formy werbalne, 4.4.1. 
perfectum       ‒ czas przeszły złożony dokonany, 4.4.2. plusquamperfectum ‒ czas zaprzeszły, 
4.4.3. futurum złożone, 4.4.4. tryb warunkowy, 4.4.5. strona bierna. 

41 Drugi język słowiański  Język czeski: 
1. Ciało ludzkie; 2. Miejsce, gdzie mieszkamy; 3. Na urlopie; 4. Tradycyjne święta; 5. 
Rozmawiamy o pogodzie; 6. Technika i komunikacja; 7. Ubranie. 
Język rosyjski: 
1. Człowiek: wygląd zewnętrzny (w zakresie podstawowym). Konstrukcja: На кого ты похож?; 
Какие у них волосы, глаза …?; 2. Nazwy przedmiotów codziennego użytku (ubranie, obuwie, 
czynności codzienne). Konstrukcja: Что ты делаешь дома?; 3. Człowiek: cechy charakteru (w 
zakresie podstawowym). Konstrukcja: Что ты любишь делать?; 4. Mój przyjaciel. Konstrukcja: 
С кем ты дружишь?; 5. Moje urodziny. Nazwy miesięcy, określanie daty. Konstrukcja: Какое 
сегодня число? Когда у тебя день рождения?; 6. Szkoła. Uczelnia (w zakresie 
podstawowym). Rzeczowniki: тема, программа; Кonstrukcja: Чем ты занимаешься? Что ты 
изучаешь?; 7. Praca (nazwy zawodów i miejsc pracy). Konstrukcja: Работать кем, быть кем?, 
стать кем?); 8. Kontynuacja nauki w zakresie poprawnego użycia rzeczownika, przymiotnika, 
zaimka, przysłówka, liczebnika i czasownika. 

42 PNJU – leksyka  1. Podróże. Wycieczka krajowa i zagraniczna. Biuro turystyczne. Układanie planu wycieczek; 
2. Podróż pociągiem, samolotem, samochodem i statkiem; 3. Miasto. Historia i zabytki; 4. 
Sport i zawody sportowe. Najwybitniejsze osiągnięcia ukraińskich sportowców; 5. Igrzyska 
olimpijskie. Letnie i zimowe dyscypliny sportowe; 6. Szkolnictwo i edukacja. 

43 PNJU – gramatyka funkcjonalna  1) Wariantywność konstrukcji z przyimkami: розвішати на стінах – по стінах, іти на річку – 
до річки, вода до колін – по коліна, встати до схід сонця – перед сходом сонця, рости у 
полі – на полі, близько девятої голини – коло дев‘ятої години, плавати серед ставка – 
посеред ставка, стояти коло хати – біля хати – поблизу хати, прийти по обіді – після обіду, 
їхати по вулиці – вулицею і под.; 2) Konstrukcje zdań ze spójnikami: łączne (і(й), та), 
przeciwstawne (а, але, та, проте, зате, однак), rozłączne (або, або... або, чи...чи, то... то), 
gradacyjne (не тільки... а й, як... такі, якщо не... то) itd.;3) Stosowanie wstawianych 
elementów: упевненість, невпевненість, припущення, передбачення і под.; радість, 
задоволення, сум, здивування і под.) itd., 4) Warianty predykatów (Дід був коваль – Дід 
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був ковалем – Дід був за коваля. Павло залишився за провідника. Спомин був як 
блискавка. Він був невеселий – Він сидів невеселий і под.); 5) Zdania proste; 6) Zdania 
złożone. 

44 PNJU – praca z tekstem  1. Podróże. Wycieczka krajowa i zagraniczna. Biuro turystyczne. Układanie planu wycieczek; 
2. Podróż pociągiem, samolotem, samochodem i statkiem; 3. Miasto. Historia i zabytki; 4. 
Sport i zawody sportowe. Najwybitniejsze osiągnięcia ukraińskich sportowców; 5. Igrzyska 
olimpijskie. Letnie i zimowe dyscypliny sportowe; 6. Szkolnictwo i edukacja. 

45 Gramatyka historyczna  1. Przedmiot i zadanie dyscypliny Gramatyka historyczna. Literatura przedmiotu; 2. Pytanie 
glottogenezy języka ukraińskiego; 3. Pamiątki piśmiennicze języka ukraińskiego; 3. 
Periodyzacja historii rozwoju języka ukraińskiego; 4. Zagadnienie istnienie odrębnej 
wschodniosłowiańskiej wspólnoty etnojęzykowej we współczesnym językoznawstwie; 5. Ku 
pytaniu etnonimów i glottonimów w kontekście współczesnej ukrainistyki. 6. System 
wokalizmu języka prasłowiańskiego. Kształtowanie się i rozwój systemu samogłoskowego 
języka ukraińskiego. 7. Wpływ reguły otwartej sylaby (przegłosu) na system wokalizmu języka 
prasłowiańskiego; 8. 1-a, 2-a, 3-a palatalizacja w systemie konsonantyzmu języka 
prasłowiańskiego. 9. metateza (grupy nagłosowe: *ort, *olt, grupy śródgłosowe: *tort, *tolt, 
*tert, *telt), połączenia spółgłosek z "j" i palatalizacja poprzez "j", palatalizacja grup: k't', g't'; 
10. Wymiana O, E / I w języku ukraińskim; 11. Podstawy rzeczownikowe i ich transformacja 
we współczesne grupy deklinacji; 12. Fleksja czasownikowa języka ukraińskiego w ujęciu 
diachronicznym; 13. Typy koniugacji. 

46 Historia literatury ukraińskiej  1. Literatura XX wieku – nowy etap w piśmiennictwie ukraińskim. Ogólnoeuropejskie 
przeorientowanie życia kulturalno-artystycznego z kryteriów pozytywistycznych na estetyczne 
przy zachowaniu specyfiki sztuki narodowej. Funkcjonowanie w literaturze ukraińskiej dwóch 
nurtów: „tradycji” i „nowoczesności. Wspólne i odmienne cechy modernizmu ukraińskiego w 
porównaniu z modernizmem francuskim, belgijskim, polskim i rosyjskim. Formułowanie 
koncepcji modernistycznych w artykułach O. Łuckiego, M. Jewszana, M. Sriblanskiego; 2. 
Twórczość pisarzy „Młodej Muzy” i „Ukraińskiej Chaty”; 3. Proza modernistyczna. A. Krymski, 
M. Kociubynski, O. Kobylanska, M. Jackiw, M. Stefanyk, W. Wynnyczenko; 4. Dramat 
modernistyczny. Łesia Ukrainka. O. Ołeś, W. Paczowski, W. Wynnyczenko; 5. Polsko-ukraińskie 
kontakty kulturowe. 

47 Historia literatury ukraińskiej  1. Tło historyczno-społeczno-kulturowe Ukrainy lat 1890-1914; 2. Ukraińskie narodnictwo na 
przełomie XIX-XX wieku; 3. Literatura ukraińska – jej cele i zadania z perspektywy poglądów: 
-Mychajły Drahomanowa, -Mychajły Hruszewskiego, -Serhija Jefremowa, -Iwana Franki; 4. 
Teoretyczno-estetyczne wyznaczniki literatury ukraińskiej końca XIX – początku XX wieku. 
„Chimeryczne” współistnienie „tradycji” z „nowoczesnością”. „Młoda Ukraina”; 5. Ukraiński 
dyskurs feministyczny końca XIX – początku XX wieku; 6. Życie i twórczość Łesi Ukrainki; 7. 
Życie i twórczość Olhy Kobylanskiej; 8. Mychajło Kociubynski a impresjonizm; 9. Wasyl 
Stefanyk a ekspresjonizm; 10. Secesyjne pisarstwo Mychajły Jackowa; 11. Poezja ukraińska u 
progu XX stulecia. Pierwsze manifesty modernistyczne; 12. Twórczość „Młodej Muzy”; 13. 
Twórczość pisarzy z kręgu „Ukraińskiej Chaty”; 14. Ukraińska dramaturgia modernistyczna; 
15. Życie i twórczość Wołodymyra Wynnyczenki. 
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48 Gramatyka współczesnego 
języka 
ukraińskiego (składnia)  

1. Związki wyrazowe. Klasyfikacja; 2. Zdanie. Klasyfikacja zdań; 3. Zdanie proste; 4. Podmiot, 
orzeczenie, pozostałe części zdania; 5. Zdania złożone współrzędnie; 6. Zdania złożone 
podrzędnie; 7. Zdania wielokrotnie złożone; 8. Mowa zależna i niezależna. 

49 Gramatyka współczesnego 
języka 
ukraińskiego (składnia)  

1. Związki wyrazowe. Klasyfikacja; 2. Zdanie. Klasyfikacja zdań; 3. Zdanie proste; 4. Podmiot, 
orzeczenie, pozostałe części zdania; 5. Zdania złożone współrzędnie; 6. Zdania złożone 
podrzędnie; 7. Zdania wielokrotnie złożone; 8. Mowa zależna i niezależna. 

50 Historia literatury ukraińskiej  1. Ahatanheł Krymski. Egzotyka w zbiorku poetyckim Palmowe gałęzie. Niedokończona powieść 
Andrij Łahowski; 2. Propagowanie estetycznych zasad modernizmu w twórczości Mykoły 
Woronego, „Młodej Muzy”, „Ukraińskiej Chaty”. Twórczość Mykoły Woronego, „Młodej Muzy” i 
pisarzy zgrupowanych wokół czasopisma „Ukraińska Chata”; 3. Mychajło Jackiw i jego proza w 
kręgu zagadnień modernistycznych (elementy dekadentyzmu, symbolizmu, ekspresjonizmu i 
surrealizmu); 4. Mychajło Kociubynski i jego starania zmodernizowania rodzimego 
piśmiennictwa. Ewolucja pisarska Kociubynskiego od narodnictwa i szkoły realistycznej wieku 
XIX do impresjonizmu; 5. Cienie zapomnianych przodków Kociubynskiego jako obraz 
Huculszczyzny; 6. Ekspresjonizm. Analiza stylu nowelistyki Stefanyka (zbiory: Kamienny krzyż, 
Droga, Moje słowo); 7. Olha Kobylanska. Idea „arystokratyzmu ducha” i filozofia Nietzschego 
obecna w jej twórczości; 8. Olha Kobylanska. W niedzielę rano ziele kopała... i nawiązanie do 
twórczości ludowej. Twórczość pisarki w krytyce modernistycznej; 9. Łesia Ukrainka. Poezja. 
Imperatyw woli i neoromantyzm w dorobku literackim Łesi Ukrainki; 10. Łesia Ukrainka. 
Intelektualny patos, filozoficzna głębia światopoglądu artystycznego i nowy typ osobowości w 
dramatach (Kasandra, Opętana); 11. Łesia Ukrainka. Mitologiczny wymiar Pieśni lasu, jej 
aspekt filozoficzny; 12. Łesia Ukrainka. Dramat Kamienny gospodarz – egzystencjalny problem 
wolności, swoista propozycja realizacji motywu Don Juana; 13. Wołodymyr Wynnyczenko. 
Uzmysłowienie potworności reżimu totalitarnego w utworze Masz słowo, Stalinie. 

51 Seminarium licencjackie   1. Zapoznanie się z technikami pisania pracy naukowej (licencjackiej); 2. Pogłębianie wiedzy 
na wybrany temat; 3. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka polskiego lub 
ukraińskiego oraz umiejętności przygotowywania prac pisemnych w języku ukraińskim, 
prezentowania w formie pisemnej i ustnej wyników swojej pracy badawczej. 

52 Drugi język słowiański  Język czeski: 
1. Taka normalna rodzina; Jedzcie i pijcie! Smacznego; 3. Idziemy na zakupy; 4. Proszę, 
wskażcie mi drogę; 5. Autem czy samolotem?; 6. Jedziemy na urlop; 7. Od wiosny do zimy. 

53 PNJU – leksyka  1. Człowiek jako istota duchowa (uczucia, doznania, nastroje, myślenie, rozumienie); 2. Świat 
roślin. Wybrane ukraińskie przysłowia oraz idiomy związane ze światem roślin; 3. Świat 
zwierząt. Wybrane przysłowia oraz idiomy związane ze światem zwierząt; 4. Zarys wiadomości 
o Ukrainie; 5. Podstawowe pojęcia z zakresu sztuki. Teatr, film, muzyka, malarstwo. 

54 PNJU – gramatyka funkcjonalna  1) Wariantywność konstrukcji z przyimkami: розвішати на стінах – по стінах, іти на річку – 
до річки, вода до колін – по коліна, встати до схід сонця – перед сходом сонця, рости у 
полі – на полі, близько девятої голини – коло дев‘ятої години, плавати серед ставка – 
посеред ставка, стояти коло хати – біля хати – поблизу хати, прийти по обіді – після обіду, 
їхати по вулиці – вулицею і под.; 2) Konstrukcje zdań ze spójnikami: łączne (і(й), та), 
przeciwstawne (а, але, та, проте, зате, однак), rozłączne (або, або... або, чи...чи, то... то), 
gradacyjne (не тільки... а й, як... такі, якщо не... то) itd.;3) Stosowanie wstawianych 
elementów: упевненість, невпевненість, припущення, передбачення і под.; радість, 
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задоволення, сум, здивування і под.) itd., 4) Warianty predykatów (Дід був коваль – Дід 
був ковалем – Дід був за коваля. Павло залишився за провідника. Спомин був як 
блискавка. Він був невеселий – Він сидів невеселий і под.); 5) Zdania proste; 6) Zdania 
złożone. 

55 PNJU – praca z tekstem  1. Człowiek jako istota duchowa (uczucia, doznania, nastroje, myślenie, rozumienie); 2. 
Świat roślin. Wybrane ukraińskie przysłowia oraz idiomy związane ze światem roślin; 3. Świat 
zwierząt. Wybrane przysłowia oraz idiomy związane ze światem zwierząt; 4. Zarys 
wiadomości o Ukrainie; 5. Podstawowe pojęcia z zakresu sztuki. Teatr, film, muzyka, 
malarstwo. 

56 Seminarium licencjackie 1. Przygotowanie i prezentacja wyników swojej pracy badawczej w formie pisemnej pracy 
licencjackiej na wybrany temat; 2. Prezentacja w postaci wypowiedzi ustnej tez i wniosków 
pracy; 3. Opracowanie przekrojowych tematów problemowych z historii literatury ukraińskiej 
oraz ze wstępu do literaturoznawstwa, obowiązujących do egzaminu licencjackiego. 

             

Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność filologia ukraińska z językiem angielskim 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 40 

 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1 PNJU – sprawności zintegrowane  1. Leksyka: Formy grzecznościowe (witanie się). Podstawowe informacje o sobie; 2. 
Gramatyka: zaimki osobowe, odmiana rzeczownika (mianownik, biernik, celownik), rodzaje 
rzeczowników; 3. Mówienie: zawieranie znajomości, liczby; 4. Pisanie: ankieta; 5. Leksyka: 
Bliscy ludzie. Członkowie rodziny i przyjaciele. Drzewo genealogiczne. Kolory; 6. Gramatyka: 
Zaimki osobowe. Dopełniacz zaimków osobowych. Liczba mogą rzeczowników. Przymiotnik 
(rodzaj i liczba). Przymiotniki określające przynależność; 7. Mówienie: Formy grzecznościowe. 
Formuły konwersacyjne; 8. Pisanie: Autocharakterystyka na potrzeby portali 
społecznościowych; 9. Leksyka: Miejsca i przestrzeń miejska. Wydarzenia w mieście. Atrakcje 
turystyczne. Nazwy miesięcy; 10. Gramatyka: Miejscownik, czas przeszły i przyszły czasownika 
БУТИ; 11. Mówienie: Pytanie o drogę; 12. Pisanie: Pocztówka. Zaproszenia; 13. Leksyka: 
Bożenarodzeniowe tradycje na Ukrainie i innych krajach; 14. Leksyka: Życie codzienne. 
Określanie czasu. Typowa ukraińska rodzina; 15. Gramatyka: Czas teraźniejszy czasownika. 
Przysłówki frekwencji.; 16. Mówienie: Rozkład dnia. Moje nawyki. Pytanie o czas; 17. Pisanie: 
prywatna korepondencja (list do domu); 18. Leksyka: Zainteresowania i elementy biografii; 
19. Gramatyka: Czas przeszły i przyszły czasownika; 20. Mówienie: Propozycje wspólnego 
spędzania czasu.  



129 
 

2.  PNJU – fonetyka I  1. Alfabet; 2.  Podstawy akcentuacji w języku ukraińskim; 3. Wymowa dźwięcznych i 
bezdźwięcznych oraz twardych i miękkich spółgłosek; 4. Uproszczony system transkrybowania 
wyrazów ukraińskich.; 5. Pisownia imion i nazwisk polskich; 6. Wymowa dźwięków 
specyficznych dla języka ukraińskiego ([л] i [л’] oraz [г]); 7. Pisownia znaku miękkiego (w 
wyrazach pochodzenia ukraińskiego i obcego); 8. Samogłoski jotowane: я, ю, є, ї oraz łączenia 
liter ЙО i ЬО, spółgłoska Щ; 9. Pisownia apostrofu (w wyrazach pochodzenia ukraińskiego i 
obcego); 10. Alternacje spółgłosek w tematach rzeczownikowych i przymiotnikowych [г] [к] 
[х] z [ч] [ж] [ш] oraz [г] [к] [х] z [з] [ц] [с]; 11. Wymowa [дз], [дз’], [дж]. 

3.  PNJA – sprawności zintegrowane  Wybrane materiały z głównego podręcznika kursowego New English File Intermediate, 3rd 
edition, ze szczególnym uwzględnieniem sekcji poświęconym gramatyce, słownictwu oraz 
umiejętnościom mówienia, słuchania i czytania ze zrozumieniem. 
Zakres słownictwa określa podręcznik “Vocabulary bank” – sekcje tematyczne: food and 
cooking, personality, money, transport, sport, relationships, cinema, the body, education, 
houses and work. 

4.  PNJA – fonetyka  1. Zapoznanie studentów z terminologią fonetyczną i fonologiczną; 2. Podniesienie 
świadomości studentów w zakresie różnic pomiędzy systemem fonologicznym języka 
angielskiego i polskiego; 3. Zwrócenie uwagi studentów na problematyczne aspekty wymowy 
języka angielskiego stanowiące wyzwanie dla rodzimych użytkowników języka polskiego; 4. 
Pomoc studentom w dostrzeżeniu ich błędnych nawyków w wymowie i wyznaczeniu 
realistycznych, długoterminowych celów poprawy wymowy; 5. Zminimalizowanie błędów w 
wymowie aspektów segmentalnych (semestr zimowy) i suprasegmentalnych (semestr letni); 
6. Nauczenie studentów posługiwania się Międzynarodowym Alfabetem Fonetycznym (IPA); 7. 
Usystematyzowanie wiedzy na temat oraz uwrażliwienie percepcji norm wymowy języka 
angielskiego: RP i GA (semestr zimowy); 8. Usystematyzowanie wiedzy na temat oraz 
uwrażliwienie percepcji różnych akcentów języka angielskiego (semestr letni). 

5.  Literatura, historia i kultura 
Ukrainy do XVII w.  

1. Źródła kulturowe Słowian Wschodnich. Słowianie na terytorium dzisiejszej Ukrainy; 
Ukraińskie wierzenia mityczne na tle ogólnosłowiańskim; 2. Najstarsze formy folkloru 
ukraińskiego (legendy, podania, aforyzmy, zagadki); Ukraińskie dumy oraz pieśni historyczne 
i obrzędowe (analiza i interpretacja)*. 3. Historia Rusi Kijowskiej od zjednoczenia plemion 
słowiańskich i powstania państwa do najazdów tatarskich (4 zajęcia). 4. Kulturowe dziedzictwo 
Rusi Kijowskiej ; - Tradycja ikony w kulturze ukraińskiej; - Początki piśmiennictwa. Początki 
literatury staroruskiej. Próba periodyzacji. Omawianie wybranych tekstów (1. teksty biblijne, 
żywoty świętych, kazania i różnorodne księgi liturgiczne; 2. utwory kształtujące światopogląd, 
dotyczące stworzenia świata, utwory przyrodoznawcze). Cechy literatury staroruskiej ( język, 
styl, przestrzeń, czas, gatunek). - Dzieła oryginalne literatury staroruskiej. Utwory 
hagiograficzne drugiej połowy XI w. (np. „Opowieść o męce i pochwała świętych męczenników 
Borysa i Gleba”). - Cerkiewna sztuka oratorska homilie Iłariona – pierwszego metropolity 
kijowskiego narodowości ruskiej w XI wieku, kazania Serapiona, utwory oratorskie Kiriła 
Turowskiego, Pouczenie Wołodymyra Monomacha (analiza i interpretacja wybranych 
fragmentów tekstów)*. 5. Księstwo halicko-wołyńskie albo Królestwo Ruskie; 6. Tradycja 
latopisarska (kroniki historyczne) - „Powist’ wremennych lit”, „Latopis Kijowski”; „Latopis 
HalickoWołyński”(analiza i interpretacja wybranych fragmentów tekstów)* 7. Ruś Halicka i 
Podolska w ramach państwa polskiego – zmiany demograficzne, administracyjne, kulturowo-
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religijne, stanowe; 8. Ożywienie polityczno-kulturowe ziemi kijowskiej i wołyńskiej pod 
wpływem Litwy ; 9. Ukraina-Ruś w granicach I Rzeczpospolitej – konsekwencje polityczne, 
religijne i świadomościowo-kulturowe („gente Ruthenus, natione Polonus”); 10. Pod znakiem 
unii politycznej (Unia Lubelska) i unii religijnej (Unia Brzeska); 11. Specyfika ukraińskiego 
renesansu na tle europejskim; 

6.  Etyka pracy naukowej  1. Terminologia naukowa: pojęcia tematu pracy naukowej, literatury przedmiotu, metody 
badawczej, narzędzi badawczych, hipotezy itd.; 2. Kształtowanie właściwej postawy badacza 
wobec własnej i cudzej pracy naukowej (problem plagiatu, prawo autorskie, zasady 
przywoływania cytowań); 3. Kryteria oceny pracy naukowej (recenzja naukowa); 
4. Zasady gromadzenia literatury przedmiotu: biblioteki naukowe, bibliografie tradycyjne i 
internetowe bazy danych; 5. Sporządzanie notatek i wyciągów z literatury, opracowywanie 
materiału naukowego; 6. Sposoby sporządzania bibliografii naukowej, zasady tworzenia 
adresów bibliograficznych i sporządzania przypisów; 7. Układ graficzny pracy naukowej; 8. Styl 
pisarstwa naukowego: standardowa leksyka i frazeologia (prezentacja problemu, stawianie 
hipotezy, argumentowanie, wnioskowanie); 9. Poprawność językowa (rodzaje błędów 
językowo-stylistycznych). 

7.  Realioznawstwo obszaru 
anglojęzycznego  

1. Definicje kultury. Symbole krajów anglojęzycznych; 2. Tradycje i zwyczaje krajów 
anglojęzycznych; 3. Królowa Elżbieta II. Rodzina królewska; 4. Tożsamości etniczne, społeczne 
i kulturowe krajów anglojęzycznych; 5. Problemy i klasy społeczne a aktywizm społeczny; 6. 
Geografia. Lokalny koloryt krajów i poszczególnych regionów; 7. Polityka. Gospodarka. 
Systemy prawne; 8. Edukacja. Religie; 9. Media. Prasa, Internet; 10. Muzyka i sztuka; 11. 
Sport. 

8.  Wstęp do językoznawstwa Zajęcia obejmują następujące zagadnienia: -język jako przedmiot językoznawstwa; -
podstawowe pojęcia lingwistyczne i definicja języka; -język jako system znakowo-
komunikacyjny; -funkcje społeczne języka i mówienia; -opis systemu językowego: podsystemy 
fonologiczny, morfologiczny, syntaktyczny, leksykalno-semantyczny; -klasyfikacja genetyczna 
języków: jednostki klasyfikacyjne, miejsce języków słowiańskich wśród języków świata. 

9.  Wstęp do literaturoznawstwa  Cechy swoiste literatury, wyróżniki i sztuki pokrewne. Nauka o literaturze i jej działy. Pojęcie i 
główne elementy struktury dzieła literackiego. Sfera planu treści i planu wyrażenia. Styl i 
kompozycja. Problemy kompozycji. Dominanty kompozycyjne. Podział na rodzaje i gatunki 
literackie.  Epika (narrator, bohater, fabuła). Epickie formy językowo-stylistyczne. Gatunki 
epickie. Dramat (budowa świata przedstawionego w dramacie). Struktura językowa dramatu. 
Gatunki dramatyczne. Liryka (podmiot liryczny, właściwości stylowo-kompozycyjne liryki). 
Typy przeżyć wyrażanych w liryce. Gatunki liryczne. 

10. Historia i kultura Wysp 
Brytyjskich  

1. Wprowadzenie do kultury brytyjskiej; 2. Historia Wielkiej Brytanii: starożytność- 
średniowiecze do IX wieku; 3. Historia Wielkiej Brytanii: średniowiecze od IX wieku- XVI wiek; 
4. Historia Wielkiej Brytanii: XVIII wiek; 5. Historia Wielkiej Brytanii: XIX wiek; 6. Historia 
Wielkiej Brytanii: pierwsza połowa XX wieku; 7. Historia Wielkiej Brytanii: druga połowa XX 
wieku; 8. Wielka Brytania obecnie. 

11. PNJU – sprawności zintegrowane 1. Leksyka: Dom rodzinny. Opis mieszkania i wyposażenia. Ciekawostki architektoniczne z 
Ukrainy i innych krajów; 2. Gramatyka: Czasowniki СТОЯТИ, ЛЕЖАТИ,ВИСІТИ, miejscownik, 
przymiotniki odmiejscowe (dopełniacz i narzędnik); 3. Mówienie: Wynajmuję mieszkanie; 4. 
Pisanie: Reklama. Usługi hotelowe; 5. Leksyka: Czas i miejsce. Nazwy miesięcy. Piętra, opis 
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budynku; 6. Gramatyka: Liczebniki porządkowe. Lata i stulecia; 7. Mówienie: Pytanie o czas; 
8. Pisanie: Opis dnia pracy; 9. Leksyka: Podróż. Pogoda. Wycieczka po Lwowie; 10. 
Gramatyka: Czasowniki ІТИ, ЇХАТИ, ХОДИТИ, ЇЗДИТИ, ПОДОБАТИСЯ, tryb rozkazujący; 11. 
Mówienie: Dialog (odwiedziny); 12. Pisanie: Dziennik; 13. Leksyka: Wygląd człowieka. 
Rekordziści świata. Ciekawa Ukraina; 14. Gramatyka: Stopniowanie przymiotników; 15. 
Mówienie: Kupowanie odzieży; 16. Pisanie: Prezentacja wybranego kraju; 17. Leksyka: Bajki 
i legendy Ukrainy i innych krajów; 18. Gramatyka: Tryb czasowników (bezokolicznik, czas 
przeszły i przysz ły); 19. Mówienie: Dialog (pozwolenie, zakaz, konieczność, możliwość); 20. 
Pisanie: Bajka; 21. Leksyka: Prezenty. Ukraińskie suweniry. Ciekawe tradycje innych krajów; 
22. Gramatyka: Celownik, biernik (rzeczowniki żywotne); 23. Mówienie: Składanie życzeń; 24. 
Pisanie: List do dobrej wróżki. 

12. PNJU – fonetyka II 1. Transkrypcja i transliteracja; 2. Dawne alternacje samogłoskowe; 3. Alternacje 
samogłoskowe [о], [е] з [і]; 4. Alternacje spółgłoskowe; 5. Uproszczenia w grupach 
spółgłoskowych; 6. Specyfika wymowy samogłosek i spółgłosek w wyrazach obcego 
pochodzenia; 7. Znaczenie dźwiękowe ЙО i ЬО; 8. Specyfika wymowy ukraińskich głosek 
syczących; 9. Akcent w języku ukraińskim; 10. Realizacja akcentu logicznego w zdaniu; 11. 
Intonacja w zdaniach oznajmujących; 12. Intonacja w zdaniach pytających; 13. Teoria 
ekspresyjnego czytania. 

13. PNJA – sprawności zintegrowane Wybrane materiały z głównego podręcznika kursowego New English File Upper-Intermediate, 
3rd edition, ze szczególnym uwzględnieniem sekcji poświęconym gramatyce, słownictwu oraz 
umiejętnościom mówienia, słuchania i czytania ze zrozumieniem. 
Zakres słownictwa określa podręcznik “Vocabulary bank” – sekcje tematyczne: illness and 
injuries, clothes and fashion, air travel, weather, feelings, the body, crime and punishment, 
the media and business. 

14. PNJA – fonetyka 1. Powtórzenie aspektów segmentalnych; IPA; 2. Wprowadzenie do akcentu wyrazowego; 3. 
Akcent wyrazowy; przyrostki I wyrazy złożone; 4. Formy słabe. Akcent irlandzki; 5. Akcent 
zdaniowy, rytm; akcent toniczny; 6. Łączenia. Akcent szkocki; 7. Asymilacja. Pierwszy test 
pisemny; 8. Elipsa i elizja; 9. Zapożyczenia obcojęzyczne. Akcent australijski I nowozelandzki; 
10. Wprowadzenie do intonacji; 11. Intonacja; zdania twierdzące i z zaimkiem pytającym 
12. Intonacja; pytania, prośby, pozdrowienia; 13. Intonacja; pauzy, wyliczenia, wątpliwości. 
Powtórzenie; 14. Końcowy test pisemny; 15. Test ustny; wystawianie ocen. 

15. Gramatyka współczesnego 
języka ukraińskiego (fonetyka i 
fonologia)  

1. Fonetyka jako dyscyplina językoznawcza. Aparat językowy człowieka, baza artykulacyjna, 
tworzenie dźwięków mowy; 2. System fonetyczny z punktu widzenia pochodzenia i rozwoju  
języka ukraińskiego; 3. Artykulacja dźwięków samogłoskowych w pozycji akcentowanej i 
nieakcentowanej. Klasyfikacja dźwięków samogłoskowych języka ukraińskiego; 4. Klasyfikacja 
dźwięków spółgłoskowych języka ukraińskiego; 5. Transkrypcja fonetyczna; 6. Zmiany 
fonetyczne języka ukraińskiego (asymilacja –upodobnienie dźwięków spółgłoskowych) i 
(dysymilacja – rozpodobnienie dźwięków spółgłoskowych); 7. Zjawiska haplologii, diarezy, 
akomodacji; 8. Fonologia jako dyscyplina językoznawstwa; 9. Wymiana fonemów 
samogłoskowych w języku ukraińskim; 10.Wymiana fonemów spółgłoskowych w języku 
ukraińskim; 11. Fonetyczne wzdłużenie dźwięków w mowie ukraińskiej; 12. Fonetyczne 
uproszczenie grup spółgłoskowych -здн-, стн-, -стл-, -ждн-, -сткл-, -слн-; 13. Akcent w 



132 
 

języku ukraińskim; 14.Ortoepia jako dyscyplina językoznawcza; 15. Normy ortoepiczne 
współczesnego języka ukraińskiego. 

16. Gramatyka współczesnego 
języka ukraińskiego (fonetyka i 
fonologia)  

1. Miejsce fonetyki i fonologii w obrębie badań językoznawczych; 2. Budowa narządów mowy 
i słuchu. Pochodzenie systemu fonetycznego języka ukraińskiego. Opisywanie przebiegu 
artykulacji ukraińskich spółgłosek  na podstawie obserwacji ruchów narządów mowy; 3. 
Różnice między kryteriami opisu artykulacji spółgłosek i samogłosek. Cechy ludzkiego głosu. 
Fazy artykulacji głoski realizowanej w izolacji oraz w ciągu mowy; 4. Obserwacja wymowy 
spółgłosek miękkich oraz zmiękczonych, ustalanie ich statusu i sposobów utrwalania w piśmie; 
funkcje litery "і", "я", "ю", "є", "ї" oraz "ь"; 5. Kolokwium; 6. Obserwacja przebiegu artykulacji 
spółgłosek [г], [л], [л']; 7. Zjawiska koartykulacyjne. Rodzaje i przebieg upodobnień 
wewnątrzwyrazowych (uwarunkowania indywidualne i regionalne oraz tempo mowy a 
poprawność artykulacyjna); 8. Obserwacja wymiany fonemów samogłoskowych w języku 
ukraińskim; 9. Fonetyczne wzdłużenie dźwięków w języku ukraińskim; 10. Fonetyczne 
uproszczenie grup spółgłoskowych -здн-, стн-, -стл-, -ждн-, -сткл-, -слн-; 11. Kolokwium; 
12. Ćwiczenie transkrypcji wyrazów i opisu występujących w nich upodobnień (wersja 
slawistyczna i międzynarodowa); 13. Akcent w języku ukraińskim; 14.Ortoepia jako dyscyplina 
językoznawcza; 15. Normy ortoepiczne współczesnego języka ukraińskiego. 

17. Literatura, historia i kultura 
Ukrainy XVII-XVIII w.  

Specyfika ukraińskiego baroku w literaturze i kulturze (architektura, muzyka, malarstwo) - 
próba periodyzacji i charakterystyki na tle europejskim; Literatura polemiczna .Twórczość 
Herasyma Smotryckiego, Melecjusza Smotryckiego, Ławrentija Zyzanija Tustanowśkiego, 
Zacharija Kopystenśkiego, Iwana Wyszenśkiego, Petra Mohyły. * Poezja barokowa, kazania i 
traktaty. Pisarstwo Kasjana Sakowicza, Symeona Połockiego, Łazarza Baranowycza, Feofana 
Prokopowycza, Stefana Jaworskiego (wybrane teksty)* Geneza ukraińskiego kozactwa i 
fenomen polityczno-kulturowy kozaczyzny. Fenomen postaci Bohadana Chmielnickiego; Wojny 
kozackie lat 1648-1657; Ugoda perejasławska z 1654 i Państwo Kozackie; Ruina lat 1658-
1686. Czas rządów Iwana Mazepy w kontekście wydarzeń historycznych i osiągnięć 
kulturowych (architektura, malarstwo, muzyka); Pisarstwo kozackich „kancelistów”: Hryhorija 
Hrabianki, Filipa Orlika, Samijły Wełyczki; Ukraiński dramat epoki baroku. Pisarstwo Hryhorija 
Skoworody.* Kulturowo-religijny obraz Ukrainy Prawobrzeżnej; Zjawisko „Koliszczyzny” i 
„Hajdamaczyzny”; Zmierzch autonomii kozackiej na Ukrainie pod panowaniem rosyjskim; 
Ukraińscy artyści (poeci, malarze, muzycy) na petersburskim dworze. Rokoko i klasycyzm na 
ukraińskich ziemiach obu imperiów: rosyjskiego i habsburskiego. 

18. Literatura, historia i kultura 
Ukrainy XVII-XVIII w.  

1. Specyfika ukraińskiego baroku w literaturze i kulturze (architektura, muzyka, malarstwo) - 
próba periodyzacji i charakterystyki na tle europejskim; 2. Literatura polemiczna .Twórczość 
Herasyma Smotryckiego, Melecjusza Smotryckiego, Ławrentija Zyzanija Tustanowśkiego, 
Zacharija Kopystenśkiego, Iwana Wyszenśkiego, Petra Mohyły; 3. Poezja barokowa, kazania i 
traktaty. Pisarstwo Kasjana Sakowicza, Symeona Połockiego, Łazarza Baranowycza, Feofana 
Prokopowycza, Stefana Jaworskiego; 4. Geneza ukraińskiego kozactwa i fenomen polityczno-
kulturowy kozaczyzny; 5. Fenomen postaci Bohadana Chmielnickiego; 6. Wojny kozackie lat 
1648-1657; 7. Ugoda perejasławska z 1654 i Państwo Kozackie; 8. Ruina lat 1658-1686; 9. 
Czas rządów Iwana Mazepy w kontekście wydarzeń historycznych i osiągnięć kulturowych 
(architektura, malarstwo, muzyka); 10. Pisarstwo kozackich „kancelistów”: Hryhorija 
Hrabianki, Filipa Orlika, Samijły Wełyczki; 11. Ukraiński dramat epoki baroku. Pisarstwo 
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Hryhorija Skoworody; 12. Kulturowo-religijny obraz Ukrainy Prawobrzeżnej; 13. Zjawisko 
„Koliszczyzny” i „Hajdamaczyzny”; 14. Zmierzch autonomii kozackiej na Ukrainie pod 
panowaniem rosyjskim; 15. Ukraińscy artyści (poeci, malarze, muzycy) na petersburskim 
dworze; 16. Rokoko i klasycyzm na ukraińskich ziemiach obu imperiów: rosyjskiego i 
habsburskiego. 

19. Historia i kultura USA  Historia USA: 1. Okres Kolonialny; 2. Rewolucja. Początki państwowości. Konstytucja; 3. 
Thomas Jefferson vs. Alexander Hamilton. Wojna 1812. Reformy XIX wieku; 4. Niewolnictwo. 
Kobiety w XIX wieku.  Wojna secesyjna; 5. Rekonstrukcja Stanów Zjednoczonych. 
Izolacjonizm; 6. Imperializm. I Wojna Światowa; 7. Prawa Kobiet. Wielki Kryzys. The New 
Deal. II Wojna Światowa; 8. Zimna Wojna. Prawa Jima Crowa. Segregacja rasowa; 9. Ford, 
Carter i problemy ekonomiczne. Rewolucja Reagana. George HW Bush. Lata 90. Terroryzm, 
wojna i  Bush. Obama; 10. Relacje USA ze światem w przeszłości i obecnie. 

20. PNJU – sprawności zintegrowane  1. Leksyka: zawieranie znajomości; pogłębiona informacja o osobie (wiek, zawód, 
zainteresowania, upodobania, styl życia); rodzina: relacje rodzinne, wartości rodzinne, życie 
rodziny; 2. Gramatyka: czas przeszły i czas teraźniejszy (porównanie „dawniej” i „teraz”); 3. 
Mówienie: zadawanie pytań, stworzenie i przeprowadzenie wywiadu; 4. Pisanie: list prywatny. 
Leksyka: życie codzienne (codzienne czynności, odżywianie, ćwiczenia sportowe); komputer i 
internet; 5. Gramatyka: odmiana rzeczownika przez narzędnik; Gramatyka: aspekt dokonany 
i niedokonany czasowników; 6. Mówienie: analiza ankiety; 7. Pisanie: tworzenie tekstów 
typowych dla mediów społecznościowych (forum, mikroblogi, komentarze); 8. Leksyka: media 
ukraińskie; polityka ukraińska; 9. Gramatyka: odmiana rzeczownika przez celownik; imiesłów 
przymiotnikowy; 10. Mówienie: formułowanie opinii; 11. Pisanie: krótki reportaż; 12. Leksyka: 
kino; film; 13. Gramatyka: liczna mnoga (rzeczownik); imiesłowy przysłówkowe; 14. 
Mówienie: omówienie programu TV; stworzenie autorskiej koncepcji programu dla stacji TV; 
15. Pisanie: krótki opis filmu; 16. Leksyka: charakter, temperament; 17. Gramatyka: 
zaimki osobowe; czas przyszły; 18. Mówienie: charakter i temperament (stosunki 
międzyludzkie, predyspozycje zawodowe); 19. Pisanie: charaterystyka osoby; referencje/list 
polecający (CV będzie przedmiotem równolegle prowadzonego kursu PNJU – kreatywne pisanie 
Крок-2, s. 73-75); 20. Leksyka: miłość, intymność; 21. Gramatyka: odmiana rzeczownika 
przez dopełniacz; przyimek; 22. Mówienie: pieszczotliwe zwroty, wyrażanie uczuć; analiza 
ogłoszeń matrymonialnych; 23. Pisanie: przekład filmu o miłości (stworzenie napisów). (Moduł 
nr 7 z podręcznika Крок-2 znajduje się w sylabusie równolegle prowadzonego kursu PNJU – 
kreatywne pisanie.); 24. Leksyka: piękno, moda, zdrowe odżywianie; 25. Gramatyka: 
zaimek nieokreślony i przeczący; 26. Realioznawstwo: rośliny-symbole i ich znaczenie w 
kulturze ukraińskiej; 27. Mówienie: tworzenie zaleceń (jak być pięknym i zdrowym); 28. 
Gramatyka: zdanie podrzędne ze spójnikiem „żeby”; mowa zależna i niezależna; 29. Mówienie: 
analiza etykiet na produktach żywnościowych oraz przepisów kulinarnych; 30. Pisanie: 
opracowanie koncepcji restauracji ze zdrową żywnością; 31. Leksyka: środowisko naturalne, 
ekologia, Czarnobyl; 32. Gramatyka: rzeczownik – III i IV deklinacja; zdanie podrzędne 
okolicznikowe; 33. Mówienie: propozycja działań mających na celu rozwiązanie problemu 
zanieczyszcenia środowiska; 34. Pisanie: opracowanie koncepcji idealnego miejsca na ziemi; 
35. Leksyka: kultura ukraińska, sztuka współczesna; 36. Gramatyka: przysłówek, zdania 
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podrzędne przydawkowe, zdania podrzędne dopełnieniowe; 37. Mówienie: sformułowanie 
opinii o sztuce współczesnej; 38. Pisanie: stworzenie prezentacji o współczesnej Ukrainie. 

21. PNJU – kreatywne pisanie  1. Różne rodzaje tekstów użytkowych; 2. Podstawy redakcji tekstów; 3. CV, list motywacyjny; 
4. Różne rodzaje pism urzędowych; 5. List prywatny i list oficjalny; 6. Życzenia. Gratulacje. 
Kondolencje; 7. Ogłoszenie. Plakat. Zaproszenie; 8. Wybrane krótkie formy tekstów literackich. 

22. PNJA – pisanie  1. Konstruowanie akapitu: formułowanie i umiejscawianie myśli głównej, adekwatne 
rozwinięcie myśli głównej, spójność akapitu, logiczny układ zdań, użycie fraz uwypuklających 
przejścia i wzajemne relacje między poszczególnymi zdaniami. 2. Pisanie różnych typów 
akapitów: przykład, klasyfikacja, definicja, proces, analogia, przyczyna i skutek, porównanie; 
3. Styl akademicki: rozróżnianie rejestrów i unikanie kolokwializmów; stosowanie form 
bezosobowych w pierwszej liczbie pojedynczej; dobieranie stosownego tonu i unikanie 
emocjonalnie nacechowanego języka, formułowanie i umiejscawianie myśli głównej, 
adekwatne rozwinięcie myśli głównej, spójność akapitu, logiczny układ zdań, użycie fraz 
uwypuklających przejścia i wzajemne relacje między poszczególnymi zdaniami; 4. Zasady 
interpunkcji i ortografii: angielskie znaki interpunkcyjne (znaki oddzielające, wyodrębniające, 
prozodyczne, opuszczenia). 

23. PNJA – gramatyka praktyczna  1. Angielskie czasy gramatyczne; 2. Nieosobowe formy czasownika (imiesłów, bezokolicznik i 
gerund). 

24. Gramatyka współczesnego 
języka ukraińskiego (leksykologia 
i słowotwórstwo)  

1. Leksykologia jako dyscyplina językoznawcza; 2. Przedmiot badań leksykologii, pojęcie 
jednostki leksykalnej; 3. Znaczenie wyrazu; 4. Przenośne znaczenie i homonimy; 5. 
Synonimia; 6. Antonimia; 7. Leksyka jęzuka ukraińskiego z punktu  widzenia pochodzenia; 8. 
Leksyka aktywna i pasywna; 9. Nazwy własne; 10. Frazeologia: pojęcie związku 
frazeologicznego, klasyfikacja formalna i semantyczna związków frazeologicznych; 11. 
Morfemika jako dyscyplina językoznawcza; 12. Słowotwórstwo: Przedmiot słowotwórstwa; 13. 
Człony derywatu: podstawa słowotwórcza, temat słowotwórczy; 14. Formant słowotwórczy; 
15. Typy słowotwórcze. 

25. Gramatyka współczesnego 
języka ukraińskiego (leksykologia 
i słowotwórstwo)  

1. Leksykologia jako dyscyplina językoznawcza; 2. Przedmiot badań leksykologii, pojęcie 
jednostki leksykalnej; 3. Znaczenie wyrazu; 4. Przenośne znaczenie i homonimy; 5. 
Synonimia; 6. Antonimia; 7. Leksyka jęzuka ukraińskiego z punktu  widzenia pochodzenia; 8. 
Leksyka aktywna i pasywna; 9. Nazwy własne; 10. Frazeologia: pojęcie związku 
frazeologicznego, klasyfikacja formalna i semantyczna związków frazeologicznych; 11. 
Morfemika jako dyscyplina językoznawcza; 12. Słowotwórstwo: Przedmiot słowotwórstwa; 13. 
Człony derywatu: podstawa słowotwórcza, temat słowotwórczy; 14. Formant słowotwórczy; 
15. Typy słowotwórcze. 

26. Gramatyka opisowa języka 
angielskiego  

1. Usystematyzowanie wiedzy z zakresu zagadnień: mechanizm artykulacyjny, dźwięczność, 
podział na głoski nosowe i ustne, sposób i miejsce artykulacji, klasyfikacja dźwięków. Pojęcie 
fonemu i alofonu, dystrybucja komplementarna i wolna; 2. Charakterystyka angielskich 
fonemów spółgłoskowych i ich realizacji alofonicznych; 3. Charakterystyka angielskich 
fonemów samogłoskowych i ich realizacji alofonicznych; 4. Procesy fonologiczne swoiste dla 
języka angielskiego; 5. Akcent wyrazowy i zdaniowy, rytm i intonacja; 6. Struktura sylaby i 
fonotaktyka języka angielskiego; 7. Cechy dystynktywne i reguły fonologiczne 

27. Historia i kultura Ukrainy XIX w.  1. Aneksja ziem ukraińskich do Imperium Rosyjskiego i Habsburskiego; 2. Od Małorosjan do 
Ukraińców; 3. Rosyjski i polski ruch rewolucyjny na Ukrainie 1820-1830; 4. Działalność 
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Bractwo Cyryla i Metodego w kontekście przemian polityczno-kulturowych w Europie; 5. 
Ukraińska sztuka (malarstwo, muzyka, teatr) epoki romantyzmu w imperium rosyjskim; 6. Od 
Rusinów do Ukraińców, czyli początek ruchu narodowego na ziemiach ukraińskich w  Monarchii 
Habsburskiej; 7. Ukraiński ruch narodowy końca XIX wieku w Imperium Rosyjskim; 8. 
Galicyjski Piemont; 9. Austriacka Galicja: Galicja jako źródło konfliktu geopolitycznego oraz 
pogranicze etniczne i cywilizacyjne.; 10. W przeddzień I wojny światowej – życie polityczne 
Ukraińców w Imperium Rosyjskim oraz Habsburskim. 

28. Historia literatury ukraińskiej  1. Twórczość Iwana Kotlarewskiego. Tradycje Kotlarewskiego i tzw. kotlarewszczyzna; 2. 
Narodziny prasy na Ukrainie (gazety, czasopisma, almanachy) i udział w nich najwybitniejszych 
pisarzy ukraińskich; 3. Prasa na Ukrainie Zachodniej. Almanach „Rusałka Dnistrowa”. Początki 
literaturoznawstwa, folklorystyki i językoznawstwa; 4. Petro Hułak-Artemowski i jego 
twórczość bajkopisarska oraz przekładowa. Najwybitniejszy bajkopisarz ukraiński pierwszej 
poł. XIX w. Jewhen Hrebinka; 5.  Ballady M. Kostomarowa, I. Wahyłewicza, T. Szewczenki. 
Ewolucja gatunku ballady od etnograficzno-obyczajowych do historyczno-obyczajowych i do 
ballad o charakterze poematów historycznych; 6. Łewko Borowykowski. Ballady i poezje oraz 
przekłady; 7. Mykoła Kostomarow. Twórczość poetycka. Ballady historyczne; 8. Romantyczna 
poezja „Ruskiej Trójcy”: Markijan Szaszkewicz, Jakiw Hołowacki, Iwan Wahyłewicz; 9. Poezja 
Tarasa Szewczenki. Wczesny okres twórczości /1837-1841/. "Kobzarz" /1840/. Romantyczny 
charakter ballad, poematów historycznych. Poemat Hajdamacy; 10. Życie i twórczość T. 
Szewczenki okresu „trzech lat" /1843-1847/. Życie i twórczość T. Szewczenki okresu zesłania. 
Ostatnie lata twórczości po uwolnieniu poety. Motywy biblijne. Intymna liryka; 11. „Dziennik” 
Szewczenki  i jego znaczenie dla poglądów Szewczenki na ojczyznę, filozofię, estetykę. 
Znaczenie Szewczenki dla literatury ukraińskiej; 12. Hryhorij Kwitka-Osnowianenko jako ojciec 
prozy ukraińskiej; 13. Pantełejmon Kulisz. Proza i poezja. Działalność translatoryczna. 
Publicystyka i memuarystyka. 

29. Historia literatury ukraińskiej  1. Eneida” Iwana Kotlarewskiego; 2. Dramatyczne utwory I. Kotlarewskiego. „Natałka 
Połtawka”, „Moskal-Czarodziej”; 3. Bajkopisarstwo: Petro Hułak-Artemowski i Jewhen 
Hrebinka; 4. Ballada. Ewolucja gatunku. Twórczość poetycka Mykoły Kostomarowa. „Śpiewak 
Mytusa”, ballady historyczne („Pan Szulpika”); 5. Poezja Tarasa Szewczenki. Wczesny okres 
twórczości /1837-1841/. „Kobzarz” /1840/. Romantyczny charakter ballad, poematów 
historycznych. Poemat Hajdamacy; 6. Życie i twórczość T. Szewczenki okresu „trzech lat" 
/1843-1847/; 7. Życie i twórczość T. Szewczenki okresu zesłania; 8. Ostatnie lata twórczości 
po uwolnieniu Szewczenki. Motywy biblijne. Poemat „Maria”; 9. Liryka intymna Szewczenki; 
10. Rosyjskojęzyczna proza Szewczenki; 11. Znaczenie Szewczenki dla literatury ukraińskiej; 
12. Hryhorij Kwitka-Osnowianenko jako ojciec prozy ukraińskiej; 13. Pantełejmon Kulisz. 
Analiza prozy i poezji.  

30. Rynek pracy Prawa i obowiązki pracownicze. Pracobiorca-pracodawca - wzajemne zobowiązania. Status 
zatrudnienia (typy umów o pracę, sposoby rekrutacji i zatrudniania pracowników). 
Zobowiązania społeczne pracodawców: formalne, deklarowane, dodatkowe (niematerialne). 
Elementy psychologii zarządzania i psychologii pracy. Typologia i status organizacji na rynku 
pracy (sektor publiczny, korporacyjny, trzeci sektor na rynku pracy). Trening kompetencji 
miękkich potrzebnych na współczesnym rynku pracy (budowanie wizerunku własnego, 
kandydat do pracy i jego marka, kompetencje konwersatoryjne). 
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31. Literatura Wysp Brytyjskich  1. Literatura staroangielska i zabytki literatury. Wprowadzenie do wczesnego średniowiecza. 
Współistnienie trzech języków i trzech kultur: staro angielski, francuski, łacina; 2. Romans jako 
forma narracji, medytacji i analizy; 3. Rozwój dramatu liturgicznego, misteria i moralitety; 4. 
Wprowadzenie do Renesansu. Kontynuacje koncepcji średniowiecznych w wizji porządku 
świata. Nowa myśl okresu renesansu. Tomasz Morus; 5. Rozwój dramatu akademickiego, 
University Wits; 6. Dramat Williama Szekspira; 7. Poezja kawalerów i metafizyków; 8. Formy 
epiki w XVII wieku: Milton, Bunyon; 9. Poetyka neoklasyczna, badania nad językiem i 
propagowanie języka naukowego; 10. Wiek Augustiański, znaczenie A. Pope’a; 11. Rozwój 
prozy – eseistyka, auto/biografizm, dziennikarstwo. Początki powieści: J. Swift. 

32. Analiza dzieła literackiego lub 
Metodologia badań 
lingwistycznych  

Analiza dzieła literackiego: 1. Kierunki literaturoznawstwa w wieku XX i XXI – między 
impresjonizmem a dekonstrukcjonizmem; 2. Struktura dzieła literackiego; 3. Od tekstu do 
kontekstu; 4. Z problematyki komunikacji literackiej; 5. Życie artysty jako tekst, modele ról 
życiowych; 6. Literatura popularna. Kicz. 
Metodologia badań lingwistycznych: Treścią poszczególnych wykładów są metody i praktyki 
badawcze językoznawstwa. W pierwszym nurcie chodzi w szczególności o przeglądowe 
przybliżenie: -miejsca językoznawstwa wśród nauk humanistycznych, struktury nauki, 
określenia przedmiotu badań, typów badań językoznawczych i działów językoznawstwa, -
metodologicznego statusu pojęcia systemu języka, -podstawowych założeń, aparatu 
pojęciowego i metod stosowanych w badaniach językoznawczych (m.in. rozumienie 
abstrahowania i indywidualizacji, klasyfikacji, reguł, modelu, procedur i korpusu, faktów 
synchronicznych i diachronicznych, przedstawienie metod (technik) w badaniach historycznych 
oraz wyjaśnienie postępowania deskryptywnego, preskryptywnego, normatywnego i 
generatywnego). Drugi nurt stanowi: -przegląd wybranych koncepcji i definicji przedmiotu 
lingwistyki, -przedstawienie zarysu dziejów językoznawstwa od starożytnych ośrodków badań 
nad językiem, poprzez szkoły językoznawstwa autonomicznego, dochodząc do ustaleń 
językoznawstwa współczesnego, ukazując przednaukowe i naukowe podejście do opisu języka, 
a zarazem dając przegląd najważniejszych koncepcji opisu zjawisk językowych (głównych teorii 
językoznawczych z jednoczesnym wskazaniem na specyfikę opisu lingwistycznego i jego 
powiązania z innymi dyscyplinami): językoznawstwa historyczno-porównawczego, podstaw 
językoznawstwa strukturalnego i wariantów strukturalizmu, funkcjonalizmu, gramatyki 
generatywno-transformacyjnej, gramatyki tekstu, kognitywizmu, psycholingwistyki, 
socjolingwistyki, etnolingwistyki, pragmalingwistyki. 

33. PNJU – sprawności zintegrowane  1. Leksyka: miasto, zabytki, architektura, sztuka, biblioteka (Kijów - dawna i najnowsza 
historia miasta); 2. Pisanie: parafraza, dokańczanie fabuły; 3. Mówienie: wyrażanie opinii, 
zachowanie w miejscach świętych, tworzenie dialogów; 4. Praca z tekstem: Як тебе не 
любити, Києве мій!, Два міста у місті, Книгозбірня Ярослава Мудрого, Седередньовічне 
графіті, Печерні музиканти, Обірване побачення (уривок з роману Диво Павла 
Загребельного); 5. Leksyka: Lwów, region Galicji (dialekt), kawiarnia, restauracja; 6. 
Mówienie: rozmowa telefoniczna; 7. Pisanie: reklama kawiarni, informacja o wydarzeniu 
kulturalnym, program wydarzenia kulturalnego, list prywatny; 8. Praca z tekstem: Львів, 
Годинник бернардинів, Богдан Ігор Антонич, Смачні традиції Львова, Форум видавців у 
Львові, Найкраща у світі розлука (уривок з повісті Молімось зорям дальнім Ігоря Калинця); 
9. Leksyka: Czernihów, podróż, transport, moda, mitologia słowiańska; 10. Mówienie: 
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tworzenie sloganów reklamowych, dyskusja na tematy zaproponowane w podręczniku; 11. 
Pisanie: legenda; 12. Praca z tekstem: Чернігів: північна зірка, Легенда про Чернігів, 
Диктатор моди, Новий символ Чернігова, «Люблю чернігівську дорогу...»; 13. Leksyka: 
Kamieniec-Podolski; wojsko + militaria; 14. Praca z tekstem: Квітка на камені, Легенда 
про заснування Кам’янець-Подільського, Невловимий месник, „Terra Heroica”, Безцінний 
скарб (уривок з повісті Турецький міст Романа Федорова); 15. Pisanie: krótkie 
opowiadanie; 16. Gramatyka: przymiotnik złożony; 17. Mówienie: dyskusja na tematy 
zaproponowane w podręczniku; 18. Leksyka: Chersones;  starożytność; polityka; państwo, 
ustrój; obrzęd weselny; kino; 19. Gramatyka: liczebnik (w konstrukcjach określających czas: 
datę, epokę, okres czasu); 20. Praca z tekstem: Шлюб, який змінив історію,Красне сонечко, 
Херсонес, море і... кіно, Херсонес-фортеця; 21. Mówienie: porównanie obrzędów weselnych 
w różnych kulturach, dawnie i współcześnie; 22. Gramatyka: zdanie złożone; 23. Pisanie: 
kontynuacja tekstu o weselu Wołodymyra i Anny; krótki reportaż z festiwalu filmowego i 
spotkania ze znanym reżyserem; ogłoszenie o festiwalu filmowym na podstawie tekstu z 
podręcznika; 24. Mówienie: odgrywanie ról osób na stanowiskach władzy; praca w grupie: 
przygotowanie lanu filmowego; praca w grupie: stworzenie i odegranie scenek, jakie mogły 
mieć miejsce w starożytnym Chersonesie; 25. Leksyka: Kaniów; pamięć o wybitnych 
osobach; rodzina i stosunki rodzinne; 26. Gramatyka + stylistyka: przymiotnik w roli epitetu 
(nacechowany emocjonalnie); 27. Mówienie: wędrówka w czasie; legendarne, nieistniejące od 
dawna miejsca; sekret sukcesu: geniusz czy ciężka praca; porównanie zdjęć; rozbudowany 
dialog z charakterystyką członków rodziny; 28. Pisanie: chrakterystyka trzech wybranych 
narodów według ich cech charakterystycznych; dziennika z podróży w czasie; charakterystyka 
osoby stanowiącej wzór do naśladowania; krótkie wspomnienie z dzieciństwa; 29. Gramatyka: 
aspekt dokonany i niedokonany czasownika; 30. Praca z tekstem: Геній. Провідник. Пророк, 
Україна вшановує Шевченка, «І досі сниться: під горою...»; korekta tekstu zawierającego 
błędne formy gramatyczne; 31. Leksyka: Czerniowce; 32. Praca z tekstem: Місто з багатьма 
обличчями, Міські легенди, Буковинський соловейко, Тут зійшла «Червона рута». 33. 
Mówienie: układanie planu weekendowej wycieczki do Czerniowiec; ułożenie romantycznej 
legendy do podanego zdjęcia; zalety i wady współistnienia kilku języków urzędowych; 34.
 Pisanie: list gratulacyjny; historia wydarzenia, jakie mogłoby się wydarzyć w związku z 
kwiatem czerwonej ruty; tekst piosenki o miłości. 

34. PNJU – kreatywne pisanie  1. Copywriting; 2. Reklama; 3. Tekst wizerunkowy; 4. Blog; 5. Sprawozdanie; 6. Recenzja; 7. 
Esej, felieton, reportaż; 8. Wywiad; 9. Scenariusz (podstawy). 

35. PNJA – pisanie  1. Pisanie eseju argumentacyjnego składającego się z pięciu akapitów: sformułowanie tezy i 
wstępu, wybór odpowiednich argumentów i danych uzasadniających tezę, unikanie błędów 
logicznych, porządkowanie materiału, zasygnalizowanie przejść i związków między 
poszczególnymi akapitami w eseju, sformułowanie przekonującej konkluzji eseju; 2. 
Konstrukcja argumentu akademickiego: strategie czytania argumentu; identyfikacja błędnego 
rozumowania, sprzeczności i niezgodności; znaczenie i interpretacja danych; przesłanki 
argumentacji i teza; strategie prezentacji argumentu, odpierania zarzutów i robienia ustępstw; 
podstawowe typy argumentu: argumentacja przez przykład, definicje i analogie; 3. Strategie 
pisania wstępu oraz konkluzji: elementy składowe, przydatne wyrażenia, umiejętność 
wzbudzenia zainteresowania czytelnika; strategie pisania środkowej części pracy: spójna 
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prezentacja argumentów i kontrargumentów, wewnętrzna spójność poszczególnych akapitów 
oraz czytelny i logiczny układ pomiędzy nimi, umiejętne stosowanie wyrazów łączących; 
konstruowanie szkicu/zarysu eseju (outline) – planowanie struktury pracy.  

36. PNJA – gramatyka praktyczna  Czasowniki modalne (Ability, permission, possibility: can (cannot), could (not), may 
(not),might (not) Past activity, habit, refusal, etc.: used, will (not), would (not), may (... but) 
Expectation, assumption, conclusion: should (have), ought to (have), will (have), must (have), 
cannot (have), could not have Obligation, absence of obligation: have (got) to, must (not), 
need (to), does not need to/have to, have not got to, etc. Duty and arrangement, with non-
fulfilment: should (not), ought (not) to, could...!, might...!, is to, was to, should have, etc. Use 
of should for suggestions, opinions, feelings, etc.); 2. Zdania warunkowe, tryb łączący i 
nierzeczywiste użycie czasów (Use for fact vs. use for non-fact, Use for non-fact: It’s time, I’d 
rather, I’d sooner, suppose and imagine, etc. Wishes, Types of conditional sentences: basic 
forms, variations, alternative forms, Mixed types, Alternatives to if; The subjunctive: form and 
use, informal alternatives, fixed expressions). 

37. Gramatyka współczesnego 
języka ukraińskiego (morfologia)  

1. Morfologia jako dyscyplina językoznawcza; 2. Morfologia języka ukraińskiego w ujęciu 
diachronicznym; 3. Typy form morfologicznych; 4. Znaczenie gramatyczne i kategorii 
gramatyczne; 5. Części mowy i zasady ich klasyfikacji; 6. Rzeczownik; 7. Przymiotnik; 8. 
Liczebniki; 9. Zaimki; 10. Czasowniki; 11. Konjugacja czasowników; 12. Przysłówek; 13. 
Przyimek i spójnik; 14. Partykuła. Wykrzyknik. 

38. Gramatyka współczesnego 
języka ukraińskiego (morfologia)  

1. Morfologia – zagadnienia ogólne; 2. Rzeczownik – kategorie gramatyczne (3 jednostki); 3. 
Czasownik – kategorie gramatyczne (3 jednostki); 4. Imiesłowy; 5. Przymiotnik – grupy 
semantyczne (2 jednostki); 6. Liczebnik – podział; 7. Zaimek; 8. Przysłówek, przyimek, 
partykuła, wykrzyknik (2 jednostki) 

39. Gramatyka opisowa języka 
angielskiego  

1. Podział morfemów na fleksyjne i leksykalne. Analiza morfologiczna (pojęcie morfu) i 
morfemiczna; 2. Kryteria formalne identyfikujące poszczególne części mowy; 3. Kategorie 
gramatyczne charakterystyczne dla poszczególnych części mowy (np. liczba, osoba, 
przypadek, czas, aspekt, etc.) i ich realizacja w j. angielskim; 4. Reguły rządzące połączeniami 
morfemów, reguły dystrybucji alomorfów; 5. Hierarchiczna struktura wyrazów. Morfonologia j. 
angielskiego; 6. Procesy słowotwórcze w j. angielskim; 7. Części mowy a funkcje gramatyczne 
(innymi słowy, relacje gramatyczne, czyli części zdania). 

40. Historia i kultura Ukrainy XX-XXI 
w.  

1. Obraz kultury ukraińskiej w dobie modernizmu; 2. Udział Ukraińców w I wojnie światowej; 
3. Rewolucja ukraińska lat; Centralna Rada;Hetmanat;Zachodnioukraińska Republika Ludowa; 
Dyrektoriat; 4. Wojna polsko-ukraińska 1919 r i ukraińskie ziemie w II RP: ukraińska scena 
polityczna,  polityka negacji państwowości polskiej, pacyfikacja, próby normalizacji stosunków 
polsko-ukraińskich, ukraiński ruch spółdzielczy,  ukraiński ruch wydawniczy, ukraińskie życie 
kulturalne, ukraiński ruch kobiecy ; narodziny nacjonalizmu; 5. Ukraina w rękach bolszewików 
od roku 1919 do 1941 – Wielki Głód i terror; 6. Ukraina w czasie drugiej wojny światowej i po 
jej zakończeniu – Ukraina jako pole walki; rządy nazistów; nacjonalizm ukraiński a wojna 
totalna; władza sowiecka; sowietyzacja Zachodniej Ukrainy i stalinowski terror; 7. Droga ku 
suwerenności państwowej – destalinizacja i reformy Chruszczowa, pokolenie lat 60. i ruch 
dysydencki, pogromy lat 70. XX w; 8. Sowiecka kultura nowoczesna; 9. Od Czarnobyla do 
upadku ZSRR; 10. Niepodległa Ukraina – prezydentura L. Krawczuka, prezydentura L. Kuczmy, 
Pomarańczowa Rewolucja, prezydentura W. Juszczenki; 
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41. Historia literatury ukraińskiej  1. Ukraiński realizm. Charakterystyka epoki na tle dotychczasowych osiągnięć literatury 
ukraińskiej oraz w kontekście europejskim; 2. Sytuacja polityczno-społeczna Ukrainy i odgłosy 
wydarzeń Wiosny Ludów oraz reformy 1861 r. w literaturze. Represje kultury ukraińskiej po 
roku 1863 roku; 3. Marko Wowczok. Postacie kobiet, ofiar pańskiej swawoli i kobiet 
buntujących się; 4. Pisarstwo Stepana Rudanskiego; 5. Kontynuacja tradycji bajki w literaturze 
ukraińskiej. Utwory Leonida Hlibowa; 6. Iwan Neczuj-Łewycki. Jego życie i twórczość. Powieść 
satyryczno-obyczajowa Rodzina Kajdaszów; 7. Rozkwit realizmu krytycznego w prozie Panasa 
Myrnego; 8. Dramaturgia Mychajły Staryckiego. Dwór i chata w dramaturgii Staryckiego; 9. 
Najwybitniejszy klasyk dramaturgii ukraińskiej Iwan Karpenko-Karyj (Iwan Tobiłewicz). 
Znaczenie twórczości I. Tobiłewicza dla literatury ukraińskiej; 10. Iwan Franko. Poezja Franki. 
Od romantyzmu Ballad i opowieści do uniwersalizmu zbioru Ze szczytów i nizin. Nowatorstwo 
Franki treściowe i formalne. Tom Zwiędłe liście. Poemat Mojżesz – jedno z najdoskonalszych 
osiągnięć literatury ukraińskiej (problematyka, treść filozoficzna, bogactwo obrazów, swoistość 
maniery stylistycznej); 11. Proza Iwana Franki. Tematyka robotnicza opowiadań. Opowiadania 
borysławskie oraz powieści: Borysław się śmieje i Boa Constrictor. Utwory o tematyce wiejskiej. 
Opowiadania o szkole i dzieciach; 12. Dramaturgia Franki. Franko-krytyk literacki.  

42. Historia literatury ukraińskiej  1. Ukraiński realizm. Charakterystyka epoki na tle dotychczasowych osiągnięć literatury 
ukraińskiej oraz w kontekście europejskim; 2. Marko Wowczok. Opowiadania i powieści; 3. 
Kontynuacja tradycji bajki w literaturze ukraińskiej. Utwory Leonida Hlibowa; 4. Działalność 
literacka i językoznawcza Iwana Neczuja-Łewyckiego; 5. Proza Panasa Myrnego; 6. 
Dramaturgia Mychajły Staryckiego, Marka Kropywnyckiego i Iwana Karpenki-Karego (I. 
Tobiłewicza); 7. Artystyczna biografia Iwana Franki na tle opoki realizmu oraz początkowej 
fazy ukraińskiego modernizmu; 8. Mała proza Iwana Franki; 9. Powieściopisarstwo Iwana 
Franki; 10. Iwan Franko jako dramaturg; 11. Poezja Iwana Franki. 

43. Realioznawstwo ukraińskie  1. Historyczne i współczesne symbole państwowe Ukrainy (hymn, herb, barwy); 2. Specyfika 
etniczno-historycznych regionów Ukrainy; 3. Obecny podział administracyjny Ukrainy (rodzaje 
oraz ilość jednostek administracyjnych); 4. Ustrój polityczny Ukrainy. Charakterystyka 
ukraińskiej sceny politycznej oraz największych partii; 5. Położenie geograficzne, granice oraz 
powierzchnia Ukrainy; 6. Środowisko przyrodnicze (klimat, flora i fauna, najdłuższe rzeki i 
największe jeziora); 7. Ludność Ukrainy. Sytuacja demograficzna; 8. Liczebność i sytuacja 
mniejszości narodowych na Ukrainie. Państwowa polityka narodowościowa; 9. Diaspora 
ukraińska na świecie (ze szczególnym uwzględnieniem Polski i krajów anglojęzycznych); 10. 
Nauka i szkolnictwo. System oświaty na Ukrainie; 11. Gospodarka. Najważniejsze gałęzie 
gospodarki narodowej Ukrainy; 12. Obecna sytuacja społeczna Ukrainy. Wyniki badań 
socjologicznych. Omówienie najważniejszych publikacji ukrainoznawczych poświęconych danej 
problematyce; 13. Sytuacja religijna w Ukrainie. Charakterystyka tradycyjnych dla terytorium 
ukraińskiego wyznań; 14. Ukraiński kalendarz świąteczny (święta państwowe i religijne oraz 
tradycje i zwyczaje z nimi związane); 15. Ogólna charakterystyka ukraińskiej przestrzeni 
medialnej połączona z prezentacją wybranych środków masowego przekazu (prasa, telewizja, 
Internet);16. Najważniejsze zabytki oraz szlaki turystyczno-kulturowe Ukrainy. 

44. Literatura Wysp Brytyjskich  1. Romantyzm. William Blake; 2. Pierwsza fala poezji romantycznej i teorii literatury 
romantycznej (W. Wordsworth, S.T. Coleridge) —Preface to Lyrical Ballads, Biographia 
Literaria; 3. Drugie pokolenie romantyków--Lord Byron, P.B. Shelley, J. Keats. Powieść J. 
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Austen i W. Scotta – powieść obyczajowa i historyczna; 4. Wiktorianizm – wstęp do epoki (tło 
historyczno-społeczne, konsekwencje rewolucji przemysłowej, darwinizm, ruchy społeczne i 
religijne). Okres wczesnowiktoriański – powieść realistyczna. Zasady realizmu (różnica między 
realizmem 18 i 19 w.); 5. Rozwój powieści wiktoriańskiej: C. Dickens, T. Hardy; 6. Poezja 
wiktoriańska (A. Tennyson; R. Browning – monolog dramatyczny). Pre-Rafaelici (D.G. Rossetti, 
J. Millais, W. Morris); 7. Dramat końca 19 w. i początku 20 w.: O. Wilde, B. Shaw; 8. Wstęp 
do modernizmu – wprowadzenie do epoki; tło historyczne; brytyjska ekspansja kolonialna. 
Zasady poetyki modernizmu – wprowadzenie do powieści modernistycznej – nowe techniki 
narracyjne (strumień świadomości, monolog wewnętrzny); 9. J. Conrad, E.M. Forster, V. Woolf 
(Bloomsbury Group), J. Joyce. Porównanie tekstu realistycznego i impresjonistycznego; 10. 
Poezja modernizmu – T.S. Eliot, W.B. Yeats (poezja i dramat); 11. James Joyce. Literatura 
brytyjska a irlandzka; 12. Proza eksperymentalna S. Becketta. Sytuacja powojenna (lata 1950-
60) w powieści i dramacie. Powrót „małego realizmu”. 

45. PNJU – sprawności zintegrowane  1. Leksyka: Własne zainteresowania, hobby. Nieformalne autobiografie ludzi z różnych krajów; 
2. Gramatyka: Czas teraźniejszy czasowników nieregularnych, wołacz, czas przeszły (tryb 
dokonany i niedokonany); 3. Mówienie: Portrety przeciętnych Ukraińców; 4. Pisanie: Jak 
opisać zmiany, które odbywają się w życiu; 5. Leksyka: Język ukraiński na mapie świata. O 
nauce języków obcych. Wyrazy oznaczające mówienie; 6. Gramatyka: Biernik i narzędnik, trzy 
formy czasu przyszłego; 7. Mówienie: O nauce języków obcych; 8. Pisanie: Plan doskonalenia 
znajomości języka; 9. Leksyka: Zdrowa żywność; 10. Gramatyka: Przedrostki + їсти, пити, 
dopełniacz liczby mnogiej (а/я, у/ю), dopełniacz liczby mnogiej, liczebnik + rzeczownik; 11. 
Mówienie: Rodzaje diet: wegetarianizm, weganizm, witarianizm. Stosunek do różnych typów 
lokali gastronomicznych; 12. Pisanie: Esej „Smaczna Ukraina”; 13. Leksyka: Poznajemy Lwów; 
14. Gramatyka: Data i rok, dopełniacz i miejscownik (przy określaniu czasu). Stopniowanie 
przymiotników; 15. Mówienie: Zamawianie w restauracji. Wynajmowanie mieszkanie. 
Rozmowa telefoniczna; 16. Pisanie: Porównanie miast; 17. Leksyka: Kobieta i mężczyzna 
we współczesnym świecie. Nazwy kolorów. Wyrażamy pewność i wątpliwości; 18. Gramatyka: 
Miejscownik ( przyimki в/у, на, по), przyimki czasu; 19. Mówienie: Jak się umówić na 
spotkanie. Sieci społecznościowe; 20. Pisanie: Recenzja filmu; 21. Leksyka: Moda i gusta. 
Nazwy ubrań, obuiwia i dodatków. Subkultury młodzieżowe; 22. Gramatyka: Wyrazy modalne: 
можна, варто, треба, потрібно, необхідно; celownik; 23. Mówienie: W sklepie odzieżowym. 
Prawienie komplementów; 24. Pisanie: Porady i zalecenia w listach; 25. Leksyka: 
Podróże. Wybór miejsc dla noclegów; 26. Gramatyka: Czasowniki ruchu (іти, ходити, їхати, 
їздити, нести, носити, летіти, літати). Czasowniki ruchu z przedrostkami; 27.
 Mówienie: Orientowanie się w mieście. Dookoła świata na motorze; 28. Pisanie: 
Alternatywna Ukraina w blogu podróżnika. 

56. PNJU – gramatyka funkcjonalna  1. Czasownik; 2. Imiesłów przymiotnikowy i imiesłów przysłówkowy; 3. Formy czasownikowe 
na -но, -то; 4. Krótkie przymiotniki (дрібен, ясен, зеленая, веселії, добреє). 5. Stopniowanie 
przymiotników i przysłówek; 6. Stopniowanie przy pomocy prefiksów: пре-, за-, над-, архі-, 
супер-: надвисокий, прегарний, задовгий і под.; sufiksów: -енн-, -езн-, -елезн-, -есеньк-, 
-еньк-, -ісіньк-, -ав-, -уват-: здоровенний, маленький, білуватий і под.; -przysłówek: 
трохи, дуже, занадто, надзвичайно і под.: дуже веселий, занадто високий; 7. Liczebniki 
обидва, обидві, обоє; 8. Przyimki; 9. Spójniki; 10. Partykuły. 



141 
 

57. PNJA – konwersacje  Wachlarz zadań i dyskusji, ćwiczenia w grupach, odgrywanie scenek i prowadzenie debat na 
różnorodne tematy. 
Tematy dyskusji: Zwierzęta oraz ich środowisko. Geografia: ukształtowanie, Klima, katastrofy 
naturalne. Rodzina i pokrewieństwo. Wygląd zewnętrzny. Udzielanie wskazówek. Śmierć: 
eutanazja, aborcja, kara śmierci. Jedzenie: przepisy, zdrowe odżywianie. Tradycje i zwyczaje: 
święta, kuchnia regionalna. Utrzymywanie formy: zdrowie i ćwiczenia. Rutyna i nawyki. 
Procedury bankowe, inwestycje i finanse. Filmy i telewizja. Praca, stanowisko, kariera. 
Systemy edukacji. Moda. Zainteresowania, sposoby spędzania wolnego czasu. Dyscypliny 
sportu. Podróże kosmiczne, życie na innych planetach. Sposoby komunikacji – mowa i język 
ciała. Przestępstwa, system prawny, system karny. Strach: koszmary, horrory, fobie. 
Imigracje i getta. Osobowość. 

58. PNJA – gramatyka praktyczna  1. Angielskie czasy gramatyczne – powtórka (present, future, past and perfect tenses); 2. 
Strona bierna (subject formation from the active voice: formation from a single object and 
from two objects, formation of the auxiliary passive, non-formation of the passive from two 
objects Passive constructions with the infinitive); 3. Mowa zależna (Tense and word changes - 
general review, Possible changes in auxiliary verbs, Suggestions, requests, and commands); 
4. Zdania okolicznikowe (types of adverbial clauses: result, reason/cause, purpose, 
concession, time, comparison, manner).  

59. Gramatyka współczesnego 
języka 
ukraińskiego (składnia)  

1. Związki wyrazowe. Klasyfikacja; 2. Zdanie. Klasyfikacja zdań; 3. Zdanie proste; 4. Podmiot, 
orzeczenie, pozostałe części zdania; 5. Zdania złożone współrzędnie; 6. Zdania złożone 
podrzędnie; 7. Zdania wielokrotnie złożone; 8. Mowa zależna i niezależna. 

60. Gramatyka współczesnego 
języka 
ukraińskiego (składnia)  

1. Związki wyrazowe. Klasyfikacja; 2. Zdanie. Klasyfikacja zdań; 3. Zdanie proste; 4. Podmiot, 
orzeczenie, pozostałe części zdania; 5. Zdania złożone współrzędnie; 6. Zdania złożone 
podrzędnie; 7. Zdania wielokrotnie złożone; 8. Mowa zależna i niezależna. 

61. Gramatyka opisowa języka 
angielskiego  

1. Pojęcie grupy wyrazowej (frazy), szczegółowa struktura poszczególnych fraz w języku 
angielskim: fraza rzeczownikowa, czasownikowa, przymiotnikowa, przysłówkowa, 
przyimkowa, struktura frazy wg teorii X-bar; 2. Podział czasowników na podkategorie w 
zależności od struktury frazy czasownikowej (subcategorization of verbs). Dopełnienie a 
modyfikator (complement vs. Modifier). Typy modyfikatorów; 3. Pojęcie clause: człony i 
struktura zdania, analiza składnikowa zdania i testy identyfikujące składniki zdania (constituent 
structure tests); 4. Pojęcie sentence i klasyfikacja zdań złożonych; 5. Konstrukcje 
transformacyjne: strona bierna, pytania, zdania względne. NP movement oraz WH movement 
jako klasyczne transformacje; 6. Negacja w języku angielskim i jej wykładniki; 7. Konstrukcje 
bezosobowe: gerundialne, bezokolicznikowe, imiesłowowe (tzw. control  structures), definicja 
i dystrybucja pustej kategorii PRO. 

62. Historia literatury ukraińskiej  1. Tło historyczno-społeczno-kulturowe Ukrainy lat 1890-1914; 2. Ukraińskie narodnictwo na 
przełomie XIX-XX wieku; 3. Literatura ukraińska – jej cele i zadania z perspektywy poglądów: 
-Mychajły Drahomanowa, -Mychajły Hruszewskiego, -Serhija Jefremowa, -Iwana Franki; 4. 
Ahatanheł Krymski. Egzotyka w zbiorku poetyckim Palmowe gałęzie. Niedokończona powieść 
Andrij Łahowski; 5. Propagowanie estetycznych zasad modernizmu w twórczości Mykoły 
Woronego, „Młodej Muzy”, „Ukraińskiej Chaty”. Polemika z „krytykami narodnickimi” (S. 
Jefremowem, F. Matuszewskim, O. Łotockim); 6. Twórczość Mykoły Woronego, „Młodej Muzy” 
i pisarzy zgrupowanych wokół czasopisma „Ukraińska Chata”; 7. Mychajło Jackiw i jego proza 
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w kręgu zagadnień modernistycznych (elementy dekadentyzmu, symbolizmu, ekspresjonizmu 
i surrealizmu); 8. Mychajło Kociubynski i jego starania zmodernizowania rodzimego 
piśmiennictwa. Ewolucja pisarska Kociubynskiego od narodnictwa i szkoły realistycznej wieku 
XIX do impresjonizmu. Cienie zapomnianych przodków jako obraz Huculszczyzny; 9. Swoistość 
ekspresjonizmu ukraińskiego (na przykładzie nowelistyki Wasyla Stefanyka). Styl nowelistyki 
Stefanyka; 10. Olha Kobylanska i idea „arystokratyzmu ducha” w jej utworach. Filozofia 
Nietzschego. Związek pisarki z ruchem emancypantek. W niedzielę rano ziele kopała... i 
nawiązanie do twórczości ludowej. Twórczość pisarki w krytyce modernistycznej; 11. Łesia 
Ukrainka. Poezja i dramaturgia. Imperatyw woli i neoromantyzm w dorobku literackim Łesi 
Ukrainki. Intelektualny patos, filozoficzna głębia światopoglądu artystycznego i nowy typ 
osobowości w dramatach. Mitologiczny wymiar Pieśni lasu, jej aspekt filozoficzny, ekstrapolacja 
źródeł etnogenetycznych na świadomość człowieka początku XX stulecia. Synteza artystyczna 
rodzimej tradycji i modernizmu w twórczości Łesi Ukrainki; 12. Wołodymyr Wynnyczenko. 
Postać pisarza, rewolucjonisty i polityka w dramatycznym kontekście rzeczywistości i literatury 
ukraińskiej. Iluzoryczne próby połączenia doktryny komunistycznej z ideą narodową. 
Uzmysłowienie potworności reżimu totalitarnego w utworze Masz słowo, Stalinie. 

63. Historia literatury ukraińskiej  1. Ahatanheł Krymski. Egzotyka w zbiorku poetyckim Palmowe gałęzie. Niedokończona powieść 
Andrij Łahowski; 2. Propagowanie estetycznych zasad modernizmu w twórczości Mykoły 
Woronego, „Młodej Muzy”, „Ukraińskiej Chaty”. Twórczość Mykoły Woronego, „Młodej Muzy” i 
pisarzy zgrupowanych wokół czasopisma „Ukraińska Chata”; 3. Mychajło Jackiw i jego proza w 
kręgu zagadnień modernistycznych (elementy dekadentyzmu, symbolizmu, ekspresjonizmu i 
surrealizmu); 4. Mychajło Kociubynski i jego starania zmodernizowania rodzimego 
piśmiennictwa. Ewolucja pisarska Kociubynskiego od narodnictwa i szkoły realistycznej wieku 
XIX do impresjonizmu; 5. Cienie zapomnianych przodków Kociubynskiego jako obraz 
Huculszczyzny; 6. Ekspresjonizm. Analiza stylu nowelistyki Stefanyka (zbiory: Kamienny krzyż, 
Droga, Moje słowo); 7. Olha Kobylanska. Idea „arystokratyzmu ducha” i filozofia Nietzschego 
obecna w jej twórczości; 8. Olha Kobylanska. W niedzielę rano ziele kopała... i nawiązanie do 
twórczości ludowej. Twórczość pisarki w krytyce modernistycznej; 9. Łesia Ukrainka. Poezja. 
Imperatyw woli i neoromantyzm w dorobku literackim Łesi Ukrainki; 10. Łesia Ukrainka. 
Intelektualny patos, filozoficzna głębia światopoglądu artystycznego i nowy typ osobowości w 
dramatach (Kasandra, Opętana); 11. Łesia Ukrainka. Mitologiczny wymiar Pieśni lasu, jej 
aspekt filozoficzny; 12. Łesia Ukrainka. Dramat Kamienny gospodarz – egzystencjalny problem 
wolności, swoista propozycja realizacji motywu Don Juana; 13. Wołodymyr Wynnyczenko. 
Uzmysłowienie potworności reżimu totalitarnego w utworze Masz słowo, Stalinie. 

65. Seminarium licencjackie   1. Zapoznanie się z technikami pisania pracy naukowej (licencjackiej); 2. Pogłębianie wiedzy 
na wybrany temat; 3. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka polskiego lub 
ukraińskiego oraz umiejętności przygotowywania prac pisemnych w języku ukraińskim, 
prezentowania w formie pisemnej i ustnej wyników swojej pracy badawczej. 

66. Literatura amerykańska  1. Wprowadzenie do kursu. Próby zdefiniowania amerykańskości; 2. Pisarstwo kolonialne. Proza; 
3. Pisarstwo kolonialne. Proza; 4. Osiemnastowieczna proza; 5. Tworzenie amerykańskiego 
folkloru; 6. Amerykański gotyk; 7. Transcendentalizm; 8. Nathaniel Hawthorne i Herman 
Melville; 9. Poezja Walta Whitmana; 10. Poezja Emily Dickinson; 11. Amerykański regionalizm; 
12. Amerykański realizm. 
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68. PNJU – sprawności zintegrowane 1. Leksyka: Człowiek jako istota duchowa (uczucia, doznania, nastroje, myślenie); 2. 
Gramatyka: Wyrazy modalne: можна, варто, треба, потрібно, необхідно. Powtórzenie 
odmiany rzeczowników i zaimków; 3. Mówienie:  Prywatne rozmowy; 4. Pisanie: Porady 
psychologiczne i zalecenia; 5. Leksyka: Sztuka i kultura; 6. Gramatyka: Przymiotniki i 
rzeczowniki złożone; 7. Mówienie: Uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych; 8. Pisanie: 
Odbiór dzieł sztuki; 9. Leksyka: Oświata i edukacja; 10. Gramatyka: Formy bezosobowe na -
но, -то. Liczebniki ułamkowe; 11. Mówienie:  Rozmowa kwalifikacyjna; 12. Pisanie: Opinia o 
uczniu.  

69. PNJU – gramatyka funkcjonalna 1. Ogólna charakterystyka grupy wyrazowej i jej miejsce w stosunku do wyrazu i zdania. 2. 
Typy grup wyrazowych. 3. Zasady klasyfikacji zdań. 4. Typy zdań pojedynczych i złożonych; 
5. Opis  poszczególnych typów zdań pojedynczych; 6. Części zdania. 7. Zdania oznajmujące, 
pytające, szyk prosty i przestawny wyrazów; 8. Zdania współrzędnie i podrzędnie złożone. 
Zasady interpunkcji; 9. Zdania złożone. Interpunkcja w zdaniach złożonych połączonych 
bezspójnikowo; 10. Zdania współrzędnie złożone. Interpunkcja pomiędzy zdaniami 
współrzędnymi połączonymi spójnikowo; 12. Zdania podrzędnie złożone. Interpunkcja 
pomiędzy zdaniami podrzędnymi połączonymi spójnikowo;11. Mowa zależna i niezależna. 

71. PNJA – konwersacje Wachlarz zadań i dyskusji, ćwiczenia w grupach, odgrywanie scenek i prowadzenie debat na 
różnorodne tematy. 
Tematy dyskusji: Zwierzęta oraz ich środowisko. Geografia: ukształtowanie, Klima, katastrofy 
naturalne. Rodzina i pokrewieństwo. Wygląd zewnętrzny. Udzielanie wskazówek. Śmierć: 
eutanazja, aborcja, kara śmierci. Jedzenie: przepisy, zdrowe odżywianie. Tradycje i zwyczaje: 
święta, kuchnia regionalna. Utrzymywanie formy: zdrowie i ćwiczenia. Rutyna i nawyki. 
Procedury bankowe, inwestycje i finanse. Filmy i telewizja. Praca, stanowisko, kariera. 
Systemy edukacji. Moda. Zainteresowania, sposoby spędzania wolnego czasu. Dyscypliny 
sportu. Podróże kosmiczne, życie na innych planetach. Sposoby komunikacji – mowa i język 
ciała. Przestępstwa, system prawny, system karny. Strach: koszmary, horrory, fobie. 
Imigracje i getta. Osobowość. 

72. PNJA – gramatyka praktyczna 1. Zdania względne (defining vs. non-defining, Sentence building with relative clauses, 
Shortened constructions); 2. Inwersja i konstrukcje emfatyczne (Fronting; Introductory there 
and it; emphasis using what, all and it); 3. Struktura frazy nominalnej (plural forms, gender, 
the possessive case, types of nouns, articles, determiners and pronouns); 4. Przymiotnik i 
przysłówek (Comparison (adjs and advs), adjectives used attributively and predicatively, 
adjective structures, order of adjectives, adjectives and adverbs with the same form (the 
difference in meaning), position of adverbs, inversion of verb after certain adverbs, sentence 
adverbs). 

74. Seminarium licencjackie 1. Przygotowanie i prezentacja wyników swojej pracy badawczej w formie pisemnej pracy 
licencjackiej na wybrany temat; 2. Prezentacja w postaci wypowiedzi ustnej tez i wniosków 
pracy. 

75. Literatura amerykańska  1. Literatura przełomu XIX-XX wieku; 2. Powieść lat 20. (F.S. Fitzgerald, Ernest Hemingway); 3. 
Literatura Południa (William Faulkner, Flannery O’Connor, Carson McCullers); 4. Poezja XX wieku 
(T.S. Eliot, Ezra Pound, William Carlos Williams); 5. Poezja XX wieku (Wallace Stevens, E.E. 
Cummings, Elisabeth Bishop, Robert Frost, Sylvia Plath); 6. Rozwój dramatu i teatru (Arthur 
Miller, Tennessee Williams); 7. Proza coming-of-age. (Harper Lee, J. D. Salinger); 8. Literatura 
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lat 60. i 70. (Kurt Vonnegut, John Updike, Vladimir Nabokov); 9. Literatura lat 60. i 70. (Saul 
Bellow, Isaac Bashevis Singer, Philip Roth); 10. Krótka proza (Charles Bukowski, Truman Capote) 
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Załącznik nr 2 
  
                                                                                                                                        
Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność filologia angielska 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 41 
 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. Seminarium magisterskie i 
specjalizacja magisterska 

Praca magisterska jako praca badawcza; rodzaje prac naukowych.  (prezentacyjna, weryfikacyjna, 
nowatorska). Główne cechy prac naukowych: obiektywna, oparta na faktach, wyczerpująca, 
weryfikowalna, spójna wewnętrznie, poprawna formalnie i językowo. Wyjaśnienie tych terminów. 
Problemy z plagiatowaniem i brakiem uczciwości naukowej. Wyjaśnienie istoty tych negatywnych 
zjawisk. Przykłady. Struktura pracy magisterskiej z językoznawstwa / literaturoznawstwa. Przykłady. 
Recenzje poprzednich prac z zasobów dostępnych w bibliotece. Odnośniki w tekście i sporządzanie 
bibliografii dla prac z językoznawstwa / literaturoznawstwa. Ćwiczenia w konstruowaniu zapisu 
bibliograficznego według określonego stylu, zgodnie z decyzją opiekuna seminarium magisterskiego. 
Podstawowe informacje na temat schematu badań naukowych: przedmiot badań, perspektywa i 
domena badawcza. Ćwiczenia praktyczne w określaniu powyższych elementów. Formułowanie 
tematu badawczego i tytułu pracy, projekt własnego badania, dobór metodologii badawczej i sposobu 
gromadzenia danych. Uporządkowanie i pogłębienie wiedzy merytorycznej z językoznawstwa / 
literaturoznawstwa  w zakresie określonych przez studentów przedmiotów badań, perspektyw i 
domen badawczych. Najnowsze osiągnięcia w badaniach językoznawczych / literaturoznawczych. 
Merytoryczna dyskusja w grupie seminaryjnej nad przygotowywanymi fragmentami prac 
magisterskich oraz analizami prowadzonymi przez poszczególnych uczestników. Współpraca z 
promotorem – systematyczne omawianie przygotowywanych fragmentów pracy; poprawki i 
akceptacja.  

2.  Pisanie pracy naukowej Zasady interpunkcji angielskiej. Porównanie reguł interpunkcji w językach polskim i angielskim. 
Różnice dotyczące zasad interpunkcji w brytyjskiej i amerykańskiej odmianie języka angielskiego. 
Cechy piśmiennictwa naukowego – styl prac akademickich. Tworzenie bibliografii (formaty MLA i APA). 
Odnoszenie się do źródeł bibliograficznych w tekście. Cechy plagiatu. Sposoby unikania plagiatu. 
Struktura paragrafu. Budowa zdania wprowadzającego (topic sentence) i restrykcja paragrafu. Pisanie 
rozpoczęcia i zakończenia artykułu. Sposoby pisania definicji. Objaśnianie terminów naukowych w 
tekście. Wprowadzanie cytatów w tekstach akademickich. Pisanie dat, numerowanie, używanie 
skrótów. Sposoby argumentacji w tekście. Wysuwanie postulatów i odnoszenie się do 
kontrargumentów. Argumentowanie, trójkąt retoryczny, błędy logiczno-językowe. Wprowadzanie 
cytatów w tekście. Wprowadzanie dat, numerowanie, stosowanie skrótów. Odnoszenie się do danych w 
tekście naukowym. Sposoby wprowadzania i opisywania przykładów, tabel i grafów. Parafraza i 



2 
 

streszczenie artykułów naukowych. Pisanie analizy krytycznej. Przedstawianie swoich argumentów. 
Struktura artykułu naukowego. 

3.  PNJA Różnorodne formy aktywności konwersacyjnych przygotowane przez prowadzącego i studentów na 
tematy dotyczące kultury, społeczeństwa, tematyki naukowo-badawczej, na poziomie zbliżonym do 
poziomu C2. Praca nad autonomią kształcenia umiejętności językowych, oraz nad umiejętnością 
oceniania własnych postępów. Przykładowe tematy: 
Character & Personality, Education & Self-Improvement, Communicating, Sleep & Dreams, Cooking 
& Eating, Work & Careers, Clothes & Fashion, Advertising and Consumerism, Humor, The Cinema, 
Honesty, Dishonesty, Truth & Lies, Success, Relationships, The Natural World, Multicultural Society, 
Urban Life, Home & Housing, Money, Entertainment & the Media, Heroes, Idols, Celebrity & Fame, 
Responsibility, Internet Issues, Music, Art, Issues in English-Speaking Countries, Childhood, Travel, 
Health & Fitness, The Future, Issues in language teaching/linguistics/literature/translation. 

4.  PNJA-sprawności zintegrowane Szeroki wybór ćwiczeń i zadań przygotowanych przez instruktora i studentów, poświęconych 
różnorodnym tematom z dziedziny nauki i kultury oraz zagadnieniom społecznym odpowiadającym 
trudnością poziomowi C2.  

Oprócz rozwijania umiejętności mówienia zajęcia koncentrują się na rozwijaniu kompetencji 
słownikowych i gramatycznych oraz na doskonaleniu wymowy. Treści poszczególnych zajęć oparte są 
na podręczniku Marka Skippera Advanced Grammar and Vocabulary. 

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 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.  Składnia 
(Moduł 1: Podstawy 
językoznawstwa teoretycznego) 

Teorie składniowe: problemy i wyzwania. Składnia jako nauka – metoda naukowa, źródła danych, 
akceptowalność vs. gramatyczność, kompetencja językowa, Gramatyka Uniwersalna. Wypowiedź, 
propozycja, zdanie. Forma i układ, strukturalna wieloznaczność. Cechy morfoskładniowe:różne typy 
cech, systemy cech, reguły interfejsyjne. Konstytuenty – testy. Role tematyczne i  kryterium. 
Reprezentacja struktury frazowej. C-command. Czasowniki ditranzytywne. Linking. Funkcjonalne 
kategorie I: TP. Podmioty i dopełnienia. Przypadek i EPP. Przesunięcie NP - Podmioty a czasowniki 
nieakuzatywne, strona bierna. Przysłówki. Szyk wyrazów a przesunięcia w zdaniu. Funkcjonalne 
kategorie II: DP. 

7.  Morfologia 

(Moduł 1: Podstawy 
językoznawstwa teoretycznego) 

Słowo w perspektywie typologicznej. Podstawowe zadania i pojęcia morfologii. Analiza morfemowa 
wyrazu. Słownictwo jako element wiedzy językowej. Słowotwórstwo. Fleksja. Produktywność i jej 
ograniczenia. Związki między morfologią a fonologią: wariantywność morfemów. Związki między 
morfologią a składnią: struktura argumentowa. Związki między morfologią a semantyką: 
kompozycyjność znaczenia. Typologia morfosyntaktyczna i leksykalna. Morfologia w perspektywie 
diachronicznej. Opis danych językowych za pomocą gloss. Morfologia w perspektywie psycho- i 
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neurolingwistycznej: pojęcia leksykonu mentalnego i dekompozycji na przykładzie badań nad 
idiomami. 

8.  Fonetyka i fonologia 

(Moduł 1: Podstawy 
językoznawstwa teoretycznego) 

Fonetyka: Fonetyka a fonologia. Dziedzina i działy fonetyki. Narządy mowy. Samogłoski a spółgłoski, 
obstruenty a sonoranty. Opis i typy spółgłosek. Sposób artykulacji. Miejsce artykulacji. Tabela 
spółgłosek IPA. Opis i typy samogłosek. Samogłoski kardynalne. Dyftongi i tryftongi. Artykulacja 
dodatkowa: labializacja, palatalizacja, welaryzacja, faryngalizacja. Zjawiska suprasegmentalne: 
długość (iloczas), akcent, ton. 

Fonologia: fonem. Typy dystrybucji alofonicznej. Cechy dystynktywne. Klasy naturalne a cechy 
dystynktywne. Zasady zapisywania reguł fonologicznych i ich typy. Zapisywanie reguł fonologicznych 
w postaci list segmentów a zapisywanie reguł fonologicznych przy pomocy cech dystynktywnych. 
Reprezentacja podstawowa, alomorfia. Procesy fonologiczne. Asymilacja, elizja, epenteza. 
Sekwencyjność działania reguł, derywacja fonologiczna. Różnice między analizą fonemiczną a analizą 
w ramach klasycznej fonologii generatywnej. Sylaba. Budowa sylaby. Typy sylab. Hierarchia 
sonorności. Zasada struktury sylaby. Rytm. Języki taktowane sylabicznie i języki taktowane 
akcentowo. Mocna i słaba izochronia. Stopa. Wysokość tonu. Leksykalne i nieleksykalne 
zastosowanie tonu – języki tonalne. Typy tonów. Intonacja. Teorie fonologiczne.  

9.  Semantyka i pragmatyka 

(Moduł 1: Podstawy 
językoznawstwa teoretycznego) 

Pragmatyka: Podstawowa terminologia i zjawiska. Zasada współpracy. Maksymy Grice’a. 
Implikatura. Presupozycja. Akty mowy. Teoria relewancji. Semantyka: semantyka formalna vs. 
semantyka leksykalna. Semantyczne relacje w mentalnym leksykonie. Znaczenie. Sąd logiczny. 
Warunki prawdziwości. Podejście formalne, tworzenie modelu logiki. Kompozycyjność. 
Wieloznaczność strukturalna. Nieprecyzyjność znaczenia. Typy i denotacje. Typy podstawowe i typy 
złożone. Funkcje charakterystyczne, konstruktory typów złożonych. Induktywna procedura 
konstruowania typów złożonych. Tworzenie modelu: słownik, funkcja typizująca, funkcja 
interpretująca, reguły składniowe. Aplikacja funkcji. Rachunek Ajdukiewicza. Funkcja tożsamościowa. 
Funktory ograniczające znaczenie. Semantyka fraz nominalnych: kwantyfikatory uogólnione. 
Deskrypcje określone. Deskrypcje nieokreślone. DP-Layer Hypothesis. Lambdy i interfejs składniowo-
semantyczny. 

10. Psycholingwistyka 

(Moduł 2: Podstawy psycho- i 
neurolingwistyki) 

Język i inne systemy komunikacji zwierząt. Historia badań umysłu. Język i umysł. Zaburzenia 
zdolności językowych we współczesnych badaniach psycholingwistycznych. Wprowadzenie do 
eksperymentalnych technik psycholingwistycznych. Język a pamięć. Psycholingwistyczne badania 
procesów fonologicznych. Psycholingwistyczne badania procesów morfologicznych. 
Psycholingwistyczne badania semantyki i mentalnego leksykonu. Psycholingwistyczne badania 
procesów składniowych. Psycholingwistyczne badania pragmatyki językowej. Przetwarzanie języka 
pisanego. Przetwarzanie języka migowego. Kognitywne podstawy wielojęzyczność. 

11. Neurolingwistyka 

(Moduł 2: Podstawy psycho- i 
neurolingwistyki) 

Podstawy neuroanatomii, lokalizacja głównych funkcji poznawczych w mózgu. Historia badań mózgu. 
Historia lokalizacji języka w mózgu, model klasyczny Rodzaje afazji, rola afazjologii w badaniach 
neurolingwistycznych. Wprowadzenie do eksperymentalnych technik badania mózgu: techniki 
neuroobrazowania (fMRI, PET), techniki elektromagnetyczne (EEG, MEG), nieinwazyjna stymulacja 
(TMS). Język a pamięć. Neurolingwistyczne badania procesów fonologicznych. Neurolingwistyczne 
badania procesów morfologicznych Neurolingwistyczne badania semantyki i mentalnego leksykonu. 
Neurolingwistyczne badania procesów składniowych. Neurolingwistyczne badania pragmatyki 
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językowej. Neurofizjologiczne podstawy przetwarzania języka pisanego. Neurofizjologiczne podstawy 
przetwarzania języka migowego. Neurologiczne podstawy wielojęzyczności. 

12. Akwizycja języka 

(Moduł 2: Podstawy psycho- i 
neurolingwistyki) 

Podstawowe pojęcia używane w badaniach akwizycji języka. Historia i teoretyczne podstawy badań 
akwizycji pierwszego i drugiego języka. Eksperymentalne techniki stosowane w badaniach akwizycji 
języka. Etapy w rozwoju pierwszego języka: system głosek, leksykon mentalny, główne etapy w 
rozwoju składni, struktury narratywnej. Akwizycja drugiego języka: model nauki języka, model 
bilingwalnego leksykonu mentalnego. Akwizycja drugiego języka: input, interakcja, instrukcje. 
Akwizycja drugiego języka: językowe i niejęzykowe czynniki wpływu. 

13. Statystyka 

(Moduł 3: Podstawy empiryczne) 

Wprowadzenie do obsługi oprogramowania R. Podstawowa terminologia, rodzaje skal i zmiennych. 
Statystyki opisowe, miary tendencji centralnej, miary koncentracji. Badanie związku pomiędzy 
zmiennymi Pojęcie korelacji. Korelacja liniowa i korelacja Rangami. Test-t. Zastosowanie, obliczanie 
Testu-t dla jednej próby, prób niezależnych i prób zależnych. Interpretacja wyników. Analiza wariancji 
(ANOVA). Wieloczynnikowa analiza wariancji. Modele mieszane. Wprowadzenie do uogólnionych modeli 
linowych. 

14. Laboratorium I: Metody w 
językoznawstwie korpusowym  

(Moduł 3: Podstawy empiryczne) 

Czym zajmuje się językoznawstwo korpusowe, czym jest korpus. Rodzaje i cechy charakterystyczne 
korpusów. Językoznawstwo korpusowe a inne obszary badań w językoznawstwie. 

15. Laboratorium II: Metody w 
psycholingwistyce 

(Moduł 3: Podstawy empiryczne) 

Program zajęć obejmuje prezentację różnych metod empirycznych wykorzystywanych 
językoznawstwie a zwłaszcza technik eksperymentalnych oraz sposobów programowania i 
projektowania eksperymentów psycholingwistycznych. W skład omawianych technik wchodzą: badania 
EEG, badania okulograficzne, pomiar czasu reakcji (czytanie z indywidualnie dostosowanym tempem, 
techniki wykorzystujące efekt Stroopa). 

16. Typologia 

(Moduł 4: Opis i porównanie 
języków) 

Kurs przekazuje studentom podstawową wiedzę na temat typologii języków, typologicznego 
podejścia do języków, badań uniwersaliów języków, możliwych wyjaśnień pewnych tendencji 
językowych czy specyficznych struktur istniejących w różnych językach, jak również cech/struktur 
rzadziej spotykanych. Główne zagadnienia: różnorodność w języku ludzkim; typologia; klasyfikacja 
typologiczna; uniwersalia językowe; wyjaśnienia uniwersaliów językowych. 

17. Językoznawstwo historyczne 

(Moduł 4: Opis i porównanie 
języków) 

Czym jest językoznawstwo historyczne? Metoda porównawcza i rekonstrukcja językowa, modele 
zmiany języka, rekonstrukcja wewnętrzna. Zmiany fonetyczne i fonemiczne. Pożyczki. Zmiany 
analogiczne. Modele zmian językowych. Zmiana syntaktyczna. Zmiany semantyczne i leksykalne. 
Przyczyny zmian językowych, rola literatury źródła w badaniu historycznym. 

18. Struktura języka I 

(Moduł 4: Opis i porównanie 
języków) 

Przedmiot do wyboru. Zaproponowany kurs przekazuje studentom podstawową wiedzę na temat 
różnych rodzin językowych, ich głównych morfologicznych, semantycznych i składniowych cech, jak 
również podobieństw i różnic pomiędzy poszczególnymi językami/rodzinami językowymi.  

19. Struktura języka II 

(Moduł 4: Opis i porównanie 
języków) 

Przedmiot do wyboru. Zaproponowany kurs zapoznaje studentów z technikami i narzędziami 
używanymi przez językoznawców w badaniach terenowych do opisu i dokumentacji języków poprzez 
wykłady i zajęcia praktyczne. Treści programowe: Podstawowe pojęcia w językoznawczych badaniach 
terenowych i w praktyce opisu i dokumentacji językowej. Tworzenie bazy danych. Słownictwo 
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podstawowe (przedmioty i relacje; czynności). Domeny semantyczne. Gramatyka. Tłumaczenie i 
adnotacja tekstów. 

20. Składnia generatywna 

(Moduł 5: Linguistic levels I 
“Składnia i jej interfejsy”) 

Kurs przekazuje studentom poszerzoną wiedzę na temat składni generatywnej, w szczególności na 
temat struktur zdaniowych (różnego typu zdań/dopełnień zdaniowych), różnego rodzaju przesunięć i 
ekstrakcji, roli lokalności „locality” i domen minimalnych. Omawiane są zmiany w teorii składni 
generatywnej od 1990 r., zwłaszcza w teorii składni minimalistycznej. Główne zagadnienia: 
Funkcjonalne kategorie III: CP; przesunięcie typu WH; lokalność; Funkcjonalne Frazy Akomodacji; 
‘Object Shift’ i ‘Transitive Expletive Constructions’ ; wielokrotne specyfikatory frazowe. 

21. Seminarium 

(Moduł 5: Linguistic levels I 
“Składnia i jej interfejsy”) 

Przedmiot do wyboru. Zaproponowany kurs zapoznaje studentów z najnowszymi modelami 
składniowymi w dziedzinie gramatyki generatywnej ze szczególnym uwzględnieniem modelu składni 
fazowej, jego założeń, zalet, ale też i wyzwań (zarówno empirycznych jak i teoretycznych). 
Omawiane są też różne zagadnienia z pogranicza semantyki i składni jak i morfologii/fonologii i 
składni. 
Główne zagadnienia: “Minimalist Inquiries” (Chomsky 1998) – główne założenia, problemy i 
wyzwania; “Derivation by Phase” (Chomsky 1999) – główne założenia, problemy i wyzwania; 
Przesunięcie rdzenia frazy – problemy i alternatywne rozwiązania; Fazy derywacji, Zasada 
Nieprzepuszczalności Fazowej – wyznaczenie faz derywacji; Problem kontroli; Dziedziczenie cech; 
Problem cech nieinterpretowalnych; Problemy projekcji; EPP i cechy krawędziowe – główne 
założenia, problemy i wyzwania; ‘Długodystansowy’ przypadek i związek zgody; Wielokrotny wydruk 
a cykliczność operacji składniowych; Interfejsy pomiędzy składnią a semantyką, składnią a 
morfologią/fonologią.  

22. Semantyka formalna 

(Moduł 6: Linguistic levels II 
“Semantyka i jej interfejsy”) 

Kurs zapoznaje studentów z modelem semantyki formalnej (semantyka zdarzeń, logika temporalna, 
logika modalna) a zwłaszcza takimi aspektami, które umożliwiają lepsze zrozumienie zagadnień z 
pogranicza semantyki i składni. Podstawowe zagadnienia: semantyka zdarzeń, klasy czasowników i 
teliczność, czas i aspekt, modalność i postawy pozycjonalne. 

23. Seminarium 

(Moduł 6: Linguistic levels II 
“Semantyka i jej interfejsy”) 

Przedmiot do wyboru. Zaproponowany kurs dostarcza informacji na temat roli i właściwości liczby 
jako kategorii semantycznej i morfo-składniowej w językach naturalnych. Kurs zapoznaje studentów 
z aktualnym stanem badań nad procesami poznawczymi związanymi z posługiwaniem się liczbami 
oraz nad związkami tych procesów z liczbą językową. Główne zagadnienia: Kognitywne podstawy 
zdolności liczbowych. Neurofizjologia liczbowych procesów poznawczych. Zaburzenia liczbowych 
procesów poznawczych (diagnoza i leczenie dyskalkulii). Liczba a postrzeganie przestrzeni. Liczba a 
postrzeganie wielkości. Język a liczbowe procesy poznawcze. Liczba gramatyczna w perspektywie 
typologicznej. Wybrane problemy semantyki liczby. Liczba rzeczowników a aspekt czasowników. 
Przyswajanie liczby gramatycznej. Przetwarzanie związku zgody liczbowej. Kognitywne podstawy 
policzalności. 

24. Seminarium 1 

(Moduł 7: Procesowanie, 
produkcja i akwizycja języka) 

Śledzenie ruchu gałki ocznej jako metoda psycholingwistyczna. Projekt eksperymentalny. 
Umiejętność rozumienia języka dziecięcego. Znaczenie kontekstu wizualnego i społecznego w 
przyswajaniu języka. Word-object mapping w akwizycji języka. „Przewidujące” przetwarzanie przez 
dzieci. Rozumienie przez dzieci trudnych struktur składniowych i dwuznaczności. Dlaczego 
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przyswajanie języka figuratywnego ma szczególne znaczenie? Co studium ironii może nam 
powiedzieć o podejściu Grice’a do języka? Jakie są różne modele przetwarzania ironii i jakie są 
dowody na ich poparcie? Jakie czynniki wpływają na przetwarzanie ironii? 
Czym różnią się metafory od ironii? Jakie są dostępne modele przetwarzania metafory? Co to jest 
teoria metafory konceptualnej i jaki ma ona związek z rozumowaniem i przetwarzaniem języka? Jak 
przetwarzana jest metonimia? 

25. Seminarium 2 

(Moduł 7: Procesowanie, 
produkcja i akwizycja języka) 

Czym jest struktura informacji i jak jest oznaczona językowo? Główne problemy w akwizycji 
struktury informacyjnej. Produkcja i rozumienie wyznaczników prozodycznych. Produkcja i 
rozumienie wyznaczników składniowych (kolejność słów). Produkcja i rozumienie wyznaczników 
leksykalnych (wyrażenia odsyłające). Różnice międzyjęzykowe 

26. Seminarium 1 

(Moduł 8: Specjalizacja) 

Przedmiot do wyboru. Moduł 8 ma na celu pogłębienie indywidualnych zainteresowań – specjalizacji 
(w ramach których będą przygotowywane później prace magisterskie). 

27. Seminarium 2 

(Moduł 8: Specjalizacja) 

Przedmiot do wyboru. Moduł 8 ma na celu pogłębienie indywidualnych zainteresowań – specjalizacji 
(w ramach których będą przygotowywane później prace magisterskie). 

28. Uczestnictwo w wykładach 
naukowych 

(Moduł 9: Umiejętności 
akademickie) 

Moduł ten ma na celu pogłębienie ogólnych umiejętności akademickich poprzez uczestnictwo w 
wykładach naukowych (włącznie z własnymi wystąpieniami), nawiązywanie kontaktów z innymi 
badaczami. 

29. Ćwiczenia praktyczne 
(laboratorium/wydawnictwo) 

(Moduł 9: Umiejętności 
akademickie) 

Moduł ten ma na celu pogłębienie ogólnych umiejętności akademickich poprzez ćwiczenia praktyczne w 
laboratorium (przygotowywanie do „zawodu technika laboratoryjnego”) i wydawnictwie (nabywanie 
umiejętności lektorskich, edytorskich i organizacyjnych). 
 

30. Nadzorowana praca indywidualna 

(Moduł 9: Umiejętności 
akademickie) 

Moduł ten ma na celu pogłębienie ogólnych umiejętności akademickich studentów poprzez 
nadzorowaną pracę indywidulaną. 

31. Seminarium: Praca magisterska 
(pisanie) 

Ostatni, czwarty semestr przewidziany jest w całości na pisanie pracy magisterskiej. 

32. Hermeneutyka przekładu Interpretacja komunikatów, widziana w szczególności z perspektywy antyesencjalizmu. Założenia i 
postulaty najważniejszych antyesencjalistycznych trendów (społeczny i radykalny konstruktywizm, 
neopragmatyzm), ich konsekwencje w praktyce i dydaktyce przekładu oraz w teoretycznej i etycznej 
refleksji nad procesem tłumaczenia. 

33. Techniki przekładu tekstów 
specjalistycznych 

ekwiwalencja w tekstach specjalistycznych; rejestr użycia języka i typy tekstów specjalistycznych; 
przekład nazw własnych i specjalistycznej  terminologii; rodzaj gramatyczny w przekładzie tekstów 
specjalistycznych; zróżnicowanie technik i strategii przekładu  tekstu specjalistycznego w zależności 
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od jego funkcji w języku docelowym; rozpoznawanie jednostek sensu i ich organizowanie w tekście 
przekładu; poprawność związków frazeologicznych i ich funkcja informacyjna; wyrażanie określoności 
i nieokreśloności; pomijanie i dodawanie informacji przez tłumacza, dokumentowanie źródeł.  

34. Lingwistyka kognitywna jako 
zaplecze warsztatu tłumacza 

podstawowe koncepcje językoznawstwa kognitywnego i możliwości ich wykorzystania do opisu 
procesu przekładu i oceny jego jakości: konceptualizacja, pojęcie, pojęcie językowe, kategorie i 
kategoryzacja, prototyp, leksykalizacja i gramatykalizacja, domeny kognitywne, figura i tło, scena, 
metafora, profilowanie, schematy wyobrażeniowe. 

35. Praktyka tłumaczeniowa Praktyka tłumaczenia zwykłego i poświadczonego. Praktyka korekty językowej, korekty merytorycznej 
oraz weryfikacji. Praktyczne zastosowanie oprogramowania wspomagającego przekład. 

36. Retoryka komunikacyjna  Wprowadzenie do teorii komunikacji; percepcja i komunikacja; komunikacja a tożsamość; 
komunikacja werbalna; podstawy komunikacji międzyludzkiej; efektywna komunikacja w grupach; 
komunikacja w organizacjach; media i kompetencja medialna; retoryka wystapień publicznych; 
strategie perswazji; efektywny przekaz informacji; komunikacja niewerbalna: gesty, postawa ciała, 
mimika, dystans proksemiczny, efekty intonacyjne i wokalizacyjne. 

37. Psychologia dla nauczycieli szkół 
ponadpodstawowych 

Rozwój fizyczny i psychiczny (poznawczy, emocjonalny, społeczny). Modele rozwoju. Biologiczne i 
społeczne czynniki rozwoju. Fazy rozwoju. Rozwój wybranych funkcji psychicznych. Rozwój i 
kształtowanie osobowości. Rozwój a wychowanie (wersja poszerzona). Pojęcie normy i patologii. 
Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne (lęki i fobie). Zaburzenia 
lękowe i nastroju. Zaburzenia osobowości. Zaburzenia odżywiania. Zaburzenia funkcjonowania w 
okresie dorastania. Obniżenie nastroju, depresja, zaburzenia zachowania. Formy aktywności 
młodzieży. Nauka, realizacja zainteresowań, działalność społeczna, wolontariat, praca. Poszerzanie 
autonomii i samodzielności. Sylwetka rozwojowa ucznia w zakresie adolescencji i wczesnej 
dorosłości. Rozwój fizyczny, motoryczny i psychoseksualny, rozwój procesów poznawczych 
(myślenie, mowa, spostrzeganie, uwaga, pamięć), rozwój społeczno-emocjonalny i moralny. Zmiany 
fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania. Dojrzałość fizyczna a dojrzałość społeczna  
i emocjonalna. Krystalizowanie się tożsamości. Dorosłość. Identyfikacja z nowymi rolami 
społecznymi. Kształtowanie się stylu życia. Kontakty społeczne ucznia. Bunt okresu dorastania i jego 
funkcje. 

38. Pedagogika dla nauczycieli szkół 
ponadpodstawowych 

Formy aktywności ucznia. Rozwój zainteresowań. Poszerzanie autonomii i samodzielności. 
Uspołecznienie ucznia, kontakty rówieśnicze. Pozycja społeczna ucznia w grupie. Znaczenie grupy 
rówieśniczej dla rozwoju ucznia. Koleżeństwo i przyjaźń. Konflikty z rówieśnikami i wychowawcami. 
Rola osób znaczących i autorytetów. Zmiana autorytetów, kryzys autorytetu nauczyciela i rodzica. 
Zagrożenia młodzieży: agresja, przemoc, uzależnienia, grupy nieformalne. Progi edukacyjne. 
Adaptacja w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej, wybory edukacyjne. Poradnictwo edukacyjno-
zawodowe. Nauczyciel jako doradca. Wspomaganie ucznia w projektowaniu ścieżki edukacyjno-
zawodowej. Przygotowanie młodzieży do samokształcenia, pracy nad własnym rozwojem oraz do 
aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela w szkole 
ponadpodstawowej. Program wychowawczy. Edukacja zdrowotna, programy profilaktyczne. 
Tworzenie klimatu wychowawczego. Dynamika grupy uczniowskiej. Współpraca i współdziałanie 
uczniów. Rozwiązywanie konfliktów, mediacje. Stymulowanie rozwoju społeczno-moralnego uczniów. 
Współpraca szkoły ze środowiskiem i nauczyciela z rodzicami uczniów. 



8 
 

39. Dydaktyka języka angielskiego 
na III etapie edukacyjnym 

Współczesne podejścia do nauczania języków obcych. Psychologiczne, afektywne i społeczne aspekty 
nauczania nastolatków. Podstawa programowa. Typowe błędy metodyczne w prowadzeniu zajęć 
językowych. Kryteria doboru i oceny pomocy dydaktycznych. Planowanie lekcji. Różne modele 
planowania lekcji. Utrzymywanie dyscypliny. Rola nauczyciela w klasie i w szkole. Ocenianie 
osiągnięć uczniów w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej: rodzaje oceniania, cechy dobrego 
oceniania. Ocenianie alternatywne oraz samoocena w klasie językowej. Egzaminy zewnętrzne w 
szkole gimnazjalnej  i ponadgimnazjalnej. Rola ewaluacji procesu nauczania i refleksji w pracy 
nauczyciela. Doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia, kursy doskonalące, projekty 
międzynarodowe). Zadanie domowe – rodzaje zadań, informacja zwrotna.  Nauczanie funkcji 
językowych. Nauczanie sprawności językowych (mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie) w szkole 
ponadpodstawowej. Podejście zintegrowane. Dostosowywanie nauczania sprawności językowych do 
potrzeb uczniów. Nauczanie gramatyki, słownictwa i wymowy w szkole ponadpodstawowej. 
Dostosowywanie nauczania aspektów języka do potrzeb uczniów. Pisemna i ustna poprawa błędów 
(informacja zwrotna) w szkole ponadpodstawowej. Ocenianie różnych sprawności i aspektów 
językowych. Testowanie. Refleksje po zakończeniu praktyk pedagogicznych. Powtórzenie/ćwiczenie 
umiejętności sprawiających trudności. Współczesne podejścia do nauczania języków obcych. 
Rozwijanie autonomii ucznia na zajęciach językowych. Indywidualizacja procesu nauczania. Trening 
strategiczny na zajęciach językowych. Badanie w działaniu. Projektowanie programu nauczania w 
szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 

40. Praktyka dydaktyczna W trakcie praktyki kształtowane są dydaktyczne kompetencje poprzez ocenę wyboru podręcznika do 
nauki j. angielskiego; formułowanie celów lekcji, planowanie etapów lekcji;  dobór środków 
nauczania języka w zależności od etapu nauczania; wykorzystanie nowych technologii, wykorzystanie 
dokumentów autentycznych; dobór technik pracy na lekcji w korelacji z działaniami językowymi i 
składnikami kompetencji komunikacyjnej; dobór technik ewaluacyjnych w zależności od celów 
kształcenia i etapu nauczania; zapoznanie się z problemami nauczania interkulturowego języków i 
innymi wybranymi problemami nauczania języka angielskiego w polskich szkołach. 

 
Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność filologia czeska 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 41 

 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  PNJCz – konwersacje  Przemiany i problemy społeczno-polityczne współczesnego świata; Ustrój polityczny oraz scena 
polityczna wybranego kraju; Zjawiska ekonomiczne. Reformy gospodarcze; Przedsiębiorczość. 
Rodzaje działalności gospodarczej; Tworzenie wypowiedzi w oparciu o teksty literackie (proza, 
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poezja, dramat); Tworzenie wypowiedzi w oparciu o teksty popularnonaukowe (artykuły 
prasowe); Tworzenie wypowiedzi w oparciu o teksy handlowe, prawne; Tworzenie wypowiedzi 
w oparciu o teksty użytkowe (np. broszury, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi, przewodniki 
turystyczne itp.). 

2.  PNJCz – stylistyka funkcjonalna  1. Poprawne i stosowne redagowanie wypowiedzi pisemnych: wybór i kombinacja właściwych 
form, konstrukcji i wyrażeń; 2. Identyfikacja i analiza gramatycznych i leksykalnych środków 
funkcjonalnego kształtowania wypowiedzi: język mówiony; język pisany; style konwersacji, 
styl komunikatywny (prostě sdělovací); style publicystyki; styl artystyczny. 3. Ćwiczenia w 
zakresie składni, leksyki i frazeologii, interpunkcji i ortografii. 

3.  Najnowsza literatura czeska  1. Rok 1989 i jego znaczenie dla rozwoju literatury czeskiej; 2. Charakterystyczne cechy 
literatury czeskiej lat 90. XX wieku; 3. Związki literatury z polityką po 1989 roku; 4. 
Najważniejsze nagrody literackie w Czechach po 1989 roku; 5. Tendencje postmodernistyczne w 
literaturze czeskiej; 6. „Generacja samotnych biegaczy” – przedstawiciele; 6. Zjawisko 
medializacji literatury – twórczość np. M. Viewegha; 7. Cechy i przedstawiciele prozy 
imaginacyjnej; 8. Polistopadowa twórczość czeskich pisarek przełom XX/XXI wieku; 9. Cechy 
charakterystyczne poezji czeskiej po 1989 roku; 10. Najmłodsza generacja dramaturgów 
czeskich. 

4.  Najnowsza literatura czeska  1. Charakterystyczne cechy prozy postmodernistycznej; 2. Życie i twórczość Jáchyma Topola; 
3. Charakterystyczne cechy literatury popularnej i masowej; 4. Życie i twórczość Michala 
Viewegha; 5. Charakterystyczne cechy literatury imaginacyjnej; 6. Życie i twórczość Danieli 
Hodrovej, Vladimíra Macury, Michala Ajvaza, Jiříego Kratochvila; 7. Fenomen bestselleru i 
powieści kultowej; 8. Życie i twórczość Petry Hůlovej i Květy Legátovej; 9. Cechy dramatu 
absurdu i groteski; 10. Życie i twórczość Petra Zelenki. 

5.  Współczesne Czechy przez 
pryzmat języka  

1. Obserwacja zjawisk językowych i kulturowych w wybranych pozycjach najnowszej czeskiej 
prozy, literatury faktu, publicystyki kulturalnej, politycznej i ekonomicznej; 2. Obserwacja 
zjawisk językowych i kulturowych w wybranych komunikatach audiowizualnych (film, program 
telewizyjny); 3. Obserwacja zjawisk językowych i kulturowych w komunikacji internetowej 
(witryny informacyjne, blogi, media społecznościowe); 4. Studium literatury naukowej: 
opracowania z zakresu stylistyki, socjolingwistyki, pragmalingwistyki, etnolingwistyki, 
językoznawstwa kognitywnego i in.; pojęcia: aktualizace vyjádření, dialogická mediální siť, 
dialogický slohový postup, diskurz, funkční rozpětí jazykové variety, funkční style žurnalistické, 
funkční styl umělecký, jazyk v politickém diskurzu, jazykový manegement, jazyková politika, 
jazykové právo, kognice (mentální vzorce), kolokvializace, kondenzace vyjadření, 
konverzacionalizace, konverzační analyza, kritická analiza diskurzu, kultura mluveného 
projevu, politická korektnost, politická semantika, řečová etiketa, verbální agrese, stylotvorné 
faktory, vulgarizace projevu, výrazová konkurence, zájmové (skupinové) slangy; 5. Ćwiczenia 
praktyczne. 

6.  Teoria przekładu  1. Przedmiot teorii przekładu; 2. Cele teorii przekładu; 3. Definicja przekładu, przekład a 
tłumaczenie; 4. Przekład a pośrednictwo językowe; 5. Typologia przekładu; 6. Przekład 
dosłowny, przekład wolny i przekład adekwatny; 7. Pojęcie nieprzetłumaczalności; 8. Pojęcie 
wierności przekładu; 9. Pojęcie ekwiwalencji; 10. Pojęcie adekwatności; 11. Rodzaje 
transformacji (generalizacja, konkretyzacja, przekład antonimiczny, kompensacje, 
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opuszczenia); 12. Problem jednostki przekładu; 13. Interferencja językowa a przekład; 14. 
Bilingwizm a przekład; 15. Pojęcie fałszywych przyjaciół tłumacza; 16. Leksyka 
bezekwiwalentowa w przekładzie; 17. Kompetencje tłumacza, predyspozycje tłumacza; 18. 
Pojęcie strategii, technik, metod tłumaczenia, działań tłumacza; 19. Bariera etnolingwistyczna 
w procesie tłumaczenia; 20. Adaptacja pragmatyczna w przekładzie; 21. Problem tłumaczenia 
frazeologizmów; 22. Skrzydlate słowa jako problem translatoryczny; 23. Pojęcie domestykacji 
(oswojenia) i egzotyzacji w przekładzie, warunki ich stosowania w odniesieniu do kategorii 
intencji nadawcy i zakładanego odbiorcy oryginału i przekładu; 24. Czynniki obcości w 
przekładzie; 25. Różnice w rozumieniu ekwiwalencji w przekładzie, rodzaje i poziomy 
ekwiwalencji; 26. Rodzaje błędów tłumaczeniowych; 27. Inwariant i warians w przekładzie w 
zależności od typu tekstu; 28. Leksyka gwarowa w przekładzie; 29. Kolokwializmy, argotyzmy, 
profesjonalizmy i wulgaryzmy w przekładzie. 

7.  Praktyka przekładu  1. Ćwiczenia w tłumaczeniu różnego typu tekstów pisanych z języka czeskiego na język polski 
oraz z polskiego na czeski; 2. Pojęcie przekładu. Typy przekładu – tłumaczenia pisemne i 
ustne; 3. Ekwiwalencja w przekładzie, jej rodzaje. Zagadnienie adekwatności, adaptacji; 4. 
Makro- i mikroprzekład. Fałszywi przyjaciele tłumacza; 5. Kodeks tłumacza sądowego – 
przegląd zasad. Karta tłumacza; 6. Wierność tłumaczenia. Przekład prawniczy; 7. Kolokacje, 
idiomy, neologizmy, archaizmy i sposoby ich tłumaczenia; 8. Okazjonalizmy, wulgaryzmy, 
interferencja językowa, sytuacje, środowiskowość; 9. Zjawisko nieprzetłumaczalności w 
przekładzie; 10. Terminologia, terminy i sposoby ich tłumaczenia, patologie terminologiczne; 
11. Język specjalistyczny, przekład techniczny, naukowo-techniczny; 12. Literatura zawodowa, 
rola źródeł leksykograficznych oraz środków pomocniczych (Internet, elektroniczne programy 
tłumaczące) w procesie tłumaczenia. 

8.  Seminarium magisterskie  1. Zapoznanie studentów z wymogami i techniką pisania prac magisterskich; 2. Doskonalenie 
metod wyszukiwania i gromadzenia bibliografii językoznawczej; 3. Pogłębianie umiejętności 
samodzielnej analizy zjawisk językowych; 4. Pogłębianie umiejętności problematyzowania, 
klasyfikowania zjawisk językowych, integrowania wiedzy z różnych źródeł; 5. Doskonalenie 
umiejętności dokonywania syntezy różnych idei i poglądów oraz formułowania własnych sądów 
krytycznych. 

9.  PNJCz – konwersacje  Prawo, system sądowniczy; Aktualne problemy współczesnego świata ( choroby cywilizacyjne, 
nałogi, patologie społeczne, nietolerancja); Różne dziedziny sztuki oraz spuścizna kulturowa 
wybranego kraju; Tworzenie wypowiedzi w oparciu o teksty literackie (proza, poezja, dramat); 
Tworzenie wypowiedzi w oparciu o teksty popularnonaukowe (artykuły prasowe), Tworzenie 
wypowiedzi w oparciu o teksy handlowe, prawne; Tworzenie wypowiedzi w oparciu o teksty 
użytkowe (np. broszury, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi, przewodniki turystyczne itp.). 

10. PNJCz – stylistyka funkcjonalna  Analiza wybranych tekstów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych (vědecký 
článek/ příspěvek, úvaha, polemika, recenze, publicistický článek, komentář, glosa, sloupek, 
fejeton, esej, reportáž); Ćwiczenia w doborzestosownych środków leksykalnych i 
składniowych; Ćwiczenia kompozycyjne - poprawne i stosowne redagowanie wypowiedzi 
pisemnych: wybór i kombinacja właściwych form, konstrukcji i wyrażeń; Prezentacja i 
omówienie fragmentów własnych prac studentów. Ćwiczenia w zakresie składni, interpunkcji i 
ortografii. 
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11. Najnowsza literatura czeska  1. Czeska literatura pierwszego dziesięciolecia nowego milenium; 2. Czeski rynek książki po 2000 
– wydawnictwa, czasopisma literackie, nagrody literackie, portale literackie i generacja Y; 3. 
Proza czeska po 2000 roku – nowe tematy, przedstawiciele, bestsellery książkowe; 4. 
Charakterystyczne cechy czeskiej nowej poezji po 2000 roku; 5. Nové drama” – przemiany 
czeskiej dramaturgii po 2000 roku. 

12. Najnowsza literatura czeska  Analiza i interpretacja treści lektur oraz zapoznanie z twórczością następujących autorów: 1. Emil 
Hakl, O rodičích a dĕtech,2002 (O rodzicach i dzieciach, Tłum. Jan Stachowski, Pogranicze, Sejny, 
2007); 2. Petr Šabach, Hovno hoří, 1994 (Gówno się pali, Tłum. Julia Różewicz, Afera, Wrocław 
2011); 3. Jaroslav Rudiš, Nebe pod Berlínem, 2002 (Niebo pod Berlinem, Tłum. Joanna 
Derdowska, Wydawnictwo: Prószyński i S-ka, Warszawa 2007); 4. Jan Balabán, Možná že 
odcházíme, 2004 (Wakacje; Możliwe, że odchodzimy, Tłum. Julia Różewicz, Afera, Wrocław 
2011); 5. Radka Denemarková, Peníze od Hitlera, 2006 (Pieniądze od Hitlera, Tłum. Tomasz 
Timingeriu i Olga Czernikow, Atut, Wrocław 2008); 6. Kateřina Tučková, Žítkovské bohyně, 2012 
(Boginie z Žítkovej, tłum. Julia Różewicz, Afera, Wrocław 2014); 7. Petra Soukupová, Zmizet, 
2009 (Zniknąć, tłum. Julia Różewicz, Afera, Wrocław 2012); 8. Tomáš Zmeškal, Milostný dopis 
klínovým pímem, 2008 (List miłosny pismem klinowym, Tłum. Dorota Dobrew, W.A.B., Warszawa 
2011); 9. Markéta Pilátová, Žluté oči vedou domů, 2007 (Żółte oczy prowadzą do domu, Tłum. 
Tomasz Grabiński i Katarzyna Dudzic, Książkowe Klimaty, Wrocław 2013); 10. Marek Šindelka, 
Zůstaňte s námi, 2011 (Zostańcie z nami, Tłum. Anna Wanik, Afera, Wrocław 2016); 11. Jiří 
Hájíček, Rybí krev, 2012, (Rybia krew, Tłum. Dorota Dobrew, Książkowe Klimaty, Wrocław 
2015); 12. Jana Šrámková, Zázemí, 2013 (Zaziemie, Tłum. Michał Fijałkowski, Wydawnictwo: 
Wydawnictwo 7/8, Warszawa 2014); 13. Václav Havel, Odcházení (Odejścia, Tłum. Andrzej S. 
Jagodziński, wyd. pol. „Dialog” czerwiec 2008, prem. pol. T. Ateneum w Warszawie 2008). 

13. Gramatyka konfrontatywna 
czesko-polska  

Wprowadzenie do tematyki przedmiotu. Omówienie celu zajęć oraz zastosowanych metod 
pracy. Zapoznanie z literaturą przedmiotu. Omówienie najważniejszych opracowań 
zagadnienia językoznawstwa konfrontatywnego. Gramatyka kontrastywna. Językoznawstwo 
porównawcze. Określenie liczby języków, kryteria podziału języków i dialektów. Typologia 
języków. Koncepcja Językowego Obrazu Świata w programie slawistycznych badań 
porównawczych. Uniwersalia językowe jako podstawa typologii. Elementarne jednostki 
semantyczne. Uniwersalia leksykalne. Uniwersalna składnia znaczenia. Naturalny Metajęzyk 
Semantyczny. Język w kontekście kultury. Semantyka międzykulturowa. Językowe sposoby 
porządkowania świata. Słownictwo jako interpretacja świata. Polski Językowy Obraz Świata. 
Prototypy i stereotypy językowe. Przykłady polskiego JOS. Językowy Obraz Świata w językach 
słowiańskich. Uniwersalia językowe w językach słowiańskich. Kontakty językowe. Kontakty 
polszczyzny z innymi językami. Europejska wspólnota językowa. Odmiany stylowe języka 
czeskiego. Wzajemne kontakty językowe polsko-czeskie. Problem interferencji językowej na 
pograniczu polsko-czeskim. Porównanie języka polskiego i czeskiego na płaszczyźnie 
morfonologicznej. Wybrane zagadnienia. Zjawisko multiwerbizacji i uniwerbizacji w języku 
czeskim i polskim. Polskie i czeskie związki frazeologiczne - porównanie. Czesko-polska 
ekwiwalencja frazeologiczna. Słowa zdradliwe w języku polskim i czeskim. 

14. Praca, biznes, kariera  Krajowy i (odpowiednio) międzynarodowy rynek pracy. Pracodawcy na krajowym i 
międzynarodowym rynku pracy. Prawo pracy i prawa pracownicze, ze szczególnym 
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uwzględnieniem samozatrudnienia, firm jednoosobowych, wypełniania funkcji pracodawcy. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi - katalog technik i strategii. Wyspecjalizowane procedury 
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.  

15. Seminarium magisterskie  1. Zapoznanie studentów z wymogami i techniką pisania prac magisterskich; 2. Doskonalenie 
metod wyszukiwania i gromadzenia bibliografii językoznawczej/literaturoznawczej; 3. 
Pogłębianie umiejętności samodzielnej analizy zjawisk językowych/analizy literackiej; 4. 
Pogłębianie umiejętności problematyzowania, klasyfikowania zjawisk językowych/literackich, 
integrowania wiedzy z różnych źródeł; 5. Doskonalenie umiejętności dokonywania syntezy 
różnych idei i poglądów oraz formułowania własnych sądów krytycznych. 

16. PNJCz – konwersacje 1. Zagrożenia współczesnego świata (klęski żywiołowe, globalizacja, terroryzm, choroby 
cywilizacyjne, nałogi, patologie społeczne, nietolerancja); 2. Zagadnienia ochrony środowiska.  
3. Styl naukowy. 

17. Język czeski w administracji i 
biznesie  

1. Środki masowego przekazu w Czechach jako źródło informacji o biznesie (prasa, radio, 
telewizja, Internet); 2) Korespondencja w biznesie (list, email, telefon); 3) Życiorys (CV, list 
motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna); 4) Czeski rynek pracy (firma - rodzaje działalności); 5) 
Korespondencja urzędowa (wnioski, skargi, podania). 

18. Komunikacja międzykulturowa  1. Ogólne wprowadzenie do problematyki komunikacji i kultury; 2. Kultura i jej miejsce w 
komunikacji. Teoria komunikacji według R. Jacobsona; 3. Kompetencje międzykulturowe w 
aspekcie językowym, globalnym i zarządzania; 4. Kultura a zachowanie językowe w Polsce i w 
Czechach; 5. Kompetencja kulturowa w poznawaniu języka obcego; 6. Pragmalingwistyczne i 
kognitywne ramy komunikacji międzykulturowej (interpersonalna i fatyczna a 
przedstawieniowa funkcja języka); 7. Komunikacja niewerbalna: gesty, mimika, dystans; 8. 
Zachowania zwyczajowe: wobec czasu, porządku, wobec tradycji, hierarchii, autorytetu. 

19. Seminarium magisterskie  1. Doskonalenie techniki pisania pracy magisterskiej; 2. Pogłębianie wiedzy na wybrany temat; 
3. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka czeskiego oraz umiejętności 
przygotowywania prac pisemnych w języku czeskim, prezentowania w formie pisemnej i ustnej 
wyników swojej pracy badawczej. 

20. PNJCz – konwersacje  1. Styl oficjalny, urzędowy. Posługiwanie się stylem oficjalnym w pismach formalnych. 
Sporządzanie autobiografii, listu motywacyjnego, podania; 2. Dyskusja na aktualne tematy 
czeskiego życia społeczno-kulturalnego; 3. Omówienie zagadnień dotyczących sfery życia 
codziennego; 4. Prezentacje tematów i fragmentów własnych prac magisterskich. 

21. Język czeski w administracji i 
biznesie  

1. Umowy (handlowe, cywilno-prawne); 2. Prezentacje biznesowe; 3. Negocjacje biznesowe; 4. 
Finanse (banki, operacje finansowe, rozliczenia); 5. Księgowość (podstawowe dokumenty). 

22. Komunikacja międzykulturowa  1. Kultura a komunikacja międzykulturowa; 2. Proces komunikacji międzykulturowej; 3. 
Komunikacja międzykulturowa z punktu widzenia psycholingwistyki i socjolingwistyki; 4. 
Źródła najnowszej wiedzy o komunikacji międzykulturowej; 5. Specyfika kultur w 
zachowaniach komunikacyjnych; 6. Koncepcja Sapira-Whorfa a komunikacja 
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międzykulturowa; 7. Czesi o polskiej historii; 8. Mechanizmy i środki manipulacji językowej; 
9. Czeskie widzenie Polaków po 1989 roku; 10. Polak i Polska w czeskiej nauce. 

23. Seminarium magisterskie  Prezentowanie wyników swojej pracy badawczej w formie gotowej pracy magisterskiej. 

 

Nazwa kierunku studiów: filologia; specjalność: filologia francuska 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 41 

 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

24.  Praktyczna nauka języka 
francuskiego 

Ćwiczenia mające na celu nabycie kompetencji komunikacyjnej w języku francuskim w 
zakresie składników: językowego, pragmatycznego i społeczno-kulturowego w sześciu 
działaniach językowych: produkcji ustnej i pisemnej, recepcji ustnej i pisemnej, interakcji i 
mediacji na poziomach biegłości określonych w ESOKJ jako C1-C2. 

25.  Drugi język romański Lektorat języka romańskiego innego niż język kierunku: hiszpańskiego, portugalskiego, 
włoskiego, katalońskiego – w zależności od aktualnej oferty dydaktycznej. Treści 
programowe są oparte na wybranym podręczniku do nauki języka i odpowiadają poziomowi 
biegłości B2+ wg ESOKJ. 

26.  Seminarium magisterskie Proponowane seminaria dotyczą takich zagadnień jak językoznawstwo francuskie, historia 
literatury francuskiej, historia i kultura Francji i krajów frankofońskich, przekładoznawstwo, 
komparatystyka, metodyka nauczania języka francuskiego. Ramy tematyczne seminarium 
określa prowadzący, a uszczegółowione tematy rozpraw  formułowane są w uzgodnieniu z 
uczestnikami zajęć. 

27.  Kierunki badań językoznawczych Językoznawstwo historyczno-porównawcze. Strukturalizm i funkcjonalizm. Deskryptywizm i 
dystrybucjonalizm. Gramatyka transformacyjno-generatywna. Teorie pragmatyczne: teoria 
aktów mowy, językoznawstwo wypowiadania. Lingwistyka tekstu. Gramatyka kognitywna 
Langackera. Nowe podejścia semantyczne: semantyka prototypu, prototyp a stereotyp, 
pojęcie językowego obrazu świata. 

28.  Informacja naukowa Pojęcie źródeł informacji i ich typologia; źródła informacji przydatne w pracy filologa, ich 
zawartość, struktura i wartość informacyjna; pojęcie kompetencji informacyjnych i strategii 
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wyszukiwawczych; źródła bibliograficzne i faktograficzne; znaczenie prawa autorskiego w 
pracy naukowej i informacji naukowej. 

29.  Współczesne kierunki badań 
literackich 

Poznanie kierunków badań literaturoznawczych XX i XXI w. i zdobycie pogłębionej wiedzy na 
temat wybranych nurtów, a szczególnie szkół inspirowanych psychoanalizą, fenomenologią, 
filozofią hermeneutyczną, ruchami feministycznymi, teoriami M. Bachtina, formalizmem 
rosyjskim, formalizmem amerykańskim, strukturalizmem,  poststrukturalizmem, badaniami 
kulturowymi. 

30.  Konwersatorium monograficzne Proponowane konwersatoria dotyczą takich zagadnień jak językoznawstwo francuskie, 
historia literatury francuskiej, historia i kultura Francji i krajów frankofońskich, 
przekładoznawstwo, komparatystyka, metodyka nauczania języka francuskiego. Ramy 
tematyczne konwersatorium określa prowadzący 

31.  Kultura języka polskiego Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami kultury języka oraz zasadami 
umożliwiającymi praktyczną działalność normatywną, służącą rozwijaniu umiejętności 
poprawnego i skutecznego używania polszczyzny. Wykształcenie umiejętności typologizacji 
błędów i ich rzetelnej korekty zgodnie z kryteriami poprawności językowej; umiejętności 
stosowania poprawnej polszczyzny w zakresie wymowy, ortografii, interpunkcji, leksyki, 
słowotwórstwa, fleksji i składni; umiejętności samodzielnego korzystania z opracowań o 
charakterze deskryptywno-preskryptywnym (poradników językowych, elektronicznych 
korpusów językowych, współczesnych słowników języka polskiego) oraz źródeł o charakterze 
naukowym z zakresu językoznawstwa normatywnego. 

32.  Przedmiot dowolnego wyboru Przedmiot z oferty zajęć adresowanych do studentów studiów II stopnia w IFR (m.in. 
dodatkowy język romański, język angielski B2+, dodatkowe konwersatorium monograficzne, 
zajęcia bądź moduły kierunku Filologia hiszpańska lub kształcenia modułowego 
Przygotowanie do zawodu nauczyciela, przedmiot z drugiej specjalizacji – Filolog francuski w 
świecie cyfrowym/ Translatorskiej) 

33.  Twórcze pisanie z 
wykorzystaniem narzędzi 
internetowych 

Gatunki multimedialne. Stylistyka, retoryka i pragmatyka dyskursu w multimediach. 
Semiotyczna analiza przekazów multimedialnych. Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem 
nabytej wiedzy 

34.  Problemy współczesnej 
leksykografii dwujęzycznej 

Leksykografia jako dyscyplina naukowa. Typologia słowników. Makrostruktura i 
mikrostruktura słownika dwujęzycznego. Słowniki dwujęzyczne francusko-polskie i polsko-
francuskie (drukowane, zdigitalizowane oraz prymarnie elektroniczne; ogólne i 
specjalistyczne). 

35.  Wiedza o krajach frankofońskich Tematyka zajęć obejmuje wybrane wiadomości o wybranych krajach frankofońskich, 
używanych w nich odmianach geograficznych języka francuskiego i innych językach, ich 
terytorium, mieszkańcach, życiu politycznym, społecznym, gospodarczym, intelektualnym i 
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artystycznym oraz kształcenie umiejętności poszukiwania informacji na ten temat w 
odpowiednich źródłach ujęte w kontekście rozwoju nowych mediów lub technologii oraz 
generowanych przez nie nowych zjawisk i możliwości. Szczegółową tematykę ćwiczeń ustala 
prowadzący. 

36.  Edytorstwo cyfrowe Przygotowanie dokumentu do edycji przy wykorzystaniu edytorów tekstu. Przygotowanie 
prezentacji multimedialnej. 

37.  Życie kulturalne i społeczne 
Francji 

Zagadnienia związane z życiem kulturalnym  i społecznym Francji (życie gospodarcze, 
polityczne, intelektualne, problemy społeczne, kultura artystyczna)) ujęte w kontekście 
rozwoju nowych mediów lub technologii oraz generowanych przez nie nowych zjawisk i 
możliwości; rozwinięcie umiejętności korzystania z e-źródeł. 

38.  Media we Francji Rynek mediów we Francji (agencje prasowe, dzienniki, tygodniki, radio i telewizja, prasa 
cyfrowa). Medialny „pakt komunikacyjny”. Podstawy retoryki dziennikarskiej, wybrane 
zagadnienia warsztatu dziennikarskiego. Prasowe obrazy świata (obrazy wydarzeń 
społeczno-polityczno-kulturalnych) omawiane na podstawie tekstów/materiałów źródłowych. 

39.  Wiedza o Francji współczesnej: 
życie literackie 

Zagadnienia związane z literaturą francuską (historią literatury, krytyką literacką, ich 
kontekstem społeczno-kulturowym) ujęte w kontekście rozwoju nowych mediów oraz 
generowanych przez nie nowych zjawisk i możliwości; rozwinięcie umiejętności korzystania 
ze źródeł literackich i zasobów elektronicznych. 

40.  Terminologia dla tłumaczy Przedstawienie podstawowych zasad pracy terminologicznej mające na celu wykształcenie 
umiejętności niezbędnych do przygotowania się do tłumaczenia tekstu należącego do 
nieznanej tłumaczowi dziedziny oraz wykształcenie umiejętności rozpoznawania i 
rozwiązywania problemów terminologicznych w tłumaczonym tekście. 

Etapy pracy w trakcie zajęć: wybór tekstu; analiza terminologiczna, identyfikacja terminów i 
informacji pomocnych przy analizie; poszukiwania dokumentacyjne i zapewnienie sobie 
pomocy eksperta, wykorzystanie źródeł wiedzy tłumacza i literatury specjalistycznej; 
sporządzenie bibliografii wykorzystanych tekstów; lektury podstawowe w celu nabycia 
podstawowej wiedzy o dziedzinie, której dotyczy analizowany tekst; rozwiązywanie 
problemów terminologicznych; prezentacje próbek analizy na zajęciach, pokazujących, jak 
student potrafi opisać własne problemy związane z terminologicznym przygotowaniem 
tekstu do tłumaczenia; sporządzenie słownika; tłumaczenie kontekstów zawierających 
problemy; dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami; analiza napotkanych trudności. 

41.  Informatyczne narzędzia 
tłumacza 

Przedmiot obejmuje 4 bloki tematyczne: (1) technologie ICT/TIC oraz tłumaczenie 
wspomagane komputerowo (programy typu CAT); (2) komunikacja wirtualna i wirtualna 
praca zespołowa; (3) pozyskiwanie informacji i dokumentacja polegająca na użyciu zasobów 
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elektronicznych (CD-ROM, DVD) i internetowych; (4) informatyczna kontrola jakości: 
korekta, edycja i post-edycja tekstów w formacie elektronicznym. 

42.  Tłumaczenie ustne Podstawowe informacje na temat pracy tłumacza żywego języka; 

- specyfika tłumaczenia symultanicznego w zależności od otoczenia; 

- ćwiczenia z zakresu tłumaczenia a vista;  

- ćwiczenia z zakresu tłumaczenia konsekutywnego; 

- ćwiczenia w tłumaczeniu wykorzystujące autentyczne wypowiedzi i nagrania (audio i 
video). 

Przygotowanie do tłumaczenia symultanicznego i konsekutywnego poprzez ćwiczenia 
symulacyjne z języka francuskiego na język polski, przy użyciu materiałów przygotowanych 
przez osobę prowadzącą zajęcia. 

43.  Tłumaczenie pisemne pl-fr Tłumaczenie grupowe i indywidualne tekstów prasowych (artykuły, ogłoszenia, notatki...), 
popularnonaukowych, pism urzędowych, korespondencji, dokumentów, instrukcji obsługi, 
przepisów użycia itp.; symulacja autentycznej sytuacji tłumacza; analiza tekstu do 
tłumaczenia; porównywanie różnych rozwiązań i analiza błędów w tłumaczeniach 
wykonanych przez studentów; poprawa tekstu tłumaczenia. 

44.  Tłumaczenie pisemne fr-pl Analiza tekstu do tłumaczenia: rozpoznawanie zjawisk językowych, odmian funkcjonalnych 
francuszczyzny występujących w tekście i występujących w nim odniesień do zjawisk 
kulturowych; identyfikacja i opis trudności językowych, merytorycznych, kulturowych i 
innych związanych z tłumaczeniem tekstu; wyszukiwanie dokumentacji potrzebnej do 
przetłumaczenia tekstu; zdobywanie wiedzy potrzebnej do przetłumaczenia tekstu z 
wykorzystaniem podstawowych źródeł wiedzy tłumacza, tekstów paralelnych i innych 
dokumentów; tłumaczenie tekstu z zastosowaniem właściwych technik przekładu, w 
odpowiednim do sytuacji komunikacyjnej stylu funkcjonalnym, z wykorzystaniem 
odpowiednich technik informatycznych; etapy i organizacja procesu tłumaczenia, nauka 
pracy w grupie; analiza wykonanego tłumaczenia, dyskusja nad zastosowanymi 
rozwiązaniami; poprawa tekstu tłumaczenia; tłumaczenie podczas zajęć, przygotowanie do 
radzenia sobie w naturalnych warunkach i do pracy pod presją czasu. 

45.  Język polski dla tłumaczy Wiedza z dziedziny komunikacji językowej, stylistyki i socjolingwistyki niezbędna w pracy 
tłumacza; doskonalenie umiejętności użycia środków językowych w zależności od rodzaju 
tłumaczonego tekstu i celu przekładu, odbiorcy, funkcji tekstu, sytuacji komunikacji i 
otoczenia socjo-kulturowego; doskonalenie umiejętności posługiwania się polszczyzną pisaną 
w różnych odmianach; kształtowanie umiejętności identyfikacji i korekty błędów językowych w 
tłumaczeniu; poznawanie słowników i narzędzi internetowych przydatnych w pracy tłumacza. 
Najczęstsze błędy i pułapki w przekładach z języka francuskiego na polski, najistotniejsze 
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różnice między językiem polskim i językiem francuskim w zakresie poprawności ortograficznej 
i interpunkcyjnej, fleksyjnej, składniowej, leksykalnej i stylistycznej. Korekta tłumaczenia. 

46.  Tłumaczenie dokumentów 
urzędowych 

Specyfika tłumaczenia pisemnego, w tym tłumaczenia uwierzytelnionego, dokumentów 
urzędowych i innych wybranych tekstów skonwencjonalizowanych z języka francuskiego na 
polski i z języka polskiego na francuski; podstawowe umiejętności tłumaczenia 
specjalistycznego: administracyjnego, prawniczego i finansowego; możliwości tłumaczenia 
wspomaganego komputerowo przy tłumaczeniach dokumentów urzędowych. 

47.  Praktyka zawodowa Sprawdzenie w rzeczywistym otoczeniu społeczno-ekonomicznym i w autentycznych 
sytuacjach zawodowych poziomu oraz przydatności zdobytych na studiach drugiego stopnia 
kompetencji, umiejętności i wiedzy; przygotowanie studentów do przyszłej pracy; 
wypracowanie pierwszych kontaktów zawodowych. 

48.  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 
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.  

49.  Psychologia dla nauczycieli 1. Podstawowe pojęcia psychologii. Procesy poznawcze. Spostrzeganie, odbiór przetwarzanie 
informacji. Mowa. Myślenie i rozumowanie. Uczenie się i pamięć. Uwaga. Emocje i 
motywacja w procesach regulacji zachowania. Zdolności i uzdolnienia.  

2.Teorie i struktura osobowości. Psychologia różnic indywidualnych – różnice w zakresie 
inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego. 

3. Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacja zachowań ucznia i sytuacji w szkole. 
Kontekst psychologiczny projektowania procesów edukacyjnych. 

4. Rozwój fizyczny i psychiczny (wprowadzenie w problematykę) - rozwój poznawczy, 
emocjonalny, społeczny. Modele rozwoju. Biologiczne i społeczne czynniki rozwoju. Fazy 
rozwoju. Rozwój wybranych funkcji psychicznych. Rozwój i kształtowanie osobowości. 
Rozwój a wychowanie. 

5. Pojęcie normy i patologii (wprowadzenie w problematykę) - zaburzenia rozwojowe, 
zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne (lęki i fobie). Zaburzenia lękowe  
i nastroju. Zaburzenia osobowości. Zaburzenia odżywiania. 

6. Poznanie i spostrzeganie społeczne. Postawy, stereotypy, uprzedzenia. Zachowania 
asertywne, agresywne i uległe. Empatia. Praca z grupą. Reguły współdziałania. 



18 
 

7. Komunikacja i kultura języka. Procesy komunikowania się. Bariery komunikacji. Media  
i ich wpływ wychowawczy. Nauczyciel w procesie komunikacji –autoprezentacja, aktywne 
słuchanie, efektywne nadawanie. Komunikacja niewerbalna. Porozumiewanie się 
emocjonalne w klasie. Style komunikowania się uczniów i nauczyciela. Bariery 
komunikacyjne w klasie. Porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych (w szkole  
i w rodzinie). 

8. Poznawanie uczniów: techniki i ich ograniczenia, kwestie etyczne. Pozycja społeczna 
ucznia w klasie. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, ADHD). 

9. Profilaktyka w szkole. Diagnoza nauczycielska. Podstawowe techniki diagnostyczne. 
Uwarunkowania procesu diagnostycznego. Rozpoznanie i ocena poziomu rozwoju ucznia. 

50.  Pedagogika dla nauczycieli 1. Wychowanie a rozwój. Funkcje wychowania. Proces wychowania, jego struktura, 
właściwości, dynamika. Przymus i swoboda w wychowaniu. Wychowanie jako urabianie  
i jako wspomaganie rozwoju. Wychowanie adaptacyjne i emancypacyjne. Wychowanie  
a manipulacja. Podmiotowość w wychowaniu. Style i postawy wychowawcze. Konteksty 
wychowania. Podstawowe środowiska wychowawcze: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła. 
Źródła i przejawy kryzysu współczesnego wychowania. 

2. Szkoła jako instytucja wychowawcza. Kształtowanie i zmiana postaw. Praca z grupą 
rówieśniczą. Tworzenie klimatu wychowawczego w klasie i w szkole. Plan pracy 
wychowawczej. Metody wychowawcze i ich skuteczność. Umiejętności wychowawcze. 
Trudności wychowawcze. Błędy wychowawcze. Granice i mierniki oddziaływań 
wychowawczych Proces i wzorce komunikowania się na terenie szkoły. Konflikty w klasie. 
Środowisko społeczne klasy i szkoły. Autokratyzm i demokracja w szkole. Ukryty program 
szkoły. Postawy nauczycieli i uczniów. Kryzys szkoły. Współpraca rodziny i szkoły. 
Współpraca szkoły ze środowiskiem. 

3. Zawód nauczyciela. Wzór osobowy, postawa i kunszt nauczycielski. Powinności 
nauczyciela i rozwój profesjonalny. Przygotowanie zawodowe nauczyciela. Etyka 
nauczycielska. Role zawodowe nauczyciela. Uczenie się w miejscu pracy. Dokształcanie  
i doskonalenie zawodowe jako warunki awansu zawodowego. Uczenie się przez całe życie 
nauczycieli. 

4. Fizyczne aspekty komunikacji werbalnej i emisja głosu – budowa, działanie i ochrona 
narządu mowy. 

5. Uzależnienia (w tym od środków psychoaktywnych i komputera). 

6. Profilaktyka w szkole. Konstruowanie klasowych i szkolnych programów profilaktycznych. 
Promocja i ochrona zdrowia uczniów. 

7. Proces wychowania, jego struktura, właściwości, dynamika. Przymus i swoboda  
w wychowaniu. Wychowanie jako urabianie i jako wspomaganie rozwoju. Wychowanie 
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adaptacyjne i emancypacyjne. Wychowanie a manipulacja. Podmiotowość w wychowaniu. 
Style i postawy wychowawcze. 

8. Szkoła jako instytucja wychowawcza. Kształtowanie i zmiana postaw. Praca z grupą 
rówieśniczą. Tworzenie klimatu wychowawczego w klasie i w szkole. Plan pracy 
wychowawczej. Metody wychowawcze i ich skuteczność. Umiejętności wychowawcze. 
Trudności wychowawcze. Konflikty w klasie Błędy wychowawcze. Pozaszkolne instytucje 
wychowawcze i resocjalizacyjne. Współpraca rodziny i szkoły.  

9. Program wewnętrzny nauczyciela. Wiedza prywatna, potoczna a wiedza naukowa 
nauczyciela. 

10. Agresja i przemoc (w tym agresja elektroniczna). Uzależnienia (w tym od środków 
psychoaktywnych i komputera). 

11. Profilaktyka w szkole. Konstruowanie klasowych i szkolnych programów 
profilaktycznych. Promocja i ochrona zdrowia uczniów. 

51.  Pedagogika – uczeń ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w szkole 

1. Typy uczniów. Uczeń szczególnie uzdolniony. Inny i obcy. Uczeń ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Trudności i niepowodzenia szkolne.  

2. Problemy zdrowotne ucznia i ich wpływ na jego sytuację szkolną. Niepełnosprawność 
fizyczna i intelektualna oraz jej konsekwencje psychologiczne. Zaburzenia w procesie 
rozwoju językowego. Całościowe zaburzenia w rozwoju.  

3. Postępowanie pedagogiczne z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc 
uczniowi z problemami zdrowotnymi – choremu przewlekle i niepełnosprawnemu. 
Współpraca z rodzicami ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specjalistami 
pracującymi z uczniem. 

52.  Bezpieczeństwo w szkole 1. Bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza jej terenem (zajęcia terenowe, wycieczki). Ochrona 
zdrowia dziecka. Edukacja dla bezpieczeństwa – dbałość o bezpieczeństwo własne oraz 
innych na II, III i IV etapie edukacyjnym. 

2. Zawód nauczyciela. Wypalenie zawodowe nauczycieli – przyczyny, symptomy, strategie 
zaradcze. Choroby związane w wykonywaniem zawodu nauczyciela – profilaktyka. 

3. Komunikacja i kultura języka. Fizyczne aspekty komunikacji werbalnej i emisja głosu – 
budowa, działanie i ochrona narządu mowy. 

4. Współpraca szkoły ze środowiskiem i nauczyciela z rodzicami dzieci. 

53.  Psychologiczne podstawy 
edukacji w gimnazjum i szkołach 
ponadgimnazjalnych 

1. Rozwój fizyczny i psychiczny (poznawczy, emocjonalny, społeczny). Modele rozwoju. 
Biologiczne i społeczne czynniki rozwoju. Fazy rozwoju. Rozwój wybranych funkcji 
psychicznych. Rozwój i kształtowanie osobowości. Rozwój a wychowanie (wersja 
poszerzona). 
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2. Pojęcie normy i patologii. Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania, zaburzenia 
emocjonalne (lęki i fobie). Zaburzenia lękowe i nastroju. Zaburzenia osobowości. Zaburzenia 
odżywiania. 

3. Sylwetka rozwojowa ucznia w zakresie adolescencji i wczesnej dorosłości. Rozwój 
fizyczny, motoryczny i psychoseksualny, rozwój procesów poznawczych (myślenie, mowa, 
spostrzeganie, uwaga, pamięć), rozwój społeczno-emocjonalny i moralny. Zmiany fizyczne i 
psychiczne w okresie dojrzewania. Dojrzałość fizyczna a dojrzałość społeczna  
i emocjonalna. Krystalizowanie się tożsamości. Dorosłość. Identyfikacja z nowymi rolami 
społecznymi. Kształtowanie się stylu życia. 

4. Kontakty społeczne ucznia. Bunt okresu dorastania i jego funkcje. 

54.  Pedagogiczne podstawy edukacji 
w gimnazjum i szkołach 
ponadgimnazjalnych 

1. Formy aktywności młodzieży. Nauka, realizacja zainteresowań, działalność społeczna, 
wolontariat, praca. Poszerzanie autonomii i samodzielności. 

2. Kontakty społeczne ucznia. Grupa rówieśnicza. Pozycja społeczna ucznia w grupie 
rówieśniczej. Znaczenie grupy rówieśniczej. Koleżeństwo, przyjaźń, związek partnerski, 
miłość. Konflikty z rówieśnikami, rodzicami i wychowawcami. Rola osób znaczących  
i autorytetów. Zmiana autorytetów, kryzys autorytetu nauczyciela i rodzica. Zagrożenia 
młodzieży: agresja, przemoc, uzależnienia, grupy nieformalne, sekty. Podkultury 
młodzieżowe. Inny, wykluczony. 

3. Progi edukacyjne. Zmiana szkoły, adaptacja w nowej rzeczywistości szkolnej, wybory 
edukacyjne i zawodowe. Ambicje i aspiracje. Motywacja. 

4. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe. Nauczyciel jako doradca. Wspomaganie ucznia  
w projektowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej. Metody i techniki określania potencjału 
ucznia. Przygotowanie młodzieży do samokształcenia, pracy nad własnym rozwojem oraz do 
aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. Rynek edukacyjny i rynek pracy. Droga rozwoju 
zawodowego. Uczenie się przez całe życie. 

5. Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela na etapie szkoły ponadpodstawowej. 
Program wychowawczy. Edukacja zdrowotna, programy profilaktyczne. Wspieranie uczniów 
w radzeniu sobie z problemami wieku dorastania. Tworzenie środowiska sprzyjającego 
rozwojowi, stymulowanie rozwoju społeczno-moralnego młodzieży, animowanie życia 
społeczno-kulturalnego, wspieranie samorządności i autonomii uczniów w szkole. Dynamika 
grupy uczniowskiej. Współpraca i współdziałanie uczniów. Rozwiązywanie konfliktów, 
mediacje. Współpraca szkoły ze środowiskiem i nauczyciela z rodzicami uczniów. 

55.  Podstawy dydaktyki Uczący się języków obcych w świetle współczesnych koncepcji psycholingwistycznych i 
dydaktycznych; kompetencje i umiejętności współczesnych nauczających języków obcych; 
przegląd najważniejszych metodologii konwencjonalnych w nauczania języków obcych, 
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główne czynniki ich ewolucji; metodologie niekonwencjonalne w nauczaniu języków obcych; 
uczenie się języków obcych jako wspieranie różnojęzyczności. 

56.  Metodyka nauczania języka 
francuskiego 

Główne założenia ESOKJ;  narzędzia opisu kształcenia językowego wynikające z podejścia 
zadaniowego; zasady opracowania programów nauczania języka francuskiego według 
programów strukturalnych (Français Fondamental) i sytuacyjnych (Un Niveau Seuil); status 
błędu w nauczaniu języka francuskiego; sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego: 
ewaluacja i cele nauczania języka obcego, rodzaje ewaluacji, ich funkcje, narzędzia  ewaluacji, 
kryteria ich doboru, typologia testów językowych; analiza podręczników do nauki j. 
francuskiego opracowanych zgodnie  z założeniami  ESOKJ; budowa lekcji, odkrywanie i 
formułowanie celów lekcji; kryteria oceny lekcji; środki nauczania języka w zależności od 
etapu nauczania (gimnazjum vs liceum); nowe technologie w metodyce j. francuskiego; 
dokumenty autentyczne; techniki pracy na lekcji języka francuskiego w korelacji z działaniami 
językowymi i składnikami kompetencji komunikacyjnej; redagowanie scenariuszy lekcji; 
wybrane problemy nauczania języka francuskiego w szkołach gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych (w oparciu o praktyki pedagogiczne ciągłe). 

57.  Praktyka psychologiczno-
pedagogiczna (śródroczna) 

W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez: 
zapoznanie się ze specyfiką szkoły, w której praktyka jest odbywana,  
w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, 
sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów 
pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji; obserwowanie zorganizowanej i 
podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i nieformalnych grup uczniów, 
aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca)–dziecko oraz interakcji między 
dziećmi i młodzieżą (w tym samym i w różnym wieku), procesów komunikowania 
interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń, 
czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz prowadzonych przez niego zajęć, 
sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej działalności, w tym opiekuńczo-
wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej, dynamiki grupy, ról pełnionych 
przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci i młodzieży, działań podejmowanych 
przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w 
grupie; współdziałanie z opiekunem praktyk w: sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą 
oraz zapewnianiu bezpieczeństwa, podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z 
zastanych sytuacji, prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych, podejmowaniu 
działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; pełnienie roli opiekuna-
wychowawcy, w szczególności - diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w 
grupie, poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej, potrzeb, zainteresowań 
i zdolności, a także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i 
zaburzeń, samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych wobec grupy i 
poszczególnych uczniów i wychowanków w grupie, sprawowanie opieki nad grupą w toku 
spontanicznej aktywności uczniów i wychowanków, organizację i prowadzenie zajęć 
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wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę  
i działań profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze, animowanie 
aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, organizowanie pracy uczniów i 
wychowanków w grupach zadaniowych, podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i 
wychowankami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), podejmowanie 
działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia 
bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych zasad, 
sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza terenem szkoły lub placówki; 
analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń 
pedagogicznych, w tym prowadzenie dokumentacji praktyki. 

58.  Praktyka dydaktyczna 
(śródroczna) 

Budowa lekcji, formułowanie celów lekcji; redagowanie scenariuszy lekcji; kryteria oceny 
lekcji; środki nauczania języka w zależności od etapu nauczania (gimnazjum vs liceum); nowe 
technologie w metodyce j. francuskiego; dokumenty autentyczne; techniki pracy na lekcji 
języka francuskiego w korelacji z działaniami językowymi i składnikami kompetencji 
komunikacyjnej; wybrane problemy nauczania języka francuskiego w szkołach gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. 

59.  Praktyka dydaktyczna (ciągła) Budowa lekcji, formułowanie celów lekcji; redagowanie scenariuszy lekcji; kryteria oceny 
lekcji; środki nauczania języka w zależności od etapu nauczania (gimnazjum vs liceum); 
nowe technologie w metodyce j. francuskiego; dokumenty autentyczne; techniki pracy na 
lekcji języka francuskiego w korelacji z działaniami językowymi i składnikami kompetencji 
komunikacyjnej; wybrane problemy nauczania języka francuskiego w szkołach 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

60.  Kompetencje psychologiczno-
pedagogiczne nauczyciela w 
gimnazjum i szkole 
ponadgimnazjalnej 

1. Szkoła jako instytucja wychowawcza. Środowisko społeczne klasy i szkoły. Ukryty 
program szkoły. Postawy nauczycieli i uczniów. Praca z grupą rówieśniczą. Tworzenie 
klimatu wychowawczego w klasie i w szkole. Plan pracy wychowawczej. Metody 
wychowawcze i ich skuteczność. Umiejętności wychowawcze. Trudności wychowawcze. 
Współpraca rodziny i szkoły. Współpraca szkoły ze środowiskiem. 

2. Zawód nauczyciela. Role zawodowe nauczyciela. Wzór osobowy, postawa i kunszt 
nauczycielski. Powinności nauczyciela i rozwój profesjonalny. Program wewnętrzny 
nauczyciela. Przygotowanie zawodowe nauczyciela. Wiedza prywatna, potoczna a wiedza 
naukowa nauczyciela. Etyka nauczycielska. Uczenie się w miejscu pracy. Dokształcanie  
i doskonalenie zawodowe jako warunki awansu zawodowego. 

3. Poznawanie uczniów. Techniki i ich ograniczenia, kwestie etyczne. Pozycja społeczna 
ucznia w klasie. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczeń szczególnie 
uzdolniony. Inny i obcy. Międzynarodowe i krajowe regulacje dotyczące praw człowieka, 
dziecka, ucznia oraz osób niepełnosprawnością. 

4. Pojęcie normy i patologii. Agresja i przemoc (w tym agresja elektroniczna). 
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Uzależnienia (w tym od środków psychoaktywnych i komputera). Problemy zdrowotne 
ucznia i ich wpływ na jego sytuację szkolną. 

5. Profilaktyka w szkole. Diagnoza nauczycielska. Podstawowe techniki diagnostyczne. 
Uwarunkowania procesu diagnostycznego. Rozpoznanie i ocena poziomu rozwoju ucznia. 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna –regulacje prawne, formy i zasady udzielania wsparcia. 
Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń 
pedagogicznych, w tym: konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, ocenę własnego 
funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych, wychowawczych (dostrzeganie 
swoich mocnych i słabych stron), ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji 
zamierzonych celów, konsultacje z opiekunem praktyk z ramienia uczelni w celu omawiania 
obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań, omawianie zgromadzonych 
doświadczeń w grupie studentów. 

61.  Interkulturowe aspekty 
nauczania języka francuskiego 

„Kultura” a „cywilizacja” w nauczaniu języka francuskiego: miejsce i cele treści kulturowych 
na lekcji jeżyka francuskiego – przegląd diachroniczny metodologii nauczania języków obcych; 
kompetencja socjolingwistyczna w ESOKJ; definicja kompetencji interkulturowej; środki i 
techniki sprzyjające interkulturowemu nauczaniu języka francuskiego; rola tekstu 
literackiego; problemy nauczania interkulturowego języków: stereotypy, etnocentryzm, 
nieporozumienie interkulturowe, tożsamość wielokulturowa; nauczyciel i uczeń jako mediator 
interkulturowy; tolerancja w edukacji interkulturowej na lekcjach języka francuskiego;  
ewaluacja kompetencji socjolingwistycznej i interkulturowej w dydaktyce języka francuskiego; 
grzeczność i niegrzeczność w perspektywie interkulturowej polsko-francuskiej; inne wybrane 
problemy komunikacji interkulturowej polsko-francuskiej. 

           

Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność filologia germańska 

Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 41 

 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 
1. 

Komunikacja interkulturowa I 

Program zajęć obejmuje następującą tematykę: Teoretyczne podstawy 
komunikacji interkulturowej; interkulturowość w języku i komunikacji 
niewerbalnej; rola komunikacji interkulturowej w krajach niemieckiego 
obszaru językowego; transfer kulturowy; interkulturowość w tekstach 
kulturowych (np. film, teatr); społeczności multikulturowe; znaczenie kultury 
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krajów niemieckiego obszaru językowego dla europejskiego dziedzictwa 
kulturowego; kultura pamięci oraz miejsca pamięci; sposoby i drogi 
komunikacji na terenie Europy ze szczególnym uwzględnieniem terytorium 
krajów niemieckojęzycznych, Polski i Śląska. 

2. 

PZJN: Zintegrowane sprawności 
językowe 

Program zajęć obejmuje omówienie zagadnień takich jak: kultura, sztuka, 
styl(e) życia, polityka kulturalna, wolność a życie w społeczeństwie, język, 
historia, gospodarka i przemiany obyczajowe. Wymienione zagadnienia 
realizowane są pod kątem doskonalenia podstawowych sprawności 
językowych, ukierunkowanych na osiągnięcie poziomu C1+ według 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Sprawności, które są 
doskonalone to: sprawność mówienia, komunikacyjna, rozumienia ze słuchu, 
rozumienia tekstu pisanego oraz pisania. 

3. 

Zajęcia do specjalizacji: seminarium 
magisterskie (I) 

Specjalizacja językoznawcza/ Specjalizacja językoznawcza z opcją zajęć z 
obszaru biznesu/ Specjalizacja translatoryczna / Specjalizacja 
skandynawistyczna ‚Język – kultura – przekład’ 
Treści szczegółowe przedmiotu formułowane są w odniesieniu do aktualnej 
oferty dydaktycznej w danym roku akademickim. W zakresie językoznawstwa 
są to treści np. z zakresu językoznawstwa ogólnego i porównawczego, 
lingwistyki stosowanej, lingwistyki tekstu, lingwistyki dyskursu, translatoryki, 
glottodydaktyki, skandynawistyki. W ramach seminarium refleksji naukowej 
poddawane są najnowsze koncepcje i metodologie językoznawcze. Studenci 
zostają zapoznani z różnymi metodami analizy materiału językowego, 
narzędziami stosowanymi w językoznawczych badaniach korpusowych i 
eksperymentalnych, które mogłyby znaleźć zastosowanie w badaniach 
prowadzonych w ramach przygotowania pracy dyplomowej. Przedmiotem 
badań najczęściej są współczesne zjawiska językowe, sygnalizowane 
werbalnie zjawiska kulturowe i in. rejestrowane w różnych formach i 
obszarach komunikacji niemiecko-, ale też innojęzycznej. Proponowane są 
również treści z zakresu badań nad językowymi właściwościami użytkowników 
języków, ich rozwojem i metodami ich kształtowania w ramach określonej 
dydaktyki. 
Specjalizacja literaturoznawcza/Specjalizacja kulturoznawcza 
Treści szczegółowe przedmiotu formułowane są w odniesieniu do aktualnej 
oferty dydaktycznej w danym roku akademickim. W zakresie 
literaturoznawstwa/kultury krajów niemieckojęzycznych i Śląska są to treści 
dotyczące literatur i kultur krajów niemieckiego obszaru językowego od ich 
początków do czasów współczesnych. Studenci zostają zapoznani z 
różnorodnymi modelami analizy tekstu literackiego (np. narratologia, 
hermeneutyka, intertekstualność), a zwłaszcza narzędziami stosowanymi w 
literaturoznawstwie/kulturoznawstwie niemieckiego obszaru językowego, 
które mogłyby znaleźć zastosowanie w badaniach prowadzonych w ramach 
przygotowania pracy dyplomowej. Przedmiotem badań jest literatura Niemiec, 
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Austrii i Szwajcarii. Uzupełnienie stanowi pogłębiona refleksja na temat 
historii krajów niemieckiego obszaru językowego oraz ich społecznych, 
politycznych i artystycznych realiów odnoszących się do określonych epok 
literackich (adekwatnie do aktualnej oferty dydaktycznej). W ramach 
specjalności Kultura krajów niemieckojęzycznych i Śląska poruszane są 
aspekty tożsamości kulturowej i narodowej. Poddane krytycznej analizie 
zostaną różne koncepcje narodowej i kulturowej tożsamości, ich rola od czasu 
kształtowania się państw narodowych, poprzez czas wielkich konfliktów 
narodowych aż po współczesność zglobalizowanej rzeczywistości.   

4. 

Zajęcia do specjalizacji: terminologia 
badawcza 

Specjalizacja translatoryczna 
Zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami z zakresu translatoryki 
oraz podstawową terminologią badawczą na podstawie wybranych lektur. 
Dokonanie przez studentów analizy dot. stosowanej terminologii badawczej w 
ujęciu kontrastywnym w języku polskim i niemieckim. Na podstawie dwóch 
lektur specjalistycznych, wybranych pod kątem tematu własnej pracy 
magisterskiej, Sporządzanie streszczeń przez studentów do przeczytanych 
lektur w języku polskim i niemieckim, z wykorzystaniem odpowiedniej 
terminologii. 
Specjalizacja językoznawcza  
Treści szczegółowe przedmiotu w zakresie językoznawstwa dotyczą pojęcia 
znaku językowego, z uwzględnieniem jego znaczenia i budowy. Studenci 
pogłębiają swoją dotychczasową wiedzę z zakresu morfologii i leksyki. W 
ramach przedmiotu (w powiązaniu z aktualną ofertą dydaktyczną w danym 
roku akademickim) skupiają się przykładowo na badaniach z zakresu stałych 
związków wyrazowych (frazeologizmów i przysłów). Nabywają umiejętności 
dokonywania analizy zjawisk językowych w omówionym obszarze. Zapoznają 
się z niemiecką terminologią w zakresie frazeologii i paremiologii, kryteriami 
wyodrębniania wyrażeń stałych (idiomatyczność, stabilność, leksykalizacja i 
reprodukcja), klasyfikacją różnych form stałych. Zajmują się strukturą 
wyrażeń stałych (frazeologizmów, przysłów) i interpretują ich miejsce w 
komunikacji językowe. 
Specjalizacja literaturoznawcza 
W zakresie literaturoznawstwa program konwersatorium obejmuje przegląd 
najważniejszych metod badawczych i tendencji poetologicznych (definicje, 
istota i funkcje tekstu literackiego, prawda a fikcja literacka). Wybrane modele 
literaturoznawcze (między innymi: narratologia, hermeneutyka, estetyka, 
recepcja, intertekstualność) zilustrowane tekstem, zostaną przedstawione 
pod kątem narzędzi, które wypracowali badacze. Zajęcia ułatwiają 
zrozumienie terminów występujących w pracach poświęconych problemom 
literackim i teoretycznym oraz historycznym i krytycznym. Analizy wybranych 
fragmentów tekstów umożliwiają właściwe rozumienie pojęć stosowanych w 
dyskursach naukowych w germanistyce.  
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Specjalizacja skandynawistyczna ‚Język – kultura – przekład’ 
Omówienie wybranych zagadnień z zakresu badań skandynawistycznych, 
omówienie głównych aspektów runologii; omówienie wybranych wątków 
mitologii nordyckiej i jej współczesnej recepcji; omówienie wybranych 
gatunków i motywów literatury w średniowiecznej Islandii; omówienie 
typologii współczesnych języków Północy, omówienie wybranych cech 
współczesnych języków północnogermańskich. 
Specjalizacja kulturoznawcza  
W ramach zajęć konwersatoryjnych studenci zapoznani zostaną  z 
podstawowymi pojęciami badań kulturoznawczych ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki tożsamości kulturowej i narodowej. Poddane 
krytycznej analizie zostaną różne koncepcje narodowej i kulturowej 
tożsamości, ich rola od czasu kształtowania się państw narodowych, poprzez 
czas wielkich konfliktów narodowych aż po współczesność zglobalizowanej 
rzeczywistości. W oparciu o fragmenty prac takich autorów, jak: Ernst 
Renan, Benedict Anderson, Eric Hobsbawm, Aleida Assmann, Bassam Tibi, 
Zygmunt Bauman czy Giorgio Agamben przyswojony zostanie podstawowy 
aparat pojęciowy oraz ważne elementy europejskiej debaty 
tożsamościowej. 

5. 

Zajęcia do specjalizacji: wykład 
monograficzny (I) 

Specjalizacja językoznawcza/ Specjalizacja językoznawcza z opcją zajęć z 
obszaru biznesu/ Specjalizacja skandynawistyczna ‚Język – kultura – przekład’ 
Treści szczegółowe przedmiotu formułowane są w odniesieniu do aktualnej 
oferty dydaktycznej w danym roku akademickim. W zakresie językoznawstwa 
są to treści np. z zakresu językoznawstwa ogólnego i porównawczego, 
lingwistyki stosowanej, lingwistyki tekstu i dyskursu, retoryki definiowanej 
jako sztuka przekonującego argumentowania, skandynawistyki. Omawiane są 
najnowsze koncepcje i metodologie w odniesieniu do danej (sub)dyscypliny 
językoznawczej. Studenci zostają zapoznani z różnymi metodami analizy 
materiału językowego, narzędziami stosowanymi w językoznawczych 
badaniach korpusowych i eksperymentalnych. Przedmiotem badań najczęściej 
są współczesne zjawiska językowe, sygnalizowane werbalnie zjawiska 
kulturowe i in. rejestrowane w różnych formach i obszarach komunikacji 
niemiecko-, ale też innojęzycznej. Punktem ciężkości są tu rozważania na 
temat zachowań komunikacyjnych człowieka. Omawiane są również treści z 
zakresu badań nad językowymi właściwościami użytkowników języków, ich 
rozwojem i metodami ich kształtowania w ramach określonej dydaktyki. 
Specjalizacja literaturoznawcza 
Treści szczegółowe wykładu formułowane są w odniesieniu do aktualnej oferty 
dydaktycznej w danym roku akademickim. W zakresie literaturoznawstwa są 
to treści wybranych elementów i zjawisk literatury krajów 
niemieckojęzycznych oraz wybranych zagadnień z dziejów życia kulturalnego 
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i społecznego krajów z tego obszaru. Uzupełnienie stanowi pogłębiona 
refleksja na temat historii krajów niemieckiego obszaru językowego oraz ich 
społecznych, politycznych i artystycznych realiów odnoszących się do 
określonych epok literackich (adekwatnie do aktualnej oferty dydaktycznej). 
Przedmiotem wykładu są wybrane zagadnienia z literatury Niemiec, Austrii i 
Szwajcarii od jej początków do czasów współczesnych. 
Specjalizacja kulturoznawcza 
Treści szczegółowe wykładu formułowane są w odniesieniu do aktualnej 
oferty dydaktycznej w danym roku akademickim. Podczas 
interdyscyplinarnego cyklu wykładów zostaną zaprezentowane rozmaite 
punkty widzenia na doniosłe wydarzenia polityczne i kulturalne oraz trendy 
i tendencje rozwojowe w kulturze niemieckiej na przestrzeni wieków. 
Podejmie się również próbę pokazania dyskusji na temat kwestii pamięci 
narodowej w dzisiejszych Niemczech, jak też obrazu Niemiec w jego 
różnorodności i sprzeczności. Z poszczególnych aspektów historii kultury 
niemieckiej, przedstawionych w kontekście europejskim na przykładzie 
wybranych, silnie zakotwiczonych w świadomości historycznej i kulturalnej 
miejscowości, postaci historycznych oraz pomników kultury, powinien 
wyłonić się bogaty obraz dziedzictwa kulturowego między Renem a Odrą. 
Specjalizacja translatoryczna 
Przedmiot, zadania i obszary badań translatoryki jako dyscypliny, ze 
szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak translatoryka wśród 
innych dyscyplin, przekład w ogólnej teorii języka, przekładalność a 
nieprzekładalność, proces tłumaczenia i jego fazy, teoria ekwiwalencji, 
ekwiwalencja a adekwatność przekładowa, strategie i techniki i przekładu, 
lingwistyczne aspekty przekładu, terminologiczne aspekty przekładu, rodzaje 
translacji, model układu translacyjnego, translacja, translator, translat – 
definicje, kompetencje tłumacza w paradygmatach modeli lingwistycznych, 
modeli komunikacyjnych, modeli funkcjonalnych ,modeli kognitywno-
procesualnych oraz translacja w paradygmacie translatoryki 
antropocentrycznej. Przedstawienie badań empirycznych w badaniach nad 
przekładem. 

6. 

Pisanie tekstów naukowych I 

Program zajęć przewiduje zapoznanie studentów z tematami; Protokół – 
cechy i zastosowanie; Wyróżniki tekstu naukowego, styl, charakter, funkcja; 
Podstawowe informacje o rodzajach tekstów naukowych (monografia, 
monografia zbiorowa, artykuł w czasopiśmie); Sporządzanie przypisów 
bibliograficznych (system oksfordzki, system harwardzki); Skróty stosowane 
w przypisach (i nie tylko); Sporządzanie bibliografii załącznikowej (literatura 
podmiotu, przedmiotu); Zapis bibliograficzny w odniesieniu do starodruków, 
rękopisów, archiwaliów itp.; Różnice między niemieckimi a polskimi zasadami 
i „obyczajami” odnośnie do sporządzania przypisów i bibliografii; Zagadnienia 
związane z wielojęzycznością tekstów, zasady cytowania przekładów; 
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Stosowanie nazw własnych (w tym nazwy geograficznych) w tekstach 
naukowych. 

7. 

Komunikacja interkulturowa II 

Program zajęć obejmuje następującą tematykę: Teoretyczne podstawy 
komunikacji interkulturowej; interkulturowość w języku i komunikacji 
niewerbalnej; rola komunikacji interkulturowej w krajach niemieckiego 
obszaru językowego; transfer kulturowy; interkulturowość w tekstach 
kulturowych (np. film, teatr); społeczności multikulturowe; znaczenie kultury 
krajów niemieckiego obszaru językowego dla europejskiego dziedzictwa 
kulturowego; kultura pamięci oraz miejsca pamięci; sposoby i drogi 
komunikacji na terenie Europy ze szczególnym uwzględnieniem terytorium 
krajów niemieckojęzycznych, Polski i Śląska. 

8. 

PZJN: Język niemiecki w interakcji i 
mediacji 

Omawiane zagadnienia to: interakcja i mediacja ustna, interakcja ustna, w 
tym udział w rozmowach i dyskusjach z wykorzystaniem idiomatycznych i 
potocznych zwrotów, moderacja dyskusji grupowej, poznanie strategii 
komunikacyjnych, w tym kompensacyjnych oraz adekwatne stosowanie 
środków werbalnych i niewerbalnych w komunikacji; Umiejętność działania 
komunikacyjnego w określonych sytuacjach życia codziennego. Mediacja 
ustna: parafrazowanie, przekład a vista w obu kierunkach, streszczenie ustne 
wypowiedzi pisemnej w dwóch językach, przekład ustny środowiskowy, 
elementy przekładu konsekutywnego, podstawowe techniki notacji; 
Interakcja pisemna: umiejętność prowadzenia korespondencji prywatnej i 
oficjalnej, umiejętność redagowania komunikatów, umiejętność działania 
komunikacyjnego w określonych sytuacjach życia codziennego. Mediacja 
pisemna: umiejętność parafrazowania ukierunkowana na odbiorcę tekstu w 
obu językach, przekład pisemny ukierunkowany na odbiorcę tekstu. 
Streszczenia wypowiedzi ustnych i pisemnych w formie pisemnej w języku 
docelowym;  Krytyka przekładu. 

9. 

Zajęcia do specjalizacji: wykład 
monograficzny (II) 

Specjalizacja językoznawcza/ Specjalizacja językoznawcza z opcją zajęć z 
obszaru biznesu/ Specjalizacja translatoryczna / Specjalizacja 
skandynawistyczna ‚Język – kultura – przekład’ 
Treści szczegółowe przedmiotu formułowane są w odniesieniu do aktualnej 
oferty dydaktycznej w danym roku akademickim. W zakresie językoznawstwa 
są to treści np. z zakresu językoznawstwa ogólnego i porównawczego, 
lingwistyki stosowanej, lingwistyki tekstu i dyskursu, retoryki definiowanej 
jako sztuka przekonującego argumentowania, skandynawistyki. W ramach 
wykładu monograficznego omawiane są najnowsze koncepcje i metodologie 
w odniesieniu do danej (sub)dyscypliny językoznawczej. Studenci 
zapoznawani zostają z różnymi metodami analizy materiału językowego, 
narzędziami stosowanymi w językoznawczych badaniach korpusowych i 
eksperymentalnych. Przedmiotem badań najczęściej są współczesne zjawiska 
językowe, sygnalizowane werbalnie zjawiska kulturowe i in. rejestrowane w 
różnych formach i obszarach komunikacji niemiecko-, ale też innojęzycznej. 
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Punktem ciężkości są tu rozważania na temat zachowań komunikacyjnych 
człowieka i ich różnorodnych uwarunkowań. Proponowane są również treści z 
zakresu badań nad językowymi właściwościami użytkowników języków, ich 
rozwojem i metodami ich kształtowania w ramach określonej dydaktyki. 
Specjalizacja literaturoznawcza 
Treści szczegółowe wykładu formułowane są w odniesieniu do aktualnej oferty 
dydaktycznej w danym roku akademickim. W zakresie literaturoznawstwa są 
to treści wybranych elementów i zjawisk literatury krajów 
niemieckojęzycznych oraz wybranych zagadnień z dziejów życia kulturalnego 
i społecznego krajów z tego obszaru. Uzupełnienie stanowi pogłębiona 
refleksja na temat historii krajów niemieckiego obszaru językowego oraz ich 
społecznych, politycznych i artystycznych realiów odnoszących się do 
określonych epok literackich (adekwatnie do aktualnej oferty dydaktycznej). 
Przedmiotem wykładu są wybrane zagadnienia z literatury Niemiec, Austrii i 
Szwajcarii od jej początków do czasów współczesnych. 
Specjalizacja kulturoznawcza 
Treści szczegółowe wykładu formułowane są w odniesieniu do aktualnej oferty 
dydaktycznej w danym roku akademickim. Podczas interdyscyplinarnego 
cyklu wykładów zostaną zaprezentowane rozmaite punkty widzenia na 
doniosłe wydarzenia polityczne i kulturalne oraz trendy i tendencje rozwojowe 
w kulturze niemieckiej na przestrzeni wieków. Podejmie się również próbę 
pokazania dyskusji na temat kwestii pamięci narodowej w dzisiejszych 
Niemczech, jak też obrazu Niemiec w jego różnorodności i sprzeczności. Z 
poszczególnych aspektów historii kultury niemieckiej, przedstawionych w 
kontekście europejskim na przykładzie wybranych, silnie zakotwiczonych w 
świadomości historycznej i kulturalnej miejscowości, postaci historycznych 
oraz pomników kultury, powinien wyłonić się bogaty obraz dziedzictwa 
kulturowego między Renem a Odrą. 

10. 

Pisanie tekstów naukowych II 

Program zajęć przewiduje zapoznanie studentów z tematami; Sprawozdanie 
– cechy i zastosowanie; Encyklopedie, leksykony, słowniki – wprowadzenie; 
Styl i struktura noty encyklopedycznej (na przykładzie noty biograficznej 
twórcy kultury); Selekcja materiału przy redagowaniu noty encyklopedycznej; 
Referat – przyczynek/artykuł – rozdział monografii; Strategie wygłaszania 
referatu (cechy „dobrego”/„złego” referenta); Prezentacje multimedialne 
podczas wygłaszania referatu; Recenzja naukowa – funkcja, styl i struktura; 
Recenzja tekstu kultury; Specyfika „branżowa” recenzji poszczególnych 
rodzajów tekstów kultury. 

11. 

Strategie informacyjne w pracy 
germanisty 

Program zajęć przewiduje realizację następującej tematyki: metodologia 
badań filologicznych; opracowywanie dokumentów o rozbudowanej 
strukturze; arkusz kalkulacyjny; lingwistyka korpusowa; zarządzanie bazą 
danych publikacji; naukowa baza danych Google Scholar i wyszukiwanie 
istotnych pozycji naukowych; peryferia i centrum w pracy badawczej; 
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omówienie podstawowych funkcji programów CAT, wspomagających pracę 
tłumacza; skuteczna prezentacja (typografia, kolor, sposoby przekazywania 
treści); programy OCR do wykrywania i opracowywania tekstu- źródła 
uznawalne – pozyskiwanie informacji/publikacji w Internecie. 

12. 

Fonetyka kontrastywna (Specjalizacja 
skandynawistyczna ‚Język – kultura –
przekład’) 

Program zajęć obejmuje: omówienie systemu samogłoskowego oraz systemu 
spółgłoskowego języka duńskiego; opanowanie artykulacji najbardziej 
problematycznych dźwięków i grup dźwięków; analizę relacji między zapisem 
i wymową; omówienie zwarcia krtaniowego, jego artykulacji, dystrybucji i 
cech fonologicznych; opanowanie akcentu grup wyrazów oraz akcentu 
zdaniowego. 

13. 

Kompetencje językowe I  (Specjalizacja 
skandynawistyczna ‚Język – kultura –
przekład’) 

Program zajęć przewiduje realizację następujących tematów: prezentowania 
swojej osoby; formułowania pozdrowień i zaproszeń; pytań o drogę oraz 
opisywania drogi do celu; planów na weekend; rozmowy telefonicznej; sportu; 
składania zamówień w kawiarni i restauracji; odwiedzin; zakupów; pogody; 
rodziny; studiów i pracy; nieruchomości; sposobów wyrażania przeprosin; 
filmu i książki; wakacji; szukania zagubionych przedmiotów; kupowania 
nowych rzeczy i wyrażania swoich opinii na ich temat; prezentów; wyglądu 
zewnętrznego osoby; cech charakteru; ostrzegania przed 
niebezpieczeństwami; trudności w komunikowaniu się. Tematy gramatyczne 
obejmujące najważniejsze zagadnienia dotyczące koniugacji czasownika; 
deklinacji rzeczownika, przymiotnika i zaimka; przysłówków i przyimków; 
budowy zdania. 

14. 

Stylistyka języka polskiego 
(specjalizacja 'translatoryka') 

Zróżnicowanie stylowe współczesnej polszczyzny, interferencje między stylem 
potocznym a oficjalnym, harmonia stylistyczna, norma wzorcowa i użytkowa, 
błąd stylistyczny; formy adresatywne w mowie i adresie, bezpośredniość i 
dystans; Styl urzędowy i jego współczesne przemiany, topografia tekstu 
urzędowego, zamiana stylu urzędowego na język ogólny, polskie podanie jako 
gatunek koronny stylu urzędowego, imiesłowy w stylu urzędowym, 
poprawność stylistyczna i gramatyczna w tekstach urzędowych i 
publicystycznych; Pogłębienie i uporządkowanie zasad polskiej interpunkcji; 
Źródła leksykograficzne w pracy tłumacza; Norma gatunkowa na przykładzie 
wybranego tekstu użytkowego; Ortografia; Poprawność składniowa; Etykieta 
językowa; Ustawa o języku polskim; Nazwy własne; Znaczeniotwórcza rola 
szyku w polszczyźnie; Zasady tworzenia tekstu spójnego (kohezja i 
koherencja), dobór środków spójności w tekstach mówionych i pisanych; 
Różnice kulturowe w konkretyzacji gatunków mowy, etykieta językowa. 

15. 

TU: Tłumaczenie ustne konsekutywne i 
a vista  (specjalizacja 'translatoryka') 

Elementy wiedzy o przekładzie ustnym konsekutywnym i a’vista oraz jej 
zastosowanie w praktyce: fazy przekładu ustnego konsekutywnego, faza 
receptywna, faza produktywna, specyfika przekładu ustnego a vista; 
ćwiczenia rozwijające umiejętność dokonywania tłumaczeń ustnych, 
umiejętność stosowania notacji; tłumaczenia dokonywane w laboratorium 
językowym; ćwiczenia rozwijające strategie tłumaczenia ustnego; 
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wykorzystanie pomocy w procesie tłumaczenia ustnym; formy przygotowania 
do wykonywania tłumaczeń ustnych. 

16. 

TP: Tłumaczenie tekstów użytkowych  
(specjalizacja 'translatoryka') 

Tłumaczenie tekstów użytkowych reprezentujących różnych 
gatunków/rodzajów tekstów (przepis kulinarny, regulamin, instrukcja obsługi, 
umowa, ulotka farmaceutyczna, menu, prospekt reklamowy, broszura 
informacyjna itd.); analiza tekstu wyjściowego z perspektywy funkcjonalnej 
z uwzględnieniem konkretnego zadania tłumaczeniowego; problemy 
tłumaczeniowe; strategie tłumaczeniowe w ujęciu mikro i makro; gatunki 
tekstów i ich konwencje w ujęciu kontrastywnym (polsko-niemieckim); 
refleksja nad własnym procesem przekładu; uzasadnienie własnych rozwiązań 
translatorycznych, konstruktywna krytyka tłumaczeń dokonanych przez 
innych; rola tekstów paralelnych w tłumaczeniu tekstów użytkowych; 
wykorzystywanie słowników i innych pomocy w procesie tłumaczeniowym; 
uwzględnianie celu tłumaczenia, funkcji tekstu docelowego i grupy odbiorców 
we własnym procesie tłumaczeniowym. 

17. 

Komunikacja interkulturowa III 

Program zajęć obejmuje następującą tematykę: Teoretyczne podstawy 
komunikacji interkulturowej; interkulturowość w języku i komunikacji 
niewerbalnej; rola komunikacji interkulturowej w krajach niemieckiego 
obszaru językowego; transfer kulturowy; interkulturowość w tekstach 
kulturowych (np. film, teatr); społeczności multikulturowe; znaczenie kultury 
krajów niemieckiego obszaru językowego dla europejskiego dziedzictwa 
kulturowego; kultura pamięci oraz miejsca pamięci; sposoby i drogi 
komunikacji na terenie Europy ze szczególnym uwzględnieniem terytorium 
krajów niemieckojęzycznych, Polski i Śląska. 

18. 

Leksykalna i specjalistyczna wiedza o 
finansach (specjalizacja językoznawcza 
z opcją zajęć z obszaru biznesu) 

Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z następującą tematyką: 
Społeczno-gospodarcze zadania banków;  Środki płatnicze; Systemy płatnicze 
w Szwajcarii, Europie i na świecie (warsztat z pracownikiem CS); Waluty, 
papiery wartościowe, dewizy; Wielowymiarowa oferta finansowa: bankomaty 
i bankowość elektroniczna; Programy i struktury oszczędnościowe; Giełdy 
papierów wartościowych; Kredyty dla ludności; Wizyta studyjna i warsztat w 
Credit Suisse: słownictwo biznesowe z zakresu finansów, integracyjne zadania 
grupowe, możliwości i warunki pracy dla germanistów w obszarze HR, 
rekrutacji oraz operacji finansowych. 

19. 
Praca z tekstem  (specjalizacja 
skandynawistyczna ‚Język – kultura –
przekład’ 
) 

Program zajęć obejmuje omówienie cech strukturalnych wybranych tekstów 
użytkowych; opanowanie leksyki i frazeologii typowej dla omawianych 
tekstów; opanowanie techniki samodzielnego formułowania tekstów 
pisanych; opanowanie technik czytania ze zrozumieniem; zadania polegające 
na przekształceniu tekstów (np. przedstawienie treści dialogu w formie eseju, 
redukcja tekstu, sporządzenie streszczenia). 

20. Ćwiczenia w tłumaczeniu (duński) 
(specjalizacja skandynawistyczna ‚Język 
– kultura – przekład’ 

Program zajęć obejmuje zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami 
przekładu audiowizualnego, omówienie technik przekładu, omówienie 
zagadnienia ekwiwalencji; przekład własny filmu duńskiego na język polski; 
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i') opracowanie haseł encyklopedycznych na podst. duńskich materiałów 
źródłowych. 

21. 

Kompetencje językowe I  (specjalizacja 
skandynawistyczna ‚Język – kultura –
przekład’) 

Realizacja tematów dotyczących: prezentowania swojej osoby; formułowania 
pozdrowień i zaproszeń; pytań o drogę oraz opisywania drogi do celu; planów 
na weekend; rozmowy telefonicznej; sportu; składania zamówień w kawiarni 
i restauracji; odwiedzin; zakupów; pogody; rodziny; studiów i pracy; 
nieruchomości; sposobów wyrażania przeprosin; filmu i książki; wakacji; 
szukania zagubionych przedmiotów; kupowania nowych rzeczy i wyrażania 
swoich opinii na ich temat; prezentów; wyglądu zewnętrznego osoby; cech 
charakteru; ostrzegania przed niebezpieczeństwami; trudności w 
komunikowaniu się. Tematy gramatyczne obejmujące najważniejsze 
zagadnienia dotyczące koniugacji czasownika; deklinacji rzeczownika, 
przymiotnika i zaimka; przysłówków i przyimków; budowy zdania. 

22. 

Kompetencje językowe II  (Specjalizacja 
skandynawistyczna ‚Język – kultura –
przekład’) 

Realizacja tematów dotyczących: trudności w nauce języka duńskiego; reakcji 
i zachowań w różnych sytuacjach; mieszkania; fotografii; ciała człowieka, 
chorób i wypadków; sportu; wolontariatu; idoli i autorytetów; spotkań 
międzyludzkich; powitań i pozdrowień; szczęścia i niepowodzeń; pór roku; 
szkoły i wykształcenia; muzyki; ról płci; pracy i rynku pracy; odzieży. 
Tematykę uzupełniają elementy komunikacji interkulturowej. 

23. 

TU: Tłumaczenie ustne sądowe 
(specjalizacja 'translatoryka') 

Rama teoretyczna ustnego przekładu sądowego; ogólne podstawy 
teoretyczne dotyczące przekładu; specyfika przekładu ustnego sądowego; 
struktura sądów w Polsce; przepisy regulujące udział tłumacza w 
postępowaniu karnym przed sądem polskim; rola tekstu w pracy z językiem 
w instytucji społecznej; sala sądowa jako translacyjne pole działania; 
Wiedza specjalistyczna; Funkcja tekstu i rodzaje tekstu w pracy tłumacza 
sądowego; Możliwości określania i wyrażania normatywnych funkcji tekstu 
w języku niemieckim: analizy przykładowe; tekst normy: brzmienie i 
struktura lingwistyczna;  postępowanie przygotowawcze z udziałem 
cudzoziemca niemieckojęzycznego i tłumacza: uwagi wstępne, 
przedstawienie zarzutów osobie podejrzanej, pouczenie podejrzanego o 
uprawnieniach i obowiązkach, przesłuchanie podejrzanego i sporządzenie 
protokołu, posiedzenie sądu w przedmiocie zastosowania tymczasowego 
aresztowania podejrzanego, postanowienie o tymczasowym aresztowaniu w 
postępowaniu przygotowawczym, akt oskarżenia; postępowanie przed 
sądem polskim pierwszej instancji z udziałem cudzoziemca 
niemieckojęzycznego i tłumacza. 

24. TP: Tłumaczenie tekstów 
specjalistycznych (specjalizacja 
'translatoryka') 

Język ogólny vs język specjalistyczny; Cechy tłumaczenia specjalistycznego; 
Podział języków specjalistycznych; Języki specjalistyczne nauk przyrodniczych 
oraz techniczne; Języki specjalistyczne nauk społecznych i humanistycznych; 
Proces nadawania nazw w językach specjalistycznych; Pojęcie ekwiwalencji – 
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rodzaje ekwiwalencji; Teksty fachowe i ich odbiorcy; Przekład tekstów 
specjalistycznych. 

25. 

PT: Praktyka tłumacza przysięgłego 
(specjalizacja 'translatoryka') 

Przekład dokumentów najczęściej spotykanych w praktyce tłumacza 
przysięgłego z j. niemieckiego na j. polski i odwrotnie: akty USC (akt 
urodzenia, małżeństwa itp.), świadectwa szkolne i dyplomy (np. ukończenia 
studiów I i II stopnia), zaświadczenia ukończenia kursów (np. operatora 
wózków widłowych) i szkoleń, zaświadczenia lekarskie, druk zwolnienia 
lekarskiego, zaświadczenia urzędowe, dokumenty ubezpieczeniowe, umowy 
(o pracę, najmu), wyroki sądowe (np. rozwodowe, w sprawach 
gospodarczych) i pisma procesowe. 

26. 

Komunikacja interkulturowa IV 

Program zajęć obejmuje następującą tematykę: Teoretyczne podstawy 
komunikacji interkulturowej; interkulturowość w języku i komunikacji 
niewerbalnej; rola komunikacji interkulturowej w krajach niemieckiego 
obszaru językowego; transfer kulturowy; interkulturowość w tekstach 
kulturowych (np. film, teatr); społeczności multikulturowe; znaczenie kultury 
krajów niemieckiego obszaru językowego dla europejskiego dziedzictwa 
kulturowego; kultura pamięci oraz miejsca pamięci; sposoby i drogi 
komunikacji na terenie Europy ze szczególnym uwzględnieniem terytorium 
krajów niemieckojęzycznych, Polski i Śląska. 

27. 

Praktyka zawodowa (specjalizacja 
językoznawcza z opcją zajęć z obszaru 
biznesu) 

Praktyka we wrocławskim oddziale Credit Suisse obejmuje: zapoznanie się 
studentów ze strukturami, organizacją i celami firmy Credit Suisse; 
zapoznanie się z wymaganiami zawodowymi oraz zakresem obowiązków 
stawianymi pracownikom w branży finansowo-bankowej; zastosowanie 
wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie ćwiczeń na uniwersytecie w 
realnym środowisku pracy; rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności 
„miękkich” w formie pracy indywidualnej i grupowej; wykonanie przez 
studentów pracy projektowej oraz jej ewaluacja w fazie końcowej praktyk. 

28. 

Kompetencje językowe II  
(specjalizacja skandynawistyczna ‚Język 
– kultura – przekład’) 

Studenci zostaną zapoznani z następującymi tematami: trudności w nauce 
języka duńskiego; reakcji i zachowań w różnych sytuacjach; mieszkania; 
fotografii; ciała człowieka, chorób i wypadków; sportu; wolontariatu; idoli i 
autorytetów; spotkań międzyludzkich; powitań i pozdrowień; szczęścia i 
niepowodzeń; pór roku; szkoły i wykształcenia; muzyki; ról płci; pracy i rynku 
pracy; odzieży. Tematykę uzupełniają elementy komunikacji interkulturowej. 

29. Wiedza o Danii  (specjalizacja 
skandynawistyczna ‚Język – kultura – 
przekład’) 

Tematyka zajęć porusza takie zagadnienia jak: historia i geografia Danii; 
elementy życia naukowego, kulturowego i społeczno-politycznego; z czego 
słynie Dania oraz historia stosunków polsko-duńskich i duńsko-niemieckich. 

30. 

PT: Doskonalenie warsztatu tłumacza 
(specjalizacja 'translatoryka') 

Tłumaczenie tekstów reprezentujących różne gatunki/rodzaje tekstów (do 
wyboru np.: teksty użytkowe, specjalistyczne, literackie); rozwiązywanie 
zadań translacyjnych osadzonych (miarę możliwości) w realiach rzeczywistej 
praktyki tłumaczeniowej; doskonalenia warsztatu tłumacza, rozwijanie 
umiejętności korzystania z pomocy wspomagających proces tłumaczenia, 
konsultowania własnych propozycji tłumaczeniowych; rozwijanie 
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metakompetencji translatorycznej, umiejętności kontrolowania własnego 
procesu tłumaczenia. 

31. 

PT: Tłumaczenie kooperatywne 
(specjalizacja 'translatoryka') 

Tłumaczenie kooperatywne tekstów reprezentujących różne gatunki/rodzaje 
tekstów; rozwiązywanie zadań translacyjnych osadzonych (miarę możliwości) 
w realiach rzeczywistej praktyki tłumaczeniowej; refleksja nad własnym 
procesem przekładu; uzasadnienie własnych rozwiązań translacyjnych, 
konstruktywna krytyka tłumaczeń dokonanych przez innych tłumaczy; 
rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i projektowej. 

32. 
PT: Praktyki w biurze tłumaczeń 
(specjalizacja 'translatoryka') 

Zapoznanie się z funkcjonowaniem profesjonalnego biura tłumaczeń; 
rozwiązywanie zadań translacyjnych osadzonych w realiach rzeczywistej 
praktyki tłumaczeniowej; tłumaczenie tekstów reprezentujących różne 
gatunki/rodzaje tekstów. 

33. 

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 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.  

 
Moduł przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela 
 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. 
 
Psycholingwistyczne aspekty nauczania 
języków obcych 

Podmiotowość i pełnomocność ucznia: Specyfika i prawidłowości uczenia się 
języków na II, III i IV etapie edukacyjnym z psycholingwistycznego, 
socjolingwistycznego i neurolingwistycznego punktu widzenia. 
Charakterystyka głównych operacji umysłowych w uczeniu się języków 
ojczystych i nieojczystych. Style poznawcze i strategie uczenia się a style 
nauczania. Zmiany w organizmie oraz funkcjonowaniu poznawczym i 
społecznym w okresie dorastania oraz ich wpływ na przebieg procesu uczenia 
się języków. Kompetencje kluczowe (komunikacyjne) i ich kształtowanie w 
ramach nauczania przedmiotu. (2.3.2.). Rola nauczyciela na II, III i IV etapie 
edukacyjnym: stymulowanie aktywności poznawczej uczniów. 
Wykorzystywanie wyników badań psycholingwistycznych dla celów 
glottodydaktycznych. Obserwacja zjawisk psycholingwistycznych w klasie 
szkolnej i jej implikacje glottodydaktyczne na poszczególnych etapach 
edukacyjnych. Wykorzystywanie wiedzy z zakresu psycholingwistyki w celu 
wzmacniania wiedzy wielojęzycznej uczniów, hamowania transferu 
negatywnego i wzmacniania transferu pozytywnego oraz promowania rozwoju 
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językowego równolegle z rozwojem reprezentacji pojęciowych i 
emocjonalnych. Etyka badań psycholingwistycznych. (2.3.3.). 
Dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości uczniów, w 
szczególności do możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się uczniów 
ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi – z trudnościami w uczeniu się i 
używaniu języków. (2.3.11.). Trudności w uczeniu się i używaniu języków, w 
tym specyficzne trudności w uczeniu się (zaburzenia i patologie językowe) – 
profilaktyka, diagnoza, pomoc psychologiczno-pedagogiczna. (2.3.12.) 

2. 
Metodyka nauczania języka 
niemieckiego w szkole 
ponadpodstawowej 

Cele kształcenia i treści nauczania języka niemieckiego na III i IV etapie 
edukacyjnym. Język niemiecki w kontekście wcześniejszego i dalszego 
kształcenia. Struktura wiedzy przedmiotowej. Program nauczania - tworzenie i 
modyfikacja, analiza, ocena, Projektowanie procesu kształcenia. Rozkład 
materiału. 
Style poznawcze i strategie uczenia się a style nauczania. Zmiany w organizmie 
oraz funkcjonowaniu poznawczym i społecznym w okresie dorastania oraz ich 
wpływ na przebieg procesu uczenia się. Kompetencje kluczowe i ich kształtowanie 
w ramach nauczania języka niemieckiego. 
Rola nauczyciela. Stymulowanie aktywności poznawczej uczniów, kreowanie 
sytuacji dydaktycznych, kierowanie pracą uczniów. 
Struktura lekcji jako jednostki metodycznej. Typy i modele lekcji. Rytuały lekcji. 
Planowanie lekcji. Formułowanie celów. 
Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania. Metody aktywizujące. 
Konstruowanie testów i sprawdzianów. Ocenianie i jego rodzaje. Funkcje oceny 
Odkrywanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień uczniów. Kształtowanie 
umiejętności praktycznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów. 
Dostosowanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia, w 
szczególności do możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się ucznia 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

3.  Praktyka śródroczna (szkoła 
ponadpodstawowa) 

Zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest 
odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań 
dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, 
uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;  
Obserwowanie:  a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku 
prowadzonych przez niego lekcji (zajęć) oraz aktywności uczniów, b) toku 
metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy 
oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, c) interakcji dorosły (nauczyciel, 
wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub młodzieżą w toku 
lekcji (zajęć), d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w 
klasie, ich prawidłowości i zakłóceń, e) sposobów aktywizowania i 
dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych 
uczniów, f) sposobu oceniania uczniów, g) sposobu zadawania i kontrolowania 
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pracy domowej, h) dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez 
uczniów, zachowania i postaw uczniów, 
i) funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji (zajęć) poszczególnych uczniów, z 
uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
uczniów szczególnie uzdolnionych, j) działań podejmowanych przez opiekuna 
praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny, k) 
organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania (ustawienie 
mebli, wyposażenie, dekoracje); 
Współdziałanie z opiekunem praktyk w: a) planowaniu i przeprowadzaniu lekcji 
(zajęć), 
b) organizowaniu pracy w grupach, c) przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,
d) wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy 
dydaktycznej, e) kontrolowaniu i ocenianiu uczniów, f) podejmowaniu działań na 
rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów 
szczególnie uzdolnionych, g) organizowaniu przestrzeni klasy, h) podejmowaniu 
działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej; 
Pełnienie roli nauczyciela, w szczególności: a) planowanie lekcji (zajęć), 
formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, b) 
dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego 
oraz dynamiki grupy uczniowskiej, c) organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w 
oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze, d) wykorzystywanie w toku 
lekcji (zajęć) środków multimedialnych i technologii informacyjnej, e) 
dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) do poziomu rozwoju 
uczniów, f) animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, 
rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem 
technologii informacyjnej, g) organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych, 
h) dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, i) diagnozowanie poziomu wiedzy i 
umiejętności uczniów, j) podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z 
uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), k) 
podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę 
pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, 
naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad, l) podejmowanie 
współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, 
psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami; 
Analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i 
zdarzeń pedagogicznych, w tym:prowadzenie dokumentacji praktyki. 

4.  Praktyka ciągła (szkoła 
ponadpodstawowa) 

Zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest 
odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań 
dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, 
uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji; 
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Obserwowanie: a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku 
prowadzonych przez niego lekcji (zajęć) oraz aktywności uczniów, b) toku 
metodycznego lekcji (zajęć), stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy 
oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, c) interakcji dorosły (nauczyciel, 
wychowawca) – dziecko oraz interakcji między dziećmi lub młodzieżą w toku 
lekcji (zajęć), d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w 
klasie, ich prawidłowości i zakłóceń, e) sposobów aktywizowania i 
dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania poziomu aktywności poszczególnych 
uczniów, f) sposobu oceniania uczniów, g) sposobu zadawania i kontrolowania 
pracy domowej, h) dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez 
uczniów, zachowania i postaw uczniów, i) funkcjonowania i aktywności w czasie 
lekcji (zajęć) poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, j) działań 
podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i 
zachowania dyscypliny, k) organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej 
zagospodarowania (ustawienie mebli, wyposażenie, dekoracje); 
 Współdziałanie z opiekunem praktyk w: a) planowaniu i przeprowadzaniu lekcji 
(zajęć),  
b) organizowaniu pracy w grupach, c) przygotowywaniu pomocy dydaktycznych, 
d) wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej w pracy 
dydaktycznej, e) kontrolowaniu i ocenianiu uczniów, f) podejmowaniu działań na 
rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów 
szczególnie uzdolnionych, g) organizowaniu przestrzeni klasy, h) podejmowaniu 
działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej; 
Pełnienie roli nauczyciela, w szczególności: a) planowanie lekcji (zajęć), 
formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, b) 
dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu edukacyjnego 
oraz dynamiki grupy uczniowskiej, c) organizację i prowadzenie lekcji (zajęć) w 
oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze, d) wykorzystywanie w toku 
lekcji (zajęć) środków multimedialnych i technologii informacyjnej, e) 
dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) do poziomu rozwoju 
uczniów, f) animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, 
rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem 
technologii informacyjnej, g) organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych, 
h) dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, i) diagnozowanie poziomu wiedzy i 
umiejętności uczniów, j) podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z 
uczniami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), k) 
podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę 
pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa, 
naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad, l) podejmowanie 



38 
 

współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, 
psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami; 
Analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i 
zdarzeń pedagogicznych, w tym:  prowadzenie dokumentacji praktyki. 

5. 
Rozwijanie kompetencji 
interkulturowej w dydaktyce języków 
obcych 

Kompetencja interkulturowa. Komunikacja interkulturowa a kształcenie 
językowe. Cele kształcenia międzykulturowego a metodyka języków obcych. 
Modele kształcenia międzykulturowego. Metody treningu międzykulturowego. 
Pedagogiczne i socjologiczne uwarunkowania kształcenia międzykulturowego. 

6.  
Multimedia w pracy nauczyciela języka 
niemieckiego w szkole 
ponadpodstawowej 

Znaczenie nowoczesnych technologii informacyjnych w podnoszeniu 
efektywności nauczania języka obcego. Tworzenie interaktywnych materiałów 
dydaktycznych. Tworzenie i prowadzenie lekcji z wykorzystaniem Internetu. 
Korzystanie z interaktywnych i multimedialnych testów językowych. 
Praktyczne wykorzystanie narzędzi komunikacyjnych (e-mail, chat, blog) w 
nauczaniu języka obcego. Słowniki i materiały elektroniczne w nauczaniu 
języka obcego. Serwisy edukacyjne jako źródło materiałów metodycznych dla 
nauczyciela, a także porad prawnych i innych form fachowej pomocy z 
zakresu dydaktyki i wychowania szkolnego. Możliwości wykorzystania 
multimediów na III i IV etapie edukacyjnym. Praca z filmem na lekcji języka 
obcego. Sytuacje wychowawcze w toku nauczania przedmiotowego. 
Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych uczniów. Kształtowanie 
umiejętności współpracy uczniów. Budowanie systemu wartości i rozwijanie 
postaw etycznych uczniów. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i 
nawyków kulturalnych. Edukacja zdrowotna – profilaktyka uzależnień. 
Animowanie działań edukacyjnych i pracy nad rozwojem ucznia. 
Kształtowanie u ucznia pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie 
ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej. Kształtowanie motywacji 
do uczenia się danego przedmiotu. Kształtowanie nawyków systematycznego 
uczenia się z różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu. Stymulowanie 
samodzielnej pracy ucznia w kontekście uczenia się przez całe życie. 
Przygotowanie ucznia do samokształcenia. Efektywność nauczania. Warsztat 
pracy nauczyciela. Wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela. 
Sprawdzanie i ocenianie jakości kształcenia. Ewaluacja. Analiza oraz ocena 
własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 
 

Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność filologia hiszpańska 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
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Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 41 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1 Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego –sprawności 
zintegrowane 

Zastosowanie w praktyce autentycznego aktu komunikacyjnego, obejmującego wszystkie 
cztery sprawności językowe: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Powtórzenie i konsolidacja 
wiadomości z zakresu gramatyki języka hiszpańskiego (m.in. artículo, perífrasis verbales, 
pasiva refleja); 
- zintegrowanie wiadomości z poszczególnymi sprawnościami językowymi. 

2.  Drugi język romański                       Lektorat języka romańskiego innego niż język kierunku: francuskiego, portugalskiego, 
włoskiego, katalońskiego – w zależności od aktualnej oferty dydaktycznej. Treści 
programowe są oparte na wybranym podręczniku do nauki języka i odpowiadają poziomowi 
biegłości B2+ wg ESOKJ. 

3.  Seminarium magisterskie Proponowane seminaria dotyczą takich dziedzin jak językoznawstwo hiszpańskie, historia 
literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej, historia i kultura Hiszpanii i krajów Ameryki 
Łacińskiej, przekładoznawstwo, komparatystyka, metodyka nauczania języka hiszpańskiego. 
Ramy tematyczne seminarium określa prowadzący, a uszczegółowione tematy rozpraw  
formułowane są w uzgodnieniu z uczestnikami zajęć i zatwierdzane przez Radę Instytutu 
Filologii Romańskiej; termin wybrania tematu mija wraz z końcem pierwszego semestru zajęć 
seminaryjnych. 

4.  Współczesne kierunki badań 
literackich 

Teoria literatury vs. historia literatury. Psychoanaliza w badaniach literackich. Formalizm 
rosyjski (B. Tomashevsky). Szkoła Praska (J. Mukařovský). Hermeneutyka: H. G. Gadamer; P. 
Ricœur. Rezeptionsästhetik: H. Jauss. Strukturalizm vs. poststrukturalizm. Analiza dyskursu: 
M. Foucault. Badania feministyczne, genderowe i queerowe. Postkolonializm w badaniach 
literackich. Komparatystyka. 

5.  Zajęcia monograficzne Przedmioty specjalistyczne, które student wybiera z corocznej oferty konwersatoriów lub 
wykładów monograficznych prowadzonych w IFR. 

6.  Informacja naukowa Pojęcie źródeł informacji i ich typologia; źródła informacji przydatne w pracy filologa, ich 
zawartość, struktura i wartość informacyjna; pojęcie kompetencji informacyjnych i strategii 
wyszukiwawczych; źródła bibliograficzne i faktograficzne; znaczenie prawa autorskiego w 
pracy naukowej i informacji naukowej. 

7.   
Twórcze pisanie. Praca z blogiem 

Założenie i prowadzenie przez uczestników indywidualnych dzienników internetowych 
(blogów) z zachowaniem anonimowości i stylizacji językowej (języki potoczne, środowiskowe, 
specjalistyczne, żargony, gwary itp.). Bieżąca ocena i komentarz blogów. 

8.   
Problematyka tłumaczeń 
wspomaganych komputerowo 
 

Wprowadzenie do programów: WORDFASC CLASSIC. PLUS TOOLS. WORDFAST 
PROFESSIONAL. TRADOS. MULTITERM. MEMOQ. SKETCH ENGINE. Wybrane korpusy języków 
romańskich i języka polskiego. 

9.   
Przekładoznawstwo 

Zarys historii refleksji nad przekładem i badań przekładoznawczych. Początek 
przekładoznawstwa jako dyscypliny naukowej. Podstawowe linie i metodologia badań 
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 przekładoznawczych. Polska i hiszpańska myśl przekładoznawcza na tle przekładoznawstwa 
europejskiego. Przekład (definicja, przekładalność i jej granice, ekwiwalencja przekładowa, 
rodzaje przekładu, metody, strategie i techniki przekładowe). Wybrane zagadnienia 
przekładoznawstwa (błędy w przekładzie, operacje kognitywne w procesie przekładu, etapy 
organizacji pracy tłumacza, kompetencje tłumacza, aspekty etyczne pracy tłumacza, tłumacz 
i przekład w świecie współczesnym). 

10.  
Tłumaczenia techniczne i 
naukowe 
 

Tajniki warsztatu tłumacza. Przygotowanie zasobu słownikowego w wyznaczonym zakresie 
tematycznym z wybranych dziedzin techniki i nauki. Ćwiczenia praktyczne (w zakresie 
tłumaczenia pisemnego i ustnego konsekutywnego). Przykłady zwrotów, substytutów 
wyrażeń, w celu ustalenia norm dopuszczalności w ramach wierności tłumaczeniowej. 
Słowniki i inne materiały codziennego użytku tłumacza zawodowego (metody posługiwania 
się nimi, dostępne zasoby internetowe i sposoby korzystania z nich korzystania). 

11. Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego - Pisanie tekstów 
naukowych 

Ogólne zasady redagowania tekstów akademickich (sposób cytowania, struktura informacji i 
jej dystrybucja w akapitach tekstu akademickiego, zastosowanie podstawowych wskaźników 
zespolenia tekstu, sporządzanie bibliografii oraz przypisów, redagowanie streszczenia oraz 
dobór słów kluczowych). Techniczne aspekty formatowania pracy w edytorze tekstu. 

12. Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego - Praktyczna 
stylistyka języka hiszpańskiego 

Wartość stylistyczna środków językowych. Zasady ortografii i interpunkcji. Zagadnienia 
związane z najczęstszymi błędami językowymi. 

13. Kierunki badań językoznawczych Ferdynand de Saussure i rewolucyjność Kursu językoznawstwa ogólnego. Rozwój fonologii i 
Praska Szkoła Językowa. Strukturalizm amerykański (Sapir: język, myślenie i kultura, teorie 
Bloomfielda). Teorie generatywno-transformacyjne Noama Chomsky’ego. Pragmatyka (teoria 
aktów mowy, teoria implikatur konwersacyjnych). Lingwistyka tekstu i dyskursu. 
Socjolingwistyka. Teorie etnolingwistyczne. Polityka językowa. Teorie psycholingwistyczne i 
neurolingwistyczne. Językowy obraz świata. 

14. 

Kultura języka polskiego 

Podstawowe pojęcia kultury języka oraz zasady umożliwiające praktyczną działalność 
normatywną, służącą rozwijaniu umiejętności poprawnego i skutecznego używania 
polszczyzny. Kształcenie umiejętności typologizacji błędów i ich rzetelnej korekty zgodnie z 
kryteriami poprawności językowej; umiejętności stosowania poprawnej polszczyzny w 
zakresie wymowy, ortografii, interpunkcji, leksyki, słowotwórstwa, fleksji i składni; 
umiejętności samodzielnego korzystania z opracowań o charakterze deskryptywno-
preskryptywnym (poradników językowych, elektronicznych korpusów językowych, 
współczesnych słowników języka polskiego) oraz źródeł o charakterze naukowym z zakresu 
językoznawstwa normatywnego. 

15. 

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 
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.  
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16. Edytorstwo cyfrowe 
Przygotowanie dokumentu do edycji przy wykorzystaniu edytorów tekstu. Przygotowanie 
prezentacji multimedialnej. 

17. 
Językoznawstwo stosowane 

Przedmiot badań i działy językoznawstwa stosowanego. Biologiczne podstawy komunikacji 
językowej. Zaburzenia językowe. Rodzaje afazji. Model Wernickego-Lichtheima. Przyczyny i 
leczenie afazji. Rozwój mowy. Polityka językowa. Kryteria opisu. Polityka językowa w Unii 
Europejskiej. 

18. Językoznawstwo kognitywne Początki i rozwój językoznawstwa kognitywnego. Naturalny metajęzyk semantyczny Anny 
Wierzbickiej. Metafora i metonimia. Teoria amalgamatów pojęciowych Gillesa Fauconniera i 
Marka Turnera. Kategoryzacja i teoria prototypów. Polisemia i kategorie radialne. 

19.  
Terminologia z elementami 
leksykografii 
 

Terminologia jako dyscyplina naukowa. Terminologia jako gałąź językoznawstwa. Związki 
interdyscyplinarne terminologii. Terminologia i terminografia. Instytucje określające normy 
techniczne (polskie i hiszpańskie). Pojęcie terminu. Typologia terminów. Zasady przekładu 
tekstów naukowych i technicznych. Terminologia, leksykografia, leksykologia. Zasady 
opracowania dwujęzycznej kartoteki terminologicznej. 

20. Tłumaczenia poświadczone, 
prawnicze i handlowe 

Wymagania stawiane tłumaczom przysięgłym w Polsce. Techniki sporządzania tłumaczeń 
poświadczonych w Polsce. Specyfika tłumaczeń prawniczych i handlowych. Korzystanie ze 
słowników i glosariuszy drukowanych i internetowych. 

21. Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego – język dla 
potrzeb zawodowych 

Tworzenie różnego rodzaju tekstów dla potrzeb zawodowych (dla celów administracyjnych: 
podanie (instancia), protokół (acta), inne pisma urzędowe; dla celów handlowych, 
usługowych i gospodarczych: umowa, rachunek, zamówienie, umowa najmu, korespondencja 
handlowa, opis grafiki, opis techniczny; dla celów prawniczych: wyroki sądowe i inne pisma 
prawnicze). 

22. 

Współczesna literatura 
hiszpańskiego obszaru 
językowego 

Powieść hiszpańska w połowie XX stulecia (Camilo José Cela, Miguel Delibes). Proza 
emigracyjna (Francisco Ayala, Ramón J. Sender). Powieść eksperymentalna (Luis-Martín 
Santos, Juan Goytisolo, Juan Marsé). Powieść postmodernistyczna (Eduardo Mendoza). 
Powieści historyczne/powieści o wojnie domowej (Javier Cercas, Julio Llamazares, Almudena 
Gandes).  Powieść kryminalna (Antonio Muñoz Molina, Manuel Vázquez Montalbán). Powieść 
autoreferencyjna (Enrique Vila-Matas, Juan José Millás). Powieści kobiece. Javier Marías. 
Powieści bomu i postboomu, najnowsze zjawiska literatury hispanoamerykańskiej (Roberto 
Bolaño, Isabel Allende, Fernando Vallejo, Juan José Saer, Tomás Eloy Martínez). 

23. 
Przedmiot dowolnego wyboru 

Przedmiot z aktualnej oferty zajęć adresowanych do studentów studiów II stopnia w IFR 
(m.in. Drugi język romański, zajęcia monograficzne z bieżącej oferty, zajęcia innych 
specjalności filologii hiszpańskiej lub otwarte zajęcia/moduły kierunku Filologia francuska w 
ramach wolnych miejsc). 

24. Nowe media w krajach 
hiszpańskojęzycznych  

Systemy medialne państw hiszpańskojęzycznych. Badanie środków masowego przekazu 
(prasa, radio, telewizja, media społecznościowe różnego typu). Analiza jakościowa. Analiza 
ilościowa. Analiza zawartości. Krytyczna analiza dyskursu. Analiza obrazu. 

25. Tłumaczenia literackie 
Tłumacz a rynek wydawniczy w Polsce i w Hiszpanii. Przekłady tekstówliterackich (proza, 
poezja, dramat, esej). Przekłady tekstów dziennikarskich (notatka prasowa, artykuł, felieton, 
wywiad). 
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26. Narzędzia pracy tłumacza 
Wprowadzenie do programów: WORDFASC CLASSIC. PLUS TOOLS. WORDFAST 
PROFESSIONAL. TRADOS. MULTITERM. MEMOQ. SKETCH ENGINE. 

27. 
Praktyczna nauka języka 
hiszpańskiego – sprawności 
zintegrowane 

Rozumienie wypowiedzi ustnych przynależących do różnych gatunków i dotyczących 
obszarów tematycznych związanych z różnymi aspektami historii i kultury Hiszpanii i Ameryki 
Łacińskiej oraz oryginalne wypowiedzi w hiszpańskich i latynoamerykańskich środkach 
komunikacji masowej (prasa, radio, telewizja, Internet). Tworzenie wypowiedzi ustnych 
przynależących do różnych gatunków i dotyczących obszarów tematycznych związanych z 
różnymi aspektami historii i kultury Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. 

28. Wybrane kwestie kulturowe  
Realizowane w ramach tego bloku zajęcia są dostosowywane do bieżących potrzeb (np. 
Opracowanie i promowanie treści online, Redagowanie cyfrowych artykułów naukowych). 

29. Praktyki zawodowe Sprawdzenie w rzeczywistym otoczeniu społeczno-ekonomicznym i w autentycznych 
sytuacjach zawodowych poziomu oraz przydatności zdobytych na studiach drugiego stopnia 
kompetencji, umiejętności i wiedzy; przygotowanie studentów do przyszłej pracy; 
wypracowanie pierwszych kontaktów zawodowych. 

30. Tłumaczenia audiowizualne lub 
Tłumaczenia ustne 

Tłumaczenie konsekutywne, à vista i symultaniczne: technika i specyfika każdego z rodzajów 
tłumaczenia. Umiejętności i nawyki konieczne w pracy tłumacza: analiza i syntetyzowanie 
wypowiedzi, sporządzanie notatek, kontrolowanie wypowiedzi w języku docelowym, 
panowanie nad zmienną sytuacją w trakcie pracy, podzielność uwagi, budowanie bazy 
słownikowej, budowanie bazy odniesień kulturowych i treści specjalistycznych. Występowanie 
przed publicznością i świadczenia tłumaczeniowe poprawne językowo oraz zgodne z polskim i 
hiszpańskim uzusem komunikacyjnym w tłumaczeniu ustnym. 

31. Psychologia dla nauczycieli Podstawowe pojęcia psychologii. Procesy poznawcze. Spostrzeganie, odbiór przetwarzanie 
informacji. Mowa. Myślenie i rozumowanie. Uczenie się i pamięć. Uwaga. Emocje i motywacja 
w procesach regulacji zachowania. Zdolności i uzdolnienia.  
Teorie i struktura osobowości. Psychologia różnic indywidualnych – różnice w zakresie 
inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego. 
Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacja zachowań ucznia i sytuacji w szkole. 
Kontekst psychologiczny projektowania procesów edukacyjnych. 
Rozwój fizyczny i psychiczny (wprowadzenie w problematykę) - rozwój poznawczy, 
emocjonalny, społeczny. Modele rozwoju. Biologiczne i społeczne czynniki rozwoju. Fazy 
rozwoju. Rozwój wybranych funkcji psychicznych. Rozwój i kształtowanie osobowości. Rozwój 
a wychowanie. 
Pojęcie normy i patologii (wprowadzenie w problematykę) - zaburzenia rozwojowe, 
zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne (lęki i fobie). Zaburzenia lękowe  
i nastroju. Zaburzenia osobowości. Zaburzenia odżywiania. 
Poznanie i spostrzeganie społeczne. Postawy, stereotypy, uprzedzenia. Zachowania 
asertywne, agresywne i uległe. Empatia. Praca z grupą. Reguły współdziałania. 
Komunikacja i kultura języka. Procesy komunikowania się. Bariery komunikacji. Media  
i ich wpływ wychowawczy. Nauczyciel w procesie komunikacji –autoprezentacja, aktywne 
słuchanie, efektywne nadawanie. Komunikacja niewerbalna. Porozumiewanie się emocjonalne 
w klasie. Style komunikowania się uczniów i nauczyciela. Bariery komunikacyjne w klasie. 
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Porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych (w szkole  
i w rodzinie). 
Poznawanie uczniów: techniki i ich ograniczenia, kwestie etyczne. Pozycja społeczna ucznia w 
klasie. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, ADHD). 
Profilaktyka w szkole. Diagnoza nauczycielska. Podstawowe techniki diagnostyczne. 
Uwarunkowania procesu diagnostycznego. Rozpoznanie i ocena poziomu rozwoju ucznia. 

32. Pedagogika dla nauczycieli Wychowanie a rozwój. Funkcje wychowania. Proces wychowania, jego struktura, właściwości, 
dynamika. Przymus i swoboda w wychowaniu. Wychowanie jako urabianie  
i jako wspomaganie rozwoju. Wychowanie adaptacyjne i emancypacyjne. Wychowanie  
a manipulacja. Podmiotowość w wychowaniu. Style i postawy wychowawcze. Konteksty 
wychowania. Podstawowe środowiska wychowawcze: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła. 
Źródła i przejawy kryzysu współczesnego wychowania. 
Szkoła jako instytucja wychowawcza. Kształtowanie i zmiana postaw. Praca z grupą 
rówieśniczą. Tworzenie klimatu wychowawczego w klasie i w szkole. Plan pracy 
wychowawczej. Metody wychowawcze i ich skuteczność. Umiejętności wychowawcze. 
Trudności wychowawcze. Błędy wychowawcze. Granice i mierniki oddziaływań 
wychowawczych Proces i wzorce komunikowania się na terenie szkoły. Konflikty w klasie. 
Środowisko społeczne klasy i szkoły. Autokratyzm i demokracja w szkole. Ukryty program 
szkoły. Postawy nauczycieli i uczniów. Kryzys szkoły. Współpraca rodziny i szkoły. 
Współpraca szkoły ze środowiskiem. 
Zawód nauczyciela. Wzór osobowy, postawa i kunszt nauczycielski. Powinności nauczyciela i 
rozwój profesjonalny. Przygotowanie zawodowe nauczyciela. Etyka nauczycielska. Role 
zawodowe nauczyciela. Uczenie się w miejscu pracy. Dokształcanie  
i doskonalenie zawodowe jako warunki awansu zawodowego. Uczenie się przez całe życie 
nauczycieli. 
Fizyczne aspekty komunikacji werbalnej i emisja głosu – budowa, działanie i ochrona narządu 
mowy. 
Uzależnienia (w tym od środków psychoaktywnych i komputera). 
Profilaktyka w szkole. Konstruowanie klasowych i szkolnych programów profilaktycznych. 
Promocja i ochrona zdrowia uczniów. 
Proces wychowania, jego struktura, właściwości, dynamika. Przymus i swoboda  
w wychowaniu. Wychowanie jako urabianie i jako wspomaganie rozwoju. Wychowanie 
adaptacyjne i emancypacyjne. Wychowanie a manipulacja. Podmiotowość w wychowaniu. 
Style i postawy wychowawcze. 
Szkoła jako instytucja wychowawcza. Kształtowanie i zmiana postaw. Praca z grupą 
rówieśniczą. Tworzenie klimatu wychowawczego w klasie i w szkole. Plan pracy 
wychowawczej. Metody wychowawcze i ich skuteczność. Umiejętności wychowawcze. 
Trudności wychowawcze. Konflikty w klasie Błędy wychowawcze. Pozaszkolne instytucje 
wychowawcze i resocjalizacyjne. Współpraca rodziny i szkoły.  
Program wewnętrzny nauczyciela. Wiedza prywatna, potoczna a wiedza naukowa 
nauczyciela. 
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Agresja i przemoc (w tym agresja elektroniczna). Uzależnienia (w tym od środków 
psychoaktywnych i komputera). 
Profilaktyka w szkole. Konstruowanie klasowych i szkolnych programów profilaktycznych. 
Promocja i ochrona zdrowia uczniów. 

33. Pedagogika – uczeń ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w szkole 

Typy uczniów. Uczeń szczególnie uzdolniony. Inny i obcy. Uczeń ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Trudności i niepowodzenia szkolne.  
Problemy zdrowotne ucznia i ich wpływ na jego sytuację szkolną. Niepełnosprawność fizyczna 
i intelektualna oraz jej konsekwencje psychologiczne. Zaburzenia w procesie rozwoju 
językowego. Całościowe zaburzenia w rozwoju.  
Postępowanie pedagogiczne z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc 
uczniowi z problemami zdrowotnymi – choremu przewlekle i niepełnosprawnemu. Współpraca 
z rodzicami ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specjalistami pracującymi z 
uczniem. 

34. Bezpieczeństwo w szkole Bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza jej terenem (zajęcia terenowe, wycieczki). Ochrona 
zdrowia dziecka. Edukacja dla bezpieczeństwa – dbałość o bezpieczeństwo własne oraz 
innych na II, III i IV etapie edukacyjnym. 
Zawód nauczyciela. Wypalenie zawodowe nauczycieli – przyczyny, symptomy, strategie 
zaradcze. Choroby związane w wykonywaniem zawodu nauczyciela – profilaktyka. 
Komunikacja i kultura języka. Fizyczne aspekty komunikacji werbalnej i emisja głosu – 
budowa, działanie i ochrona narządu mowy. 
Współpraca szkoły ze środowiskiem i nauczyciela z rodzicami dzieci. 

35. Psychologiczne podstawy 
edukacji w gimnazjum i szkołach 
ponadgimnazjalnych 

Rozwój fizyczny i psychiczny (poznawczy, emocjonalny, społeczny). Modele rozwoju. 
Biologiczne i społeczne czynniki rozwoju. Fazy rozwoju. Rozwój wybranych funkcji 
psychicznych. Rozwój i kształtowanie osobowości. Rozwój a wychowanie (wersja 
poszerzona). 
Pojęcie normy i patologii. Zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania, zaburzenia 
emocjonalne (lęki i fobie). Zaburzenia lękowe i nastroju. Zaburzenia osobowości. Zaburzenia 
odżywiania. 
Sylwetka rozwojowa ucznia w zakresie adolescencji i wczesnej dorosłości. Rozwój fizyczny, 
motoryczny i psychoseksualny, rozwój procesów poznawczych (myślenie, mowa, 
spostrzeganie, uwaga, pamięć), rozwój społeczno-emocjonalny i moralny. Zmiany fizyczne i 
psychiczne w okresie dojrzewania. Dojrzałość fizyczna a dojrzałość społeczna  
i emocjonalna. Krystalizowanie się tożsamości. Dorosłość. Identyfikacja z nowymi rolami 
społecznymi. Kształtowanie się stylu życia. 
Kontakty społeczne ucznia. Bunt okresu dorastania i jego funkcje. 

36. Pedagogiczne podstawy edukacji 
w gimnazjum i szkołach 
ponadgimnazjalnych 

Formy aktywności młodzieży. Nauka, realizacja zainteresowań, działalność społeczna, 
wolontariat, praca. Poszerzanie autonomii i samodzielności. 
Kontakty społeczne ucznia. Grupa rówieśnicza. Pozycja społeczna ucznia w grupie 
rówieśniczej. Znaczenie grupy rówieśniczej. Koleżeństwo, przyjaźń, związek partnerski, 
miłość. Konflikty z rówieśnikami, rodzicami i wychowawcami. Rola osób znaczących  
i autorytetów. Zmiana autorytetów, kryzys autorytetu nauczyciela i rodzica. Zagrożenia 
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młodzieży: agresja, przemoc, uzależnienia, grupy nieformalne, sekty. Podkultury 
młodzieżowe. Inny, wykluczony. 
Progi edukacyjne. Zmiana szkoły, adaptacja w nowej rzeczywistości szkolnej, wybory 
edukacyjne i zawodowe. Ambicje i aspiracje. Motywacja. 
Poradnictwo edukacyjno-zawodowe. Nauczyciel jako doradca. Wspomaganie ucznia  
w projektowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej. Metody i techniki określania potencjału 
ucznia. Przygotowanie młodzieży do samokształcenia, pracy nad własnym rozwojem oraz do 
aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. Rynek edukacyjny i rynek pracy. Droga rozwoju 
zawodowego. Uczenie się przez całe życie. 
Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela na etapie szkoły ponadpodstawowej. Program 
wychowawczy. Edukacja zdrowotna, programy profilaktyczne. Wspieranie uczniów w radzeniu 
sobie z problemami wieku dorastania. Tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi, 
stymulowanie rozwoju społeczno-moralnego młodzieży, animowanie życia społeczno-
kulturalnego, wspieranie samorządności i autonomii uczniów w szkole. Dynamika grupy 
uczniowskiej. Współpraca i współdziałanie uczniów. Rozwiązywanie konfliktów, mediacje. 
Współpraca szkoły ze środowiskiem i nauczyciela z rodzicami uczniów. 

37. Podstawy dydaktyki Uczący się języków obcych w świetle współczesnych koncepcji psycholingwistycznych i 
dydaktycznych; kompetencje i umiejętności współczesnych nauczających języków obcych; 
przegląd najważniejszych metodologii konwencjonalnych w nauczania języków obcych, 
główne czynniki ich ewolucji; metodologie niekonwencjonalne w nauczaniu języków obcych; 
uczenie się języków obcych jako wspieranie różnojęzyczności. 

38. Metodyka nauczania języka 
hiszpańskiego 

Historyczny przegląd metod nauczania języków obcych (metody tradycyjne i 
niekonwencjonalne); podejście komunikacyjne, metody aktywizujące. Zasady opracowania 
programów nauczania języka hiszpańskiego; podstawa programowa dla szkół podstawowych 
i średnich. Główne założenia ESOKJ; narzędzia opisu kształcenia językowego wynikające z 
podejścia zadaniowego. Znaczenie nauczania języków obcych w świetle ustaleń Rady Europy. 
Kryteria doboru podręcznika; analiza podręczników do nauki j. hiszpańskiego opracowanych 
zgodnie z założeniami ESOKJ. Budowa lekcji, formułowanie celów lekcji, dobór treści 
nauczania, formy pracy, kryteria oceny lekcji. Redagowanie scenariuszy lekcji. Status błędu 
w nauczaniu języka obcego. Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego (ewaluacja): 
rodzaje, narzędzia, typologia ewaluacji; tworzenie testów językowych. Wybrane problemy 
nauczania języka hiszpańskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (w korelacji 
z praktykami śródrocznymi). Przygotowanie do praktyk pedagogicznych ciągłych 
(dokumentacja, zasady). 
Techniki nauczania poszczególnych sprawności językowych i elementów języka. Środki 
nauczania języka w zależności od etapu nauczania (szkoła podstawowa, etapy edukacyjne I i 
II, szkoła ponadpodstawowa - etap III); wybrane problemy pracy z uczniami młodszymi na 
lekcjach języka obcego (etap I - edukacja wczesnoszkolna). Nauczanie i rola wiedzy o 
kulturze na lekcjach języka obcego. Nowe technologie w metodyce języka hiszpańskiego, 
pomoce multimedialne, dokumenty autentyczne, narzędzia internetowe. Nauczyciel języka 
obcego: kompetencje zawodowe, osobowość, strategie pedagogiczne. Uczeń w procesie 
nauczania: osobowość i indywidualne cechy ucznia a nauczanie języka. Motywacja. 
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Autonomia ucznia w procesie nauczania. Autonomia i samoocena ucznia: Europejskie 
Portfolio Językowe. Nauczanie języków obcych w Polsce: nauczanie języka hiszpańskiego. 

39. Praktyka dydaktyczna 
(śródroczna) 

Budowa lekcji, formułowanie celów lekcji; redagowanie scenariuszy lekcji; kryteria oceny 
lekcji; środki nauczania języka w zależności od etapu nauczania (gimnazjum vs liceum); nowe 
technologie w metodyce j. hiszpańskiego; dokumenty autentyczne; techniki pracy na lekcji 
języka hiszpańskiego w korelacji z działaniami językowymi i składnikami kompetencji 
komunikacyjnej; wybrane problemy nauczania języka hiszpańskiego w szkołach gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. 

40. Praktyka dydaktyczna (ciągła) Budowa lekcji, formułowanie celów lekcji; redagowanie scenariuszy lekcji; kryteria oceny 
lekcji; środki nauczania języka w zależności od etapu nauczania (gimnazjum vs liceum); 
nowe technologie w metodyce j. hiszpańskiego; dokumenty autentyczne; techniki pracy na 
lekcji języka hiszpańskiego w korelacji z działaniami językowymi i składnikami kompetencji 
komunikacyjnej; wybrane problemy nauczania języka hiszpańskiego w szkołach 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

41. Kompetencje psychologiczno-
pedagogiczne nauczyciela w 
gimnazjum i szkole 
ponadgimnazjalnej 

Szkoła jako instytucja wychowawcza. Środowisko społeczne klasy i szkoły. Ukryty program 
szkoły. Postawy nauczycieli i uczniów. Praca z grupą rówieśniczą. Tworzenie klimatu 
wychowawczego w klasie i w szkole. Plan pracy wychowawczej. Metody wychowawcze i ich 
skuteczność. Umiejętności wychowawcze. Trudności wychowawcze. Współpraca rodziny i 
szkoły. Współpraca szkoły ze środowiskiem. 
Zawód nauczyciela. Role zawodowe nauczyciela. Wzór osobowy, postawa i kunszt 
nauczycielski. Powinności nauczyciela i rozwój profesjonalny. Program wewnętrzny 
nauczyciela. Przygotowanie zawodowe nauczyciela. Wiedza prywatna, potoczna a wiedza 
naukowa nauczyciela. Etyka nauczycielska. Uczenie się w miejscu pracy. Dokształcanie  
i doskonalenie zawodowe jako warunki awansu zawodowego. 
Poznawanie uczniów. Techniki i ich ograniczenia, kwestie etyczne. Pozycja społeczna ucznia 
w klasie. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczeń szczególnie uzdolniony. 
Inny i obcy. Międzynarodowe i krajowe regulacje dotyczące praw człowieka, dziecka, ucznia 
oraz osób niepełnosprawnością. 
Pojęcie normy i patologii. Agresja i przemoc (w tym agresja elektroniczna). 
Uzależnienia (w tym od środków psychoaktywnych i komputera). Problemy zdrowotne ucznia 
i ich wpływ na jego sytuację szkolną. 
Profilaktyka w szkole. Diagnoza nauczycielska. Podstawowe techniki diagnostyczne. 
Uwarunkowania procesu diagnostycznego. Rozpoznanie i ocena poziomu rozwoju ucznia. 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna –regulacje prawne, formy i zasady udzielania wsparcia. 
Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń 
pedagogicznych, w tym: konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, ocenę własnego 
funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych, wychowawczych (dostrzeganie 
swoich mocnych i słabych stron), ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji 
zamierzonych celów, konsultacje z opiekunem praktyk z ramienia uczelni w celu omawiania 
obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań, omawianie zgromadzonych 
doświadczeń w grupie studentów. 
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Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność Filologia indyjska i kultura Indii 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim - zał. 41. 

 
 

1.  Ćwiczenia przekładowe z sanskrytu 

Utrwalenie wiadomości z gramatyki sanskrytu, poszerzenie zasobu słownictwa oraz 
praktyczne wykorzystanie kompetencji językowych w procesie przekładu oryginalnego 
tekstu sanskryckiego; twórczość wybranego autora; kontekst historyczno-literacki 
utworu; styl i środki poetyckie danej epoki, tropy, figury; metra poetyckie; konstrukcje 
składniowe, opracowania tłumaczonego utworu (wydania krytyczne, komentarze, 
monografie itp.). 

2.  Ćwiczenia przekładowe z hindi 
Tłumaczenie wybranych passusów z różnorodnych tekstów w j. hindi: bajki indyjskie; 
poezja dwudziestego wieku; literatura dalicka; dramaty indyjskie; prace teoretyczno-
literackie; literatura piękna; prasa brukowa; odmiany stylistyczne języka; leksyka; 
konstrukcje składniowe, środki poetyckie, tropy, figury. 

3.  Teoria przekładu 

Definicja przekładu i związane z nią trudności; rodzaje przekładów; pojęcie 
ekwiwalencji formalnej i dynamicznej; kompetencje tłumacza; przekład konsekutywny 
i symultaniczny; przekład pisemny i związane z nim trudności; przekład tekstów 
sakralnych; przekład literacki; pojęcie nieprzekładalności; ćwiczenia przygotowujące do 
tłumaczenia ustnego i pisemnego. 

4.  Seminarium magisterskie 

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. 

5.  
Ćwiczenia z gramatyki i stylistyki sanskrytu 

 

Lektura urywków wybranych utworów z różnych okresów literackich pod kątem 
trudniejszych zagadnień gramatycznych i stylistycznych: aorysty; koniugacje 
pochodne: intensivum, desiderativum, denominativum; czasy opisowe; zdania główne 
i poboczne; główne cechy składni sanskryckiej; metra sanskryckie. 
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6.  
Ćwiczenia z gramatyki i stylistyki języka 
hindi 

Gramatyka języka hindi na poziomie zaawansowanym, poprawne wykorzystywania 
struktur i wyrażań idiomatycznych; Rozbudowa słownictwa w hindi; czytanie, 
rozumienie i tłumaczenie tekstów literackich o różnych rejestrach stylistycznych i 
gatunkowych na poziomie zaawansowanym; doskonalenie sposobów prowadzenia 
konwersacji na poziomie zaawansowanym; pisanie zaawansowanych tekstów w hindi. 

7.  Historia literatury sanskryckiej 

Literatura rytualna; teksty śrautasutr i uroczystych rytuałów śrauta; teksty zwane 
grihjasutry i rytuały domowe (grihya); znaczenie dharmasutr; dharmasiastry a 
dharmasutry; wstępna charakterystyka puran: ich pochodzenie, datowanie, liczba; 
stosunek puran do tekstów wedyjskich; miejsce puran w literaturze sanskryckiej; 
purany jako teksty religijne i jako dokumenty historyczne; najważniejsze purany i ich 
wydania oraz przekłady. 

8.  Historia literatury hindi 

Twórczości wybranych, najwybitniejszych i najciekawszych twórców prozy hindi 
należących do poszczególnych okresów jej rozwoju od okresu początkowego po 
współczesność; kształtowanie się poszczególnych szkół, nurtów i gatunków: powieść, 
opowiadanie, eseistyka; wpływy rodzime i obce; pisarki hindi; nagrody i instytucje 
patronujące rozwojowi prozy hindi; przekłady prozy hindi w języku polskim i językach 
nieindyjskich; współczesna poezja w hindi, najważniejsze szkoły i twórcy, lektura 
oryginalnych tekstów i przegląd dostępnych przekładów w języku polskim i angielskim; 
od prekursorów poezji w khari-boli hindi poprzez indyjski romantyzm po 
eksperymentalizm i Nową Poezję; przełomowe wydarzenia, sławne antologie, wybitni 
poeci i nagrody Indyjskiej Akademii Literatury; nurt kobiety w poezji hindi; zjawiska 
ostatnich dekad. 

9.  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 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. 

   

 

 
 
Nazwa kierunku studiów: Filologia, specjalność judaistyka 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
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Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim - zał. 41 
 
 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Język hebrajski II.1-4 Leksyka dotycząca historii, kultury, literatury i życia społecznego na podstawie lektury i 
analizy wybranych tekstów preparowanych i niepreparowanych. Stylistyka różnych tekstów 
hebrajskich. Pogłębienie, konsolidacja i utrwalenie uzyskanej wiedzy gramatycznej z obszaru 
morfologii i składni. Lektura i analiza tekstów w jęz. hebrajskim.  

2.  Żydzi na Śląsku - historia, 
kultura, społeczeństwo 

Początki osadnictwa żydowskiego na Śląsku. Kultura żydowska na Śląsku. Wrocław jako 
centrum religijne, naukowe i kulturalne niemieckiego żydostwa. Holokaust i jego główne 
etapy na Śląsku. Odrodzenie się życia żydowskiego na Śląsku po II wojnie światowej. 

3.  Seminarium magisterskie jid. 1-4 Zasady pisania pracy naukowej. Wybór tematu pracy magisterskiej. Indywidualna praca, 
konsultowanie, zgłaszanie ewentualnych poprawek i pomoc w przygotowaniu rozdziałów prac 
magisterskich. Uczestnictwo studenta w prowadzeniu badań naukowych pod opieką 
promotora. 

4.  Seminarium magisterskie hebr. 
1-4 

Zasady pisania pracy naukowej. Wybór tematu pracy magisterskiej. Indywidualna praca, 
konsultowanie, zgłaszanie ewentualnych poprawek i pomoc w przygotowaniu rozdziałów prac 
magisterskich. Uczestnictwo studenta w prowadzeniu badań naukowych pod opieką 
promotora. 

5.  Stosunki polsko-żydowskie Stereotypy: Polak – antysemita, Żyd – komunista. Polacy i Żydzi w komunistycznej Polsce. 
Marzec 1968. PPR/PZPR wobec kwestii żydowskiej. Kościół katolicki w Polsce wobec kwestii 
żydowskiej. Polacy i Żydzi dziś - spadek po PRL. 

6.  Źródła do badań historii i kultury 
Żydów 

Różnorodność źródeł do badań historii i kultury Żydów. Dokumenty osobiste. Archiwum i 
archiwalia. Prasa. Literatura. Metody analizy źródłowej. 

7.  Diaspory żydowskie Diaspora żydowska – próba definicji. Diaspora a Izrael. Diasporyczność jako cecha kultury 
żydowskiej. Zarys historii i geografii diaspor żydowskich. Zróżnicowanie diaspory żydowskiej: 
Aszkenazyjczycy, Sefardyjczycy, Mizrachim. Wybrane diaspory Azji i Afryki. Stereotypy 
związane z przedstawicielami wybranych diaspor. 

8.  Teoria i praktyka przekładu Wybrane problemy teorii przekładu. Przekłady tekstów żydowskich: wybrane problemy. 
Krytyka przekładu. Cechy dobrego przekładu, błędy w przekładzie i ich przyczyny. Analizy 
wybranych fragmentów tekstów. Wybrane aspekty pracy tłumacza. Organizacje 
profesjonalne zrzeszające tłumaczy w Polsce i ważniejsze instytucje międzynarodowe. 
Przekład a rynek książki. Finansowanie przekładów. 

9.  Translatorium jidysz Narzędzia pracy tłumacza z języka jidysz (słowniki, korpusy, bazy danych) - rekapitulacja i 
aktualizacja; Językowy kontakt polsko-żydowski a problematyka przekładu - trudniejsze 
kwestie; Ćwiczenia z bardziej złożonych problemów przekładu z jidysz na polski. Ćwiczenia z 
przekładu tekstów nieliterackich i literackich; Praca nad przekładami własnymi; 
Przygotowanie przekładu krótkiego tekstu na język jidysz; Społeczne i kulturowe konteksty 
funkcjonowania jidysz a przekład. 
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10. Jews and Christians in the 
Ukrainian lands 

Stosunki Żydów i chrześcijan na Ukrainie w latach 1648-2017. Skutki powstania kozackiego 
w społecznościach aszkenazyjskich. Żydzi i Ukraińcy jako ludy zdominowane pod 
panowaniem Habsburgów i Romanowów. Organizacja żydowskiego życia: struktury religijne i 
administracyjne, chasydyzm, sztetl. Ukraińcy i Żydzi w epoce komunizmu, drugiej wojny 
światowej i w okresie powojennym.  

11. Język jidysz II.1-2 Złożone zagadnienia fonetyki, morfologii (fleksji, słowotwórstwa), leksyki (ze szczególnym 
naciskiem na frazeologię i idiomatykę) oraz składni języka jidysz. Dialekty jidysz historycznie 
i współcześnie. Pogłębianie umiejętności czytania ze zrozumieniem, słuchania, mówienia i 
pisania w jidysz. Lektura niepreparowanych tekstów literackich i nieliterackich. Lektura 
rękopisów. Praca z archiwalnymi i współczesnymi materiałami audiowizualnymi. Konteksty 
użycia języka jidysz dawniej i dziś. 

12. Współczesna kultura Izraela Podstawowe treści kulturowe łączące różne segmenty społeczeństwa izraelskiego; 
najważniejsze konflikty trapiące społeczeństwo izraelskie; przemiany w izraelskim zbiorowym 
imaginarium i ich reprezentacje; kulturowe manifestacje tożsamościowe różnych grup 
etnicznych w izraelskim społeczeństwie; reprezentacje religijności i sekularyzmu.  

13. Metodologia badań 
judaistycznych. Literatura i język 

Wybrane pojęcia językoznawstwa. Wybrane kierunki i zagadnienia badań językoznawczych. 
Wybrane pojęcia poetyki. Literatura żydowska, kanon literacki – problemy metodologiczne. 
Wybrane kierunki i zagadnienia badań literaturoznawczych. 

14. Język hebrajski - konwersacje Rozwinięcie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu języka hebrajskiego. Konsolidacja 
struktur syntaktycznych, poszerzenie słownictwa zw. z tematyką naukową, poznanie różnych 
rejestrów współczesnego języka hebrajskiego. 

15. Judaizm dziś Nurty współczesnego judaizmu. Judaizm w USA i w Izraelu. Granice judaizmu.  Judaizm a 
wyzwania ponowoczesności. Post-judaizm i „Jewish Renewal”. Religijny (post)syjonizm. 
Konteksty 

16. Metodologia badań 
judaistycznych. Kultura i 
społeczeństwo 

Czym jest metodologia? Metodologie nauk historycznych a metodologie innych nauk 
humanistycznych i społecznych. Najważniejsze XX wieczne dyskusje metodologiczne w 
naukach historycznych, humanistycznych i społecznych i ich znaczenie dla badań historii i 
kultury Żydów. 

17. Translatorium j. hebr. - teksty 
literackie 

Wybrane zagadnienia teoretyczne związane z przekładem literackim; Ćwiczenia 
translatorskie: przekład różnych gatunków tekstów literackich z różnych okresów i stylów (w 
tym tekstów potrzebnych do napisania pracy magisterskiej). 

18. Translatorium j. hebr. - teksty 
nieliterackie 

Wybrane zagadnienia teoretyczne związane przekładem pisemnym tekstów użytkowych. 
Specyfika tłumaczenia tekstów w zależności od ich funkcji i typu. Ćwiczenia translatorskie 
kształcące sprawności tłumaczenia z hebrajskiego i na hebrajski: przekład różnych gatunków 
tekstów nieliterackich. 

19. 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 
rekrutacji do pracy (np. techniki assesment center). Zaawansowane procesy psychologii 
pracy (ze szczególnym uwzględnieniem higieny pracy i wypalenia zawodowego). 
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Uregulowania na rynku pracy związane z ochroną praw pracowniczych (dyskryminacji i 
mobbingu). Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowym zespole pracowniczym. 

           
 

  

Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność Filologia indyjska i kultura Indii 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim - zał. 41. 

 
 

1Ćwiczenia przekładowe z sanskrytu 

Utrwalenie wiadomości z gramatyki sanskrytu, poszerzenie zasobu słownictwa oraz 
praktyczne wykorzystanie kompetencji językowych w procesie przekładu oryginalnego 
tekstu sanskryckiego; twórczość wybranego autora; kontekst historyczno-literacki 
utworu; styl i środki poetyckie danej epoki, tropy, figury; metra poetyckie; konstrukcje 
składniowe, opracowania tłumaczonego utworu (wydania krytyczne, komentarze, 
monografie itp.). 

2.  Ćwiczenia przekładowe z hindi 
Tłumaczenie wybranych passusów z różnorodnych tekstów w j. hindi: bajki indyjskie; 
poezja dwudziestego wieku; literatura dalicka; dramaty indyjskie; prace teoretyczno-
literackie; literatura piękna; prasa brukowa; odmiany stylistyczne języka; leksyka; 
konstrukcje składniowe, środki poetyckie, tropy, figury. 

3.  Teoria przekładu 

Definicja przekładu i związane z nią trudności; rodzaje przekładów; pojęcie 
ekwiwalencji formalnej i dynamicznej; kompetencje tłumacza; przekład konsekutywny 
i symultaniczny; przekład pisemny i związane z nim trudności; przekład tekstów 
sakralnych; przekład literacki; pojęcie nieprzekładalności; ćwiczenia przygotowujące do 
tłumaczenia ustnego i pisemnego. 

4.  Seminarium magisterskie 

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. 
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5.  
Ćwiczenia z gramatyki i stylistyki sanskrytu 

 

Lektura urywków wybranych utworów z różnych okresów literackich pod kątem 
trudniejszych zagadnień gramatycznych i stylistycznych: aorysty; koniugacje 
pochodne: intensivum, desiderativum, denominativum; czasy opisowe; zdania główne 
i poboczne; główne cechy składni sanskryckiej; metra sanskryckie. 

6.  
Ćwiczenia z gramatyki i stylistyki języka 
hindi 

Gramatyka języka hindi na poziomie zaawansowanym, poprawne wykorzystywania 
struktur i wyrażań idiomatycznych; Rozbudowa słownictwa w hindi; czytanie, 
rozumienie i tłumaczenie tekstów literackich o różnych rejestrach stylistycznych i 
gatunkowych na poziomie zaawansowanym; doskonalenie sposobów prowadzenia 
konwersacji na poziomie zaawansowanym; pisanie zaawansowanych tekstów w hindi. 

7.  Historia literatury sanskryckiej 

Literatura rytualna; teksty śrautasutr i uroczystych rytuałów śrauta; teksty zwane 
grihjasutry i rytuały domowe (grihya); znaczenie dharmasutr; dharmasiastry a 
dharmasutry; wstępna charakterystyka puran: ich pochodzenie, datowanie, liczba; 
stosunek puran do tekstów wedyjskich; miejsce puran w literaturze sanskryckiej; 
purany jako teksty religijne i jako dokumenty historyczne; najważniejsze purany i ich 
wydania oraz przekłady. 

8.  Historia literatury hindi 

Twórczości wybranych, najwybitniejszych i najciekawszych twórców prozy hindi 
należących do poszczególnych okresów jej rozwoju od okresu początkowego po 
współczesność; kształtowanie się poszczególnych szkół, nurtów i gatunków: powieść, 
opowiadanie, eseistyka; wpływy rodzime i obce; pisarki hindi; nagrody i instytucje 
patronujące rozwojowi prozy hindi; przekłady prozy hindi w języku polskim i językach 
nieindyjskich; współczesna poezja w hindi, najważniejsze szkoły i twórcy, lektura 
oryginalnych tekstów i przegląd dostępnych przekładów w języku polskim i angielskim; 
od prekursorów poezji w khari-boli hindi poprzez indyjski romantyzm po 
eksperymentalizm i Nową Poezję; przełomowe wydarzenia, sławne antologie, wybitni 
poeci i nagrody Indyjskiej Akademii Literatury; nurt kobiety w poezji hindi; zjawiska 
ostatnich dekad. 

9.  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 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. 
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Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - zał. 41. 

 
 

1.  Antyk w kulturze polskiej 

Czasy średniowiecza: włączenie Polski w obszar kultury łacińskojęzycznej, łacina językiem 
literatury i nauki; renesans, odradzenie się kultury antycznej na ziemiach polskich, humanizm, 
literatura polsko-łacińska; Kallimach, Krzycki, Janicki, Dantyszek, Kochanowski, Frycz 
Modrzewski, Szymon Szymonowic; barok i oświecenie – adaptacja antycznych wzorców w 
literaturze i sztuce, akademizm oraz klasycyzm; antyk Mickiewicza, Słowackiego, Norwida; 
Wyspiański i jego twórczość dramatyczna; antyk w poezji, dramacie i prozie wieku XX i XXI; 
antyk w kulturze popularnej, kryminał, fantastyka. 

2.  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, 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. 

3.  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; 
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Biblia pauperum i „komiksy” hagiograficzne średniowiecznej Europy;  nieznane opowieści, na 
przykładzie sztuki  orientalizującej z terenów archaicznej Grecji, Cypru, Lewantu i Azji Mniejszej). 

4.  J. arabski IV-V 

Rozwój słownictwa i kompetencji komunikacyjnych w zakresie takiej tematyki, jak: problemy 
społeczne (bezdomność, przemoc, przestępczość); choroby, problemy zdrowotne (nałogi, 
nadwaga, bezsenność); nowe technologie; słownictwo informatyczne; ekonomia, kryzys 
ekonomiczny; rynek pracy, bezrobocie; środki masowego przekazu; reklama; konsumpcjonizm; 
ekologia; polityka, system polityczny, instytucje, partie; imigracja, uchodźcy; pogłębienie 
znajomości gramatyki. 

5.  J. hebrajski III-IV 
Pogłębienie znajomości gramatyki j. hebrajskiego biblijnego; zaawansowana składnia; 
tłumaczenie związków frazeologicznych, zdań i dłuższych passusów pochodzących z Biblii; nauka 
słownictwa. 

6.  J. nowogrecki IV-V 

Rozwój słownictwa i kompetencji komunikacyjnych w zakresie takiej tematyki, jak: problemy 
społeczne (bezdomność, przemoc, przestępczość); choroby, problemy zdrowotne (nałogi, 
nadwaga, bezsenność); nowe technologie; słownictwo informatyczne; ekonomia, kryzys 
ekonomiczny; rynek pracy, bezrobocie; środki masowego przekazu; reklama; konsumpcjonizm; 
ekologia; polityka, system polityczny, instytucje, partie; imigracja, uchodźcy; pogłębienie 
znajomości gramatyki. 

7.  J. włoski IV-V 

Rozwój słownictwa i kompetencji komunikacyjnych w zakresie takiej tematyki, jak: problemy 
społeczne (bezdomność, przemoc, przestępczość); choroby, problemy zdrowotne (nałogi, 
nadwaga, bezsenność); nowe technologie; słownictwo informatyczne; ekonomia, kryzys 
ekonomiczny; rynek pracy, bezrobocie; środki masowego przekazu; reklama; konsumpcjonizm; 
ekologia; polityka, system polityczny, instytucje, partie; imigracja, uchodźcy; pogłębienie 
znajomości gramatyki. 

8.  Kultura renesansu, baroku i 
oświecenia 

Renesans – specyfika epoki; renesans włoski a renesans północny; renesans w Polsce, rozwój 
literatur narodowych a literatura łacińska, zagadnienia imitatio i aemulatio; barok – specyfika 
epoki, estetyka baroku, motywy klasyczne i biblijne w malarstwie oraz w literaturze, barok w 
Polsce, sarmatyzm, sztuki wizualne w okresie baroku a wzorce antyczne, neostoicyzm; 
Oświecenie – specyfika epoki, klasycyzm w literaturze, malarstwie i architekturze, kwestia 
akademizmu. 

9.  Lektura grecka Lektura tekstu greckiego; interpretacja; analiza gramatyczna, leksykalna, stylistyczna; kontekst 
historyczno-kulturowy tekstu. 

10. Lektura łacińska Lektura tekstu łacińskiego; interpretacja; analiza gramatyczna, leksykalna, stylistyczna; kontekst 
historyczno-kulturowy tekstu. 
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11. 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 
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. 

12. 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. 

13. Topika antyczna 

Topos literacki - próba zdefiniowania pojęcia; topos literacki a topos retoryczny; locus amoenus 
i horridus; Arkadia i Złoty wiek; ojczyzna jako okręt; epicka burza; gigantomachia; katabaza; 
nostos; gniew epickiego bohatera; recusatio; topika miłosnej elegii rzymskiej (servitium amoris, 
militia amoris); topika epitalamiów; topika konsolacyjna - Seneka; panegiryk - Pliniusz. 

   

 

             
 

Nazwa kierunku studiów: Filologia, specjalność niderlandystyka 

Poziom studiów: studia drugiego stopnia 

Poziom kwalifikacji: 7 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 41 

 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. 
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. 
Kurs specjalistyczny (sem. 1-4) 

Zajęcia Praktyczna znajomość języka niderlandzkiego – kurs specjalistyczny to kursy 
tematyczne w programie studiów magisterskich na I i II roku, łączące w sobie praktyczną 
znajomość języka niderlandzkiego z wiedzą na temat wybranej dziedziny. Student ma 
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obowiązek zrealizowania 4 różnych kursów w ciągu 4 semestrów (jeden temat na 
semestr). Oferta zmienna. 

2. 
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Pisanie 
akademickie (sem. 1) 

Hoger onderwijs en taal. Terminologie (onbekende woorden, vaktermen, Griekse en 
Latijnse termen, collocaties en vaste voorzetselcombinaties). Wetenschappelijk schrijven 
algemeen – Zinnen (interpunctie en zinslengte, passieve zinnen, tangconstructies, 
gevarieerde zinnen, naamwoordstijl, onnodige herhalingen, omslachtige en ‘antieke’ 
formuleringen, foutief gebruik van ‘gaan’, overeenkomst onderwerp en werkwoord, vage 
woorden zoala ‘men’ en ‘gebeuren), Alinea’s (indelen, verbanden), Spelling 

3. 
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Konwersacje 
(sem. 1) 

Podstawą kursu są bieżące wydarzenia w Holandii i Belgii uzupełnione o materiały własne 
prowadzącego (gazety, czasopisma, Internet, blogi, filmy, ulotki). Rozwijanie znajomości 
języka niderlandzkiego w zakresie mówienia. Rozszerzanie znajomości słownictwa (w tym 
słownictwa akademickiego). Umiejętność swobodnego posługiwania się językiem 
niderlandzkim w kontaktach prywatnych i zawodowych. Poszerzenie wiedzy oraz 
słownictwa poprzez analizę i komentarz różnorodnych autentycznych tekstów 
holenderskich i flamandzkich. Umiejętność budowania prezentacji, swobodnego 
wypowiadania się na dany temat, zabrania głosu w dyskusji. Zastosowanie w praktyce 
autentycznego aktu komunikacyjnego obejmującego wszystkie sprawności językowe ze 
szczególnym naciskiem na mówienie 

4. Teoria tłumaczeń 

Najważniejsze problemy teoretyczne przekładoznawstwa przedstawione w perspektywie 
diachroniczno-synchronicznej. Głównych teorie przekładu. Specyfika procesu 
translatorskiego i kompetencji translatorskich. Podstawowa terminologia translatoryczna. 
Definicje tłumaczenia, typologia tekstów, rodzaje tłumaczeń. Historia myśli 
przekładoznawczej. Współczesne teorie przekładu. Elementy kulturowe w przekładzie, 
problem przekładalności. Strategie i techniki translatorskie, uniwersalia. Rola i możliwości 
tłumacza, kompetencje translatorskie. Tłumacz na rynku pracy. 

5. 
Wprowadzenie do tłumaczeń 
literackich 

Podstawowa terminologia w zakresie przekładu literackiego. Współczesne teorie 
dotyczące przekładu literackiego. Rola tłumacza w społeczeństwie. Strategie i techniki 
translatorskie. Elementy kulturowe w tłumaczeniu literackim. Przekład literacki a normy 
przekładowe. Analiza przekładów literatury niderlandzkiej i polskiej. 

6. 
Tłumaczenia pisemne NL-PL 
(sem. 1) 

Rodzaje tłumaczeń pisemnych. Podstawowe pojęcia związane z tłumaczeniami 
pisemnymi. Specyfika pracy tłumacza ustnego. Zasady dobrego tłumaczenia pisemnego. 
Ćwiczenia przygotowujące do tłumaczeń pisemnych. Techniki tłumaczeniowe. Przekład 
tekstów publicystycznych, turystycznych, gospodarczych, handlowych, technicznych, 
ekonomicznych, prawniczych. Tłumaczenie pisemne autentycznych tekstów z j. 
niderlandzkiego na j. polski. 

7. 
Seminarium magisterskie (sem. 
1-4) 

W ramach seminarium studenci przygotowują – pod opieką prowadzącego – prace 
magisterskie na wybrany przez siebie temat z zakresu językoznawstwa, 
literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa niderlandzkiego. Podstawowe zasady pisania 
pracy dyplomowej. Omawianie i ocena planowanego badania. Przygotowanie planu pracy. 
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Dobór źródeł prymarnych i sekundarnych. Metodologia badań. Prowadzenie argumentacji. 
Zasady cytowania źródeł. Etyka badań naukowych. Zasady przygotowania bibliografii. 
Słownictwo akademickie. Analiza fragmentów pracy. 

8. 
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Pisanie 
akademickie (sem. 2) 

Wetenschappelijk schrijven specifiek. Opbouw van een wetenschappelijk paper. 
Wetenschappelijke stijl – algemene kenmerken, specifieke kenmerken, verwijzen naar 
bronnen. Register – register in een ‘hoger onderwijs context’, brieven en e-mails. 
Controleopdrachten voor het schrijven van teksten. Grafieken, tabellen en diagrammen 

9. 
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Konwersacje 
(sem. 2) 

Podstawą kursu są bieżące wydarzenia w Holandii i Belgii uzupełnione o materiały własne 
prowadzącego (gazety, czasopisma, Internet, blogi, filmy, ulotki). Rozwijanie znajomości 
języka niderlandzkiego w zakresie mówienia. Rozszerzanie znajomości słownictwa (w tym 
słownictwa akademickiego). Umiejętność swobodnego posługiwania się językiem 
niderlandzkim w kontaktach prywatnych i zawodowych. Poszerzenie wiedzy oraz 
słownictwa poprzez analizę i komentarz różnorodnych autentycznych tekstów 
holenderskich i flamandzkich. Umiejętność budowania prezentacji, swobodnego 
wypowiadania się na dany temat, zabrania głosu w dyskusji. Zastosowanie w praktyce 
autentycznego aktu komunikacyjnego obejmującego wszystkie sprawności językowe ze 
szczególnym naciskiem na mówienie 

10. 
Wprowadzenie do tłumaczeń 
ustnych 

Rodzaje tłumaczeń ustnych. Tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne – podobieństwa i 
różnice. Podstawowe pojęcia związane z tłumaczeniami ustnymi. Zasady dobrego 
tłumaczenia ustnego. Technika notacji. Wystąpienia publiczne. Podstawowe techniki 
tłumaczeniowe (tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne). Elementy emisji głosu dla 
tłumaczy. Praca w kabinie i praca z mikrofonem. Ćwiczenia przygotowujące do tłumaczeń 
konsekutywnych i symultanicznych (analiza tekstu, aktywne słuchanie, pamięć, 
podzielność uwagi, …). 

11. 
Tłumaczenia pisemne NL-PL 
(sem. 2) 

Rodzaje tłumaczeń pisemnych. Podstawowe pojęcia związane z tłumaczeniami 
pisemnymi. Specyfika pracy tłumacza ustnego. Zasady dobrego tłumaczenia pisemnego. 
Ćwiczenia przygotowujące do tłumaczeń pisemnych. Techniki tłumaczeniowe. 
Tłumaczenie i analiza tłumaczeń z języka niderlandzkiego na polski z następujących 
dziedzin: poezja, etykiety, psychologia, instrukcje, broszury, mandaty, skargi, baśnie, 
prawo europejskie oraz kontrakty. Tłumaczenie pisemne autentycznych tekstów z j. 
niderlandzkiego na j. polski. 

12. 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 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 
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pracowniczych (dyskryminacji i mobbingu). Komunikacja międzykulturowa w 
międzynarodowym zespole pracowniczym. 

13. 
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Stylistyka (sem. 
3) 

Różnice pomiędzy stylem subiektywnym a obiektywnym, różne rejestry stylistyczne: styl 
urzędowy, styl publicystyczny, styl literacki. Rodzaje tekstów, różne style komunikacji. 
Krótkie formy – długie formy. Różne perspektywy opisu. Informacja – komentarz – 
opinia. Teksty reklamowe. Przeklinanie jako forma językowa. Humor językowy. 
Holendersko-belgijskie różnice kulturowe  

14. 
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Konwersacje 
(sem. 3) 

Podstawą kursu są bieżące wydarzenia w Holandii i Belgii uzupełnione o materiały własne 
prowadzącego (gazety, czasopisma, Internet, blogi, filmy, ulotki). Rozwijanie znajomości 
języka niderlandzkiego w zakresie mówienia. Rozszerzanie znajomości słownictwa (w tym 
słownictwa akademickiego). Umiejętność swobodnego posługiwania się językiem 
niderlandzkim w kontaktach prywatnych i zawodowych. Poszerzenie wiedzy oraz 
słownictwa poprzez analizę i komentarz różnorodnych autentycznych tekstów 
holenderskich i flamandzkich. Umiejętność budowania prezentacji, swobodnego 
wypowiadania się na dany temat, zabrania głosu w dyskusji. Zastosowanie w praktyce 
autentycznego aktu komunikacyjnego obejmującego wszystkie sprawności językowe ze 
szczególnym naciskiem na mówienie 

15. 
Tłumaczenia pisemne PL-NL 
(sem. 3) 

Rodzaje tłumaczeń pisemnych. Podstawowe pojęcia związane z tłumaczeniami 
pisemnymi. Specyfika pracy tłumacza ustnego. Zasady dobrego tłumaczenia pisemnego. 
Ćwiczenia przygotowujące do tłumaczeń pisemnych. Techniki tłumaczeniowe. Przekład 
tekstów publicystycznych, turystycznych, gospodarczych, handlowych, technicznych, 
ekonomicznych, prawniczych. Tłumaczenie pisemne autentycznych tekstów z j. polskiego 
na j. niderlandzki. 

16. Tłumaczenia konsekutywne 

Umiejętności konsekutywnego tłumaczenia tekstów na podstawie własnych notatek z 
języka niderlandzkiego na polski i polskiego na niderlandzki oraz zwiększenie odporności 
na stres i umiejętności koncentracji przez dłuższy czas. Rodzaje tłumaczeń ustnych. 
Zasady dobrego tłumaczenia konsekutywnego. Technika notacji. Sztuka prezentacji. 
Występowanie publiczne. Techniki tłumaczeniowe. Tłumaczenie konsekutywne tekstów z 
j. niderlandzkiego na j. polski i z j. polskiego na j. niderlandzki. 

17. 
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Stylistyka (sem. 
4) 

Rozpoznawanie i analizowanie różnic stylistycznych oraz ich efektów w różnych rodzajach 
tekstów (użytkowych i literackich) z różnych mediów (książki, czasopisma, gazety, listy, 
przemówienia). Znaczna część zajęć to praktyczne ćwiczenia, w czasie których studenci 
doskonalą swe umiejętności stylistyczne. 

18. 
Praktyczna znajomość języka 
niderlandzkiego. Konwersacje 
(sem. 4) 

Podstawą kursu są bieżące wydarzenia w Holandii i Belgii uzupełnione o materiały własne 
prowadzącego (gazety, czasopisma, Internet, blogi, filmy, ulotki). Rozwijanie znajomości 
języka niderlandzkiego w zakresie mówienia. Rozszerzanie znajomości słownictwa (w tym 
słownictwa akademickiego). Umiejętność swobodnego posługiwania się językiem 
niderlandzkim w kontaktach prywatnych i zawodowych. Poszerzenie wiedzy oraz 
słownictwa poprzez analizę i komentarz różnorodnych autentycznych tekstów 
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holenderskich i flamandzkich. Umiejętność budowania prezentacji, swobodnego 
wypowiadania się na dany temat, zabrania głosu w dyskusji. Zastosowanie w praktyce 
autentycznego aktu komunikacyjnego obejmującego wszystkie sprawności językowe ze 
szczególnym naciskiem na mówienie 

19. 
Tłumaczenia pisemne PL-NL 
(sem. 4) 

Rodzaje tłumaczeń pisemnych. Podstawowe pojęcia związane z tłumaczeniami 
pisemnymi. Specyfika pracy tłumacza ustnego. Zasady dobrego tłumaczenia pisemnego. 
Ćwiczenia przygotowujące do tłumaczeń pisemnych. Techniki tłumaczeniowe. 
Tłumaczenie i analiza tłumaczeń z języka polskiego na niderlandzki z następujących 
dziedzin: poezja, etykiety, psychologia, instrukcje, broszury, mandaty, skargi, baśnie, 
prawo europejskie oraz kontrakty. Tłumaczenie pisemne autentycznych tekstów z j. 
polskiego na j. niderlandzki. 

20. Tłumaczenia symultaniczne 

Świadome i celowe posługiwanie się językiem niderlandzkim i polskim w pracy tłumacza 
ustnego (symultanicznego). Kształcenie praktycznych umiejętności poprawnego 
tłumaczenia tekstów ogólnych z i na j. niderlandzki. Problemy emisji głosu, dykcji, 
budowania wypowiedzi z uwzględnieniem elementów prozodycznych mowy oraz pracy z 
mikrofonem. Specyfika pracy w kabinie. Techniki tłumaczeniowe, zasady dobrego 
tłumaczenia symultanicznego. Ćwiczenia w tłumaczeniu kabinowym, szeptanym, a vista. 
Tłumaczenie symultaniczne (kabinowe) tekstów z j. niderlandzkiego na j. polski i z j. 
polskiego na j. niderlandzki. 

 

 
Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność filologia rosyjska 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 41 

 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1 PNJR – konwersacje  Blok I. Prawo i sądownictwo: 1. Klasyfikacja przestępstw. Rodzaje przestępstw (przestępstwa 
przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko porządkowi publicznemu, przeciwko dobrom 
intelektualnym, przeciwko środowisku, przeciwko pokojowi itd.). Opis różnego rodzaju 
przestępstw; 2. Oskarżenie, obrona, kara; 3. Przestępczość w Polsce i Rosji. Blok II. Sztuka: 1. 
Sztuka filmowa. Teatr; 2. Malarstwo. Muzea rosyjskie; 3. Muzyka. Opera i balet; 4. Spuścizna 
kulturowa Polski i Rosji. Jako element stały zajęć: 1. Omówienie aktualnych wydarzeń w mieście, 
w kraju i na świecie; 2. Omówienie zagadnień dotyczących sfery życia codziennego. Tematy i 
zagadnienia proponowane również przez studentów. 
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2.  PNJR – stylistyka funkcjonalna  1. Ogólna charakterystyka funkcjonalnych stylów języka: a) styl urzędowo-kancelaryjny; b) 
styl publicystyczny; c) styl literacki (artystyczny); d) styl potoczny. 2. Problem łączliwości 
wyrazów. Interpunkcja rosyjska (zdanie proste). 

3.  Najnowsza literatura rosyjska  1. Periodyzacja; 2. Druga Fala emigracji; 3. Oblicza realizmu socjalistycznego („klasycy”, 
„epigoni”); 4. „Odwilż”; 5. Lata stagnacji; 6. Samizdat. 

4.  Najnowsza literatura rosyjska  Proza wojenna; Postulaty krytyków literackich lat 40. i 50.;Przemiany w literaturze rosyjskiej 
w okresie „odwilży chruszczowowskiej”; Poezja „pokolenia odwilżowego” (J. Jewtuszenko, A. 
Wozniesienski); Literatura drugiego obiegu (samizdat) i tamizdat; Proza wiejska lat 60. i 70. 
(W. Rasputin, W. Szukszyn); Literatura łagrowa (A. Sołżenicyn, W. Szałamow); Proza 
„szestidiesiatników” (J. Trifonow, W. Aksionow); Rozwój pieśni autorskiej (B. Okudżawa, A. 
Galicz, A. Rosenbaum, W. Wysocki); Rosyjscy laureaci literackiej nagrody Nobla (B. Pasternak, 
J. Brodski) - ujęcie monograficzne. 

5.  Współczesna Rosja przez 
pryzmat języka  

1. Przemiany społeczno-polityczne w ostatnich latach istnienia ZSRR („pieriestrojka”, 
„głasnost’”) a demokratyzacja języka, deideologizacja użycia języka w niektórych sferach, 
stopniowe odchodzenie od cenzury; 2. Rozpad ZSRR i kształtowanie się „nowej” Rosji – 
potocyzacja i żargonizacja języka rosyjskiego, intensyfikacja procesów zapożyczeń; 3. Rosja 
lat 90. – procesy liberalizacji normy literackiej, powstanie nowych formatów programów 
telewizyjnych, zmiany norm wypowiedzi publicznej, formuł etykiety językowej (ograniczenie 
zakresu użycia formy „imię + imię odojcowskie” i in.); 4. Współczesna Rosja – kształtowanie 
się nowych mediów (portale społecznościowe i in.) i ich wpływ na procesy rozwoju języka; 
oficjalna propaganda państwowa – analiza głównych haseł propagandowych oraz kluczowych 
pojęć tzw. opozycji antysystemowej. 

6.  Teoria przekładu  Przedmiot teorii przekładu. Cele teorii przekładu. Definicja przekładu, przekład a tłumaczenie. 
Przekład a pośrednictwo językowe. Typologia przekładu. Przekład dosłowny, przekład wolny i 
przekład adekwatny. Pojęcie nieprzetłumaczalności. Pojęcie wierności przekładu. Pojęcie 
ekwiwalencji. Pojęcie adekwatności. Rodzaje transformacji (generalizacja, konkretyzacja, 
przekład antonimiczny, kompensacje, opuszczenia). Problem jednostki przekładu. 
Interferencja językowa a przekład. Bilingwizm a przekład. Pojęcie fałszywych przyjaciół 
tłumacza. Leksyka bezekwiwalentowa w przekładzie. Kompetencje tłumacza, predyspozycje 
tłumacza. Pojęcie strategii, technik, metod tłumaczenia, działań tłumacza Bariera 
etnolingwistyczna w procesie tłumaczenia. Adaptacja pragmatyczna w przekładzie. Problem 
tłumaczenia frazeologizmów. Skrzydlate słowa jako problem translatoryczny. Pojęcie 
domestykacji (oswojenia) i egzotyzacji w przekładzie, warunki ich stosowania w odniesieniu do 
kategorii intencji nadawcy i zakładanego odbiorcy oryginału i przekładu. Czynniki obcości w 
przekładzie. Różnice w rozumieniu ekwiwalencji w przekładzie, rodzaje i poziomy ekwiwalencji. 
Rodzaje błędów tłumaczeniowych. Inwariant i warians w przekładzie w zależności od typu 
tekstu. Leksyka gwarowa w przekładzie. 
Kolokwializmy, argotyzmy, profesjonalizmy i wulgaryzmy w przekładzie. 

7.  Praktyka przekładu  Analiza tekstu wyjściowego. Ekwiwalencja na poziomie leksemu i frazemu. Praca ze źródłami 
leksykograficznymi. Przekład tekstu informacyjnego na język polski. Tłumaczenie tekstu 
prasowego o zdrowiu. Potocyzmy w tłumaczeniu pisemnym – przekład artykułu prasowego na 
język polski. Leksyka z komponentem kulturowym i problem leksyki bezekwiwalentowej – 
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tłumaczenie tekstu o rosyjskich obyczajach i tradycjach. Leksyka i frazematyka wojskowa i 
sportowa jako przykład terminologii specjalistycznej w języku prasy – tłumaczenie 
przykładowych tekstów. Specyfika przekładu na język obcy – tłumaczenie wypowiedzi 
polskiego polityka na język rosyjski. 

8.  Seminarium magisterskie  1. Zapoznanie studentów z wymogami i techniką pisania prac magisterskich; 2. Wybranie 
tematu pracy przez studenta; 3. Doskonalenie metod wyszukiwania i gromadzenia bibliografii; 
4. Pogłębianie umiejętności problematyzowania, klasyfikowania zjawisk 
językoznawczych/literaturoznawczych, integrowania wiedzy z różnych źródeł; 5. Doskonalenie 
umiejętności dokonywania syntezy różnych idei i poglądów oraz formułowania własnych sądów 
krytycznych. 

9.  PNJR – konwersacje  Blok I. Środki masowego przekazu i ich rola w kształtowaniu opinii publicznej. Współczesne 
problemy społeczne: 1. Środki masowego przekaz, Internet; 2. Problemy społeczne; 3. 
Emigracja; Blok II. Zagrożenia współczesnego świata: 1. Klęski żywiołowe (trzęsienie ziemi, 
powódź, tsunami, pożar, erupcja wulkanu); 2. Problemy ekologii, katastrofy ekologiczne; 3. 
Terroryzm. Konflikty międzynarodowe; 4. Problemy ekonomiczne (globalizacja,brak pracy, 
powiększające się rozwarstwienie społeczne). 
Jako element stały zajęć: 1. Omówienie aktualnych wydarzeń w mieście, w kraju i na świecie. 
2. Omówienie zagadnień dotyczących sfery życia codziennego. 

10. PNJR – stylistyka funkcjonalna  Styl naukowy. Cechy charakterystyczne na przykładzie wybranych artykułów i monografii. 
Interpunkcja rosyjska (zdanie złożone). 

11. Najnowsza literatura rosyjska  1. Lata stagnacji; 2. Trzecia Fala emigracji; 3. Tamizdat; 4. Czas pieriestrojki i głasnosti; 5. 
Literatura nowej Rosji. 

12. Najnowsza literatura rosyjska  Pieriestrojka i literatura; Pisarze trzeciej fali emigracji; Konceptualizm moskiewski (poezja); 
Postmodernizm w literaturze; Postrealizm w prozie najnowszej; Najnowsza proza wojenna; 
Proza kobieca; Najnowsza dramaturgia rosyjska. 

13. Gramatyka konfrontatywna 
rosyjsko-polska  

Podstawowe cele i zadania językoznawstwa konfrontatywnego. Zastosowanie pojęcia tertium 
comparationis w rosyjsko-polskiej konfrontacji międzyjęzykowej. Problem tradycji opisu 
systemów gramatycznych w badaniach konfrontatywnych języków pokrewnych. Kategorie 
gramatyczne w gramatykach akademickich języka rosyjskiego i polskiego. Problem opisu zdań 
prostych i złożonych w składni języka rosyjskiego i polskiego. Interpretacja materiał u 
językowego, wskazywanie podstawowych różnic, podobieństw i tożsamości w zakresie wybranego 
fragmentu struktury gramatycznej języków słowiańskich (rosyjskiego i polskiego). 
Przygotowanie i przedstawienie prac poświęconych analizie konfrontatywnej wybranych 
kategorii gramatycznych lub typów zdań na materiale paralelnych tekstów języka rosyjskiego 
i polskiego. Informacje o zakresie materiału i wybór tekstów do analizy konfrontatywnej podaje 
studentom wykładowca na drugich zajęciach w semestrze. 

14. 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 
rekrutacji do pracy (np. techniki assesment center). Zaawansowane procesy psychologii pracy 
(ze szczególnym uwzględnieniem higieny pracy i wypalenia zawodowego). Uregulowania na 
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rynku pracy związane z ochroną praw pracowniczych (dyskryminacji i mobbingu). Komunikacja 
międzykulturowa w międzynarodowym zespole pracowniczym.  

15. Seminarium magisterskie  1. Przygotowanie studentów do opracowania wybranego tematu z wykorzystaniem bibliografii 
naukowej; 2. Przygotowanie studentów do samodzielnej analizy zjawisk 
językowych/literackich; 3. Dyskusje nad prezentowanymi na forum grupy fragmentami prac 
magisterskich. 

16. PNJR – konwersacje Blok I. Charakter narodowy: 1. Rosjanie. Polacy; 2. Wzajemne postrzeganie; 3. Kultura i 
tradycje; 4. Rosja i Polska oczami obcokrajowców; Blok II. Rosja i Polska dzisiaj: 1. Ustrój i scena 
polityczna obydwu krajów; 2. Współpraca gospodarcza i kulturalna obydwu krajów; Blok III. 
Religia w Rosji i Polsce. 

17. Język rosyjski w administracji i 
biznesie  

1. Rosyjskie środki masowego przekazu – źródło informacji o biznesie w Rosji (przegląd i 
analiza); 2. Adaptacja społeczna w rosyjskim środowisku biznesowym. Etykieta w środowisku 
biznesowym; 3. Europeizacja administracji publicznej; 4. Komunikacja biznesowa (telefon, 
Internet, pisma oficjalne). Informatyzacja administracji publicznej; 5. Poszukiwanie pracy – 
życiorys, CV, rozmowa kwalifikacyjna, zawody; 6. Firma – rodzaje działalności. 

18. Komunikacja międzykulturowa  1. Podstawy teorii komunikacji międzykulturowej; 2. Spotkania kultur – czym jest kontakt 
międzykulturowy? 3. „Swoi” i „obcy” – stereotypy i uprzedzenia; 4. Kultura a komunikacja – 
przekaz werbalny, niewerbalny, para werbalny; międzykulturowe bariery komunikacyjne; 5. 
Zjawisko akulturacji, szoku kulturowego; 6. Kompetencje i kompetencja interkulturowa: pojęcie, 
sposoby rozwijania i korzyści płynące z rozwoju kompetencji interkulturowej. 

19. Seminarium magisterskie   1. Przygotowanie studentów do opracowania wybranego tematu z wykorzystaniem bibliografii 
naukowej; 2. Przygotowanie studentów do samodzielnej analizy zjawisk 
językowych/literackich; 3. Dyskusje nad prezentowanymi na forum grupy fragmentami prac 
magisterskich. 

20. PNJR - konwersacje  Blok I. Struktura gospodarki rosyjskiej i polskiej; Blok II. Rynek pracy w Polsce i w Rosji: 1. 
Ranking najbardziej prestiżowych i szanowanych zawodów w obydwu krajach; 2. Ogłoszenia 
o pracę; 3. Poszukiwanie pracy. Skuteczne metody na jej znalezienie; 4. Curriculum vitae. Co 
trzeba wiedzieć na temat pisania profesjonalnego CV? Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej; 5. 
Możliwości zawodowej realizacji we współczesnej Rosji i Polsce. 

21. Język rosyjski w administracji i 
biznesie  

1. Targi, konferencje, prezentacje; 2. Przygotowanie projektów; 3. Negocjacje biznesowe; 4. 
Umowa handlowa; 5. Działalność finansowa firmy. Banki. Rodzaje banków i ich funkcje. 
Operacje finansowe i bankowe. Rodzaje rozliczeń gotówkowych i bankowych. Podstawowe 
dokumenty księgowe; 6. Podstawy rachunkowo-finansowe sporządzania ofert i ich oceny; 7. 
Opracowywanie, edytowanie i przetwarzanie dokumentów. 

22. Komunikacja międzykulturowa  1. Rosjanie: stereotypy zachowania, tradycje, mentalność; 2. Rosja i Rosjanie w oczach 
i ocenie cudzoziemców; 3. Rosjanie w kontaktach międzykulturowych; 4. Rosjanie w 
kulturze polskiej. Polacy w kulturze rosyjskiej; 5. Konstanty kultury rosyjskiej.  

23. Seminarium magisterskie Prezentowanie wyników swojej pracy badawczej w formie gotowej pracy magisterskiej. 
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Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność filologia serbska i chorwacka 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 41 

 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1 PNJS – konwersacje  1. Przemiany i problemy społeczno-polityczne współczesnego świata; 2. Ustrój polityczny oraz 
scena polityczna krajów byłej Jugosławii; 3. Zjawiska ekonomiczne. Reformy gospodarcze; 4. 
Przedsiębiorczość. Rodzaje działalności gospodarczej; 5. Dokumenty handlowe. Rodzaje 
umów. Zawieranie i negocjowanie umów. 

2.  PNJS – stylistyka funkcjonalna  1. Wprowadzenie do stylistyki; 2. Stylistyka a pragmatyka; 3. Stylistyka w teorii przekładu; 4. 
Styl artystyczny; 5. Środki stylizacji w stylu artystycznym; 6. Styl naukowy; 7. Retoryka artykułu 
naukowego; 8. Styl konwersacyjny. 

3.  Najnowsza literatura serbska i 
chorwacka  

Obraz wojny domowej i emigracji we współczesnej literaturze serbskiej, chorwackiej i 
bośniackiej. Życie literackie w Serbii, Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie. Organizacje i 
stowarzyszenia artystyczne, krytyka literacka, czasopisma, opracowania z zakresu najnowszej 
literatury serbskiej, chorwackiej i bośniackiej. 

4.  Najnowsza literatura serbska i 
chorwacka  

W trakcie zajęć przeprowadzona zostanie analiza utworów prozatorskich i poetyckich 
poświęconych konfliktowi wojennemu w byłej Jugosławii (Nenad Veličković, Koczownicy, 
Muharem Bazdulj, Koncert, Saša Stanišić, Jak żołnierz gramofon reperował, Vladimir 
Arsenijević, Pod pokładem, Emir Suljagić, Pocztówki z grobu, Slobodan Selenić, Zabójstwo z 
premedytacją, Miljenko Jergović, Buick rivera,  Anđelko Vuletić, Żarliwość i gwałt, Dusze na 
kiju klonowym, Dragan Velikić, Casus Brema, Dubravka Ugrešić, Muzeum bezwarunkowej 
kapitulacji. 

5.  Współczesna Serbia oraz 
Chorwacja przez pryzmat języka  

Analiza najważniejszych zjawisk i procesów politycznych, społecznych oraz gospodarczych na 
przestrzeni ostatniego 30-lecia, jako czynników warunkujących takie zmiany we współczesnym 
języku jak: intensyfikacja zapożyczeń, kolokwializacja, żargonizacja i wulgaryzacja języka, 
zmiany etykiety językowej, norm komunikacji oficjalnej, a także powstawanie nowych 
gatunków komunikacji publicznej – programy talk-show, media społecznościowe i inne. 
Ramy czasowe: 1980-2016 (śmierć Josipa Broza Tity i rozpad SFRJ, Slobodan Milošević, Franjo 
Tuđman i jugosłowiańska wojna domowa w latach 90-tych, chwilowa stabilizacja w epoce 
Zorana Đinđicia i Stipa Mesicia, aktualne problemy integracji z zachodnioeuropejskimi 
strukturami militarno-gospodarczymi oraz przebieg procesów akcesyjnych). Wykorzystane 
materiały: student samodzielnie zapoznaje się za wskazanymi przez wykładowcę pozycjami, 
które dzielą się na dwie grupy: artykuły i rozprawy o charakterze językoznawczym oraz istotne 
studia i teksty publicystyczne. 
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6.  Teoria przekładu  1. Przedmiot teorii przekładu; 2. Cele teorii przekładu; 3. Definicja przekładu, przekład a 
tłumaczenie; 4. Przekład a pośrednictwo językowe; 5. Typologia przekładu; 6. Przekład 
dosłowny, przekład wolny i przekład adekwatny; 7. Pojęcie nieprzetłumaczalności; 8. Pojęcie 
wierności przekładu; 9. Pojęcie ekwiwalencji; 10. Pojęcie adekwatności; 11. Rodzaje 
transformacji (generalizacja, konkretyzacja, przekład antonimiczny, kompensacje, 
opuszczenia); 12. Problem jednostki przekładu; 13. Interferencja językowa a przekład; 14. 
Bilingwizm a przekład; 15. Pojęcie fałszywych przyjaciół tłumacza; 16. Leksyka 
bezekwiwalentowa w przekładzie; 17. Kompetencje tłumacza, predyspozycje tłumacza; 18. 
Pojęcie strategii, technik, metod tłumaczenia, działań tłumacza; 19. Bariera etnolingwistyczna 
w procesie tłumaczenia; 20. Adaptacja pragmatyczna w przekładzie; 21. Problem tłumaczenia 
frazeologizmów; 22. Skrzydlate słowa jako problem translatoryczny; 23. Pojęcie domestykacji 
(oswojenia) i egzotyzacji w przekładzie, warunki ich stosowania w odniesieniu do kategorii 
intencji nadawcy i zakładanego odbiorcy oryginału i przekładu; 24. Czynniki obcości w 
przekładzie; 25. Różnice w rozumieniu ekwiwalencji w przekładzie, rodzaje i poziomy 
ekwiwalencji; 26. Rodzaje błędów tłumaczeniowych; 27. Inwariant i warians w przekładzie w 
zależności od typu tekstu; 28. Leksyka gwarowa w przekładzie; 29. Kolokwializmy, argotyzmy, 
profesjonalizmy i wulgaryzmy w przekładzie. 

7.  Praktyka przekładu  Problemy tłumaczenia określonych tekstów: -piosenka; -wiersz sylabotoniczny; -wiersz wolny; 
-współczesna proza (kwalifikatory towarzyszące wulgaryzmom); -artykuł naukowy; -tekst 
techniczny;- pismo urzędowe; -popularne dowcipy (bariera lingwa-etniczna); -kampanie 
reklamowe (wybrane aspekty komunikacji międzykulturowej); -współczesna publicystyka. 

8.  Seminarium magisterskie  1. Zapoznanie studentów z wymogami i techniką pisania prac magisterskich; 2. Wybranie 
tematu pracy przez studenta; 3. Doskonalenie metod wyszukiwania i gromadzenia bibliografii; 
4. Pogłębianie umiejętności problematyzowania, klasyfikowania zjawisk 
językoznawczych/literaturoznawczych, integrowania wiedzy z różnych źródeł; 5. Doskonalenie 
umiejętności dokonywania syntezy różnych idei i poglądów oraz formułowania własnych sądów 
krytycznych. 

9.  PNJS – konwersacje  1. Prawo, system sądowniczy; 2. Zawody prawnicze; 3. Przestępczość w Polsce i w Serbii; 4. 
Zbrodnia i kara (klasyfikacja przestępstw i opis różnego rodzaju przestępstw); 5. Różne dziedziny 
sztuki oraz spuścizna kulturowa krajów byłej Jugosławii (sztuka filmowa, teatr, muzea serbskie, 
muzyka). 

10. PNJS – stylistyka funkcjonalna  1. System sądowniczy Republiki Serbii (typy sądów); 2. Prawa i obowiązki obywatelskie 
(Konstytucja Republiki Serbii i Republiki Chorwacji); 3. System sądowniczy. Prawa i obowiązki 
adwokata, prokuratora i sędziego, prawa podsądnego; Sporządzanie pism o charakterze 
prawnym i urzędowym (podania, prośby, pisma procesowe); 4. Spuścizna kulturowa krajów 
byłej Jugosławii (opis dziedzictwa kulturowego Serbii i Chorwacji). 

11. Najnowsza literatura serbska i 
chorwacka  

Imagologiczne aspekty literatury - dyskusje o bałkanizmie; feminizm korporalny w prozie; 
kytyka genderowa; współczesna sytuacja gatunków - fenomen eseju i opowiadania; jeszcze o 
postmodernizmie, referencji, fantastyce i granicach eksperymentów formalnych; spory o 
Literaturę i "literackość"; pisarze-apatrydzi ; nacjonalizm a literatura; między lokalnym a 
globalnym - literackie dyskusje o zmianach kulturowych; pisarz w dobie hipertekstu; 
postpolityczność dramatu i poezji. 
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12. Najnowsza literatura serbska i 
chorwacka  

Krytyka dyskursu bałkanistycznego (N. Veličković); Obrazy Bałkanów i Orientu w twórczości V. 
Bajaca; Historia chorwackich "czarownic" jako przyczynek do rozważań nad pisarstwem 
feministycznym; Inkarnacje ciała oraz role kulturowe w prozie S. Drakulić; Popularność 
eseistyki i reportażu - D. Ugrešić, S. Drakulić, I. Simić-Bodrožić; Gra z czytelnikiem i funkcją 
referencyjną literatury (G. Petrović). Funkcjonalna nadorganizacja tekstu; Narracja o relacjach 
między lokalnym a globalnym (S. Karuza); Proza i poezja codzienności (T. Gromača); 
Emigracja bez dogmatu  (R. Jeger); Czas opowiadania (Z. Ferić, R. Simić-Bodrožić, S. Basara); 
Literatura uwikłana politycznie? O ambiwalencjach towarzyszących współczesnej literaturze 
(M. Pavić, G. Petrović, V. Drašković); Belgrad w prozie XXI wieku; Serbska  dramaturgia  
młodego pokolenia; Młodzi poeci. 

13. Gramatyka konfrontatywna 
serbsko oraz chorwacko-polska  

Treścią poszczególnych zajęć jest konfrontacja serbsko- i chorwacko-polska w obszarze zjawisk 
badanych w ramach konkretnych działów i dziedzin lingwistyki z równoczesnym przedstawieniem 
wybranych kwestii szczegółowych z danego zakresu. Omówienia teoretyczno-metodologiczne i 
analizy materiałowe obejmą: wielopłaszczyznowość, „tertium comparationis” w opisie 
konfrontatywnym m.in. na przykładzie homonimów i paronimów międzyjęzykowych; obszar 
fonologii (zjawiska  fonetyczne, zwłaszcza system prozodyczny); fonologii i morfologii 
(podsystem fonologiczny, morfonologiczny, morfologiczny, syntaktyczny, w szczególności 
kwestie słowotwórstwa), semantyki i leksykologii (płaszczyzna leksykalno-semantyczna, 
zwłaszcza problematyka frazeologii). Konfrontacja obejmie też ogląd: sfery 
pragmalingwistycznej, struktury dialektalnej; ułożeń socjolingwistycznych (m.in. proces 
standaryzacji). 

14. 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 
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.  

15. Seminarium magisterskie Językoznawcze: 1. Przygotowanie studentów do opracowania wybranego tematu z 
wykorzystaniem bibliografii naukowej; 2. Przygotowanie studentów do samodzielnej analizy 
zjawisk językoznawczych/literaturoznawczych; 3. Dyskusje nad prezentowanymi na forum 
grupy fragmentami prac magisterskich. 
 

16. PNJS – konwersacje  1. Zagrożenia współczesnego świata (klęski zywiołowe, globalizacja, terroryzm, choroby 
cywilizacyjne, nałogi, patologie społeczne, nietolerancja); 2. Zagadnienia ochrony środowiska; 
3. Styl naukowy. 

17. Język serbski w administracji i 
biznesie  

1. Styl administracyjno-urzędowy w bankowości, finansach, administracji publicznej, 
sądownictwie; 2. Terminologia bankowa, finansowa, administracyjna, prawna; 3. Typy i rodzaje 
umów (umowa o prace, umowa kupna-sprzedaży, umowa dzieło itd.); 4. Typy i rodzaje 
korespondencji biznesowej. 
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18. Komunikacja międzykulturowa  1. Podstawowe zagadnienia z teorii komunikacji międzykulturowej; 2. Szerokie spektrum 
stylów współczesnego języka serbskiego, chorwackiego, bośniackiego i czarnogórskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem kontekstu komunikacji międzykulturowej; 3. Środki językowe 
(werbalne i niewerbalne) serbskich stylów funkcjonalnych; 4. Język potoczny, żargon, slang 
młodzieżowy, język obseniczny oraz w efekcie globalizacji wpływ języka angielskiego na 
współczesny język potoczny i naukowy; 5. Analiza tekstów w języku serbskim, głównie takich 
dyskursów, jak religijny, polityczny, społeczny oraz dyskurs kultury masowej. 

19. Seminarium magisterskie  Językoznawcze: 1. Przygotowanie studentów do opracowania wybranego tematu z 
wykorzystaniem bibliografii naukowej; 2. Przygotowanie studentów do samodzielnej analizy 
zjawisk językoznawczych; 3. Dyskusje nad prezentowanymi na forum grupy fragmentami prac 
magisterskich. 4. Praca indywidualna nad poszczególnymi fragmentami pracy. 
Literaturoznawcze: 1. Zapoznanie studentów z wymogami i techniką pisania prac 
magisterskich; 2. Wybranie tematu pracy przez studenta; 3. Określenie metodologii; 4. 
Doskonalenie metod wyszukiwania i gromadzenia bibliografii. 

20. PNJS - konwersacje  Styl oficjalny, urzędowy. Posługiwanie się stylem oficjalnym w pismach formalnych. 
Sporządzanie autobiografii, listu motywacyjnego, podania; Dyskusja na aktualne tematy 
serbskiego życia społeczno-kulturalnego; Omówienie zagadnień dotyczących sfery życia 
codziennego; Prezentacje tematów i fragmentów własnych prac magisterskich.   

21. Język serbski w administracji i 
biznesie  

Język reklamy i rodzaje tekstów reklamowych; Język turystyki i rodzaje tekstów turystycznych; 
Terminologia turystyczna (wycieczki i turnusy, transport, dokumentacja, typy nieruchomości 
itp.); Typy i rodzaje aktywności turystycznych; Obsługa ruchu turystycznego w praktyce. 

22. Komunikacja międzykulturowa  Środki językowe (werbalne i niewerbalne) serbskich stylów funkcjonalnych; Analiza tekstów w 
języku serbskim, głównie takich dyskursów, jak religijny, polityczny, społeczny oraz dyskurs 
kultury masowej, na podstawie fragmentów filmów, książek, prasy, internetu. 

23. Seminarium magisterskie  1. Przygotowanie studentów do opracowania wybranego tematu z wykorzystaniem bibliografii 
naukowej; 2. Przygotowanie studentów do samodzielnej analizy zjawisk 
językoznawczych/literaturoznawczych; 3. Dyskusje nad prezentowanymi na forum grupy 
fragmentami prac magisterskich. 

 
Nazwa kierunku studiów: Filologia; specjalność filologia ukraińska  

Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 41 

 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 
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20. PNJU – konwersacje  
 

1. Przemiany i problemy społeczno-polityczne współczesnego świata; 2. Ustrój polityczny oraz 
scena polityczna wybranego kraju; 3. Zjawiska ekonomiczne. Reformy gospodarcze; 4. 
Przedsiębiorczość. Rodzaje działalności gospodarczej; 5. Dokumenty handlowe. Rodzaje 
umów. Zawieranie i negocjowanie umów. 

21. PNJU– stylistyka funkcjonalna  
 

1. Styl naukowy języka ukraińskiego (główne cechy charakterystyczne, różne rodzaje 
dokumentów); 2. Styl publicystyczny (główne cechy charakterystyczne, różne rodzaje 
dokumentów); 3. Charakterystyczne cechy idiostylów najsłynniejszych ukraińskich 
dziennikarzy. 
Reportaż i jego cechy charakterystyczne. 

22. Najnowsza literatura ukraińska  1. Zasady polityki literackiej na Ukrainie radzieckiej; 2. Konflikt dwóch ideałów kulturowych: 
kultury narodowej oraz kultury radzieckiej/internacjonalistycznej; 3. Ukrainizacja i jej 
znaczenie dla procesu historyczno-kulturowego; 4. Mykoła Chwylowy w kontekście epoki 
(„chwylowyzm” contra „masowizm”); 5. Ugrupowania literackie; 6. Rola i znaczenie 
działalności Ołeksandra Szumskiego i Mykoły Skrypnyka dla ukraińskiego renesansu 
kulturowego; 7. Awangardowy teatr Łesia Kurbasa; 8. Dramaturgia Mykoły Kulisza; 9. 
„Rozstrzelane odrodzenie”; 10. Pawło Tyczyna; 11. Realizm socjalistyczny; 12. Literatura na 
Zachodniej Ukrainie w okresie międzywojennym; 13. „Praska Szkoła”; 14. Literatura ukr. w 
okresie II wojny światowej; 15. MUR. 

23. Najnowsza literatura ukraińska  1. Intelektualne i polityczne korzenie ukraińskiego odrodzenia kulturowego lat 20. XX wieku; 
2. Ugrupowania i organizacje  literackie w  latach 1917-1928; 3. Dwie wizje ukrainizacji; 4. 
Fenomen Pawła Tyczyny; 5. Pantelejmon Kulisz w krytyce i literaturze lat 1920; 6. Olimpijczycy 
versus Prosvitianie; 7. "Romantyka witajizmu" w świetle  ukraińskiego modernizmu lat 20. XX 
wieku; 8. "Ad Fontes"! Neoklasycy kijowscy; 9. WAPLITE; 10. Proza intelektualna: Mykoła 
Chwylowy, Walerian Pidmohylny, Wiktor Domontowycz; 11. Dramaturgia Mykoły Kulisza w 
kontekście teatru Łesia Kurbasa; 12. Ukraińska awangarda literacka na  Zachodniej Ukrainie. 
Fenomen Bohdana Ihora Antonycza; 13. Socrealizm - teoria i praktyka; 14. Literatura 
ukraińska w dobie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej; 15. Literatura ukraińska na emigracji: "Tank", 
"My", "Szkoła Praska", "Mur". 

24. Współczesna Ukraina przez 
pryzmat języka  

1. Rozpad Związku Radzieckiego i jego konsekwencje dla USRR; 2. Odzyskanie suwerenności 
państwowej przez Ukrainę; 3. Trudna nauka demokracji – lata 90. (2 jednostki); 4. Ukraina 
między Wschodem i Zachodem; 5. Pomarańczowa Rewolucja. (2 jednostki); 6. 
Zaprzepaszczone szanse. (2 jednostki); 7. Majdan. (2 jednostki); 8. Aneksja Krymu. Konflikt 
zbrojny z Rosją. (3 jednostki). 

25. Teoria przekładu  Definicja przekładu, przekład a tłumaczenie. Przekład a pośrednictwo językowe. Typologia 
przekładu. Przekład dosłowny, przekład wolny i przekład adekwatny. Pojęcie 
nieprzetłumaczalności. Pojęcie wierności przekładu. Pojęcie ekwiwalencji. Pojęcie 
adekwatności. Rodzaje transformacji (generalizacja, konkretyzacja, przekład antonimiczny, 
kompensacje, opuszczenia). Problem jednostki przekładu. Interferencja językowa a przekład. 
Bilingwizm a przekład. Pojęcie fałszywych przyjaciół tłumacza. Leksyka bezekwiwalentowa w 
przekładzie. Kompetencje tłumacza, predyspozycje tłumacza. Pojęcie strategii, technik, metod 
tłumaczenia, działań tłumacza. Bariera etnolingwistyczna w procesie tłumaczenia. Adaptacja 
pragmatyczna w przekładzie. Problem tłumaczenia frazeologizmów. Skrzydlate słowa jako 
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problem translatoryczny. Pojęcie domestykacji (oswojenia) i egzotyzacji w przekładzie, 
warunki ich stosowania w odniesieniu do kategorii intencji nadawcy i zakładanego odbiorcy 
oryginału i przekładu. Czynniki obcości w przekładzie. Różnice w rozumieniu ekwiwalencji w 
przekładzie, rodzaje i poziomy ekwiwalencji. Rodzaje błędów tłumaczeniowych. Inwariant i 
warians w przekładzie w zależności od typu tekstu. Leksyka gwarowa w przekładzie. 
Kolokwializmy, argotyzmy, profesjonalizmy i wulgaryzmy w przekładzie. 

26. Praktyka przekładu  Ćwiczenia w tłumaczeniu różnego typu tekstów pisanych z języka ukraińskiego na język polski 
oraz z polskiego na ukraiński. Pojęcie przekładu. Typy przekładu – tłumaczenia pisemne i 
ustne. Ekwiwalencja w przekładzie, jej rodzaje. Zagadnienie adekwatności, adaptacji. Makro- 
i mikroprzekład. Fałszywi przyjaciele tłumacza. Kodeks tłumacza sądowego – przegląd zasad. 
Karta tłumacza. Wierność tłumaczenia. Przekład prawniczy. Kolokacje, idiomy, neologizmy, 
archaizmy i sposoby ich tłumaczenia. Okazjonalizmy, wulgaryzmy, interferencja językowa, 
sytuacje, środowiskowość. Zjawisko nieprzetłumaczalności w przekładzie. Terminologia, 
terminy i sposoby ich tłumaczenia, patologie terminologiczne. Język specjalistyczny, przekład 
techniczny, naukowo-techniczny. Literatura zawodowa, rola źródeł leksykograficznych oraz 
środków pomocniczych (Internet, elektroniczne programy tłumaczące) w procesie tłumaczenia. 

27. Seminarium magisterskie 1. Zapoznanie studentów z wymogami i techniką pisania prac magisterskich; 2. Doskonalenie 
metod wyszukiwania i gromadzenia bibliografii językoznawczej/ literaturoznawczej; 3. 
Pogłębianie umiejętności samodzielnej analizy tekstów z zakresu językoznawstwa/ tekstów 
literackich; 4. Pogłębianie umiejętności problematyzowania, integrowania wiedzy z różnych 
źródeł/; 5. Doskonalenie umiejętności dokonywania syntezy różnych idei i poglądów oraz 
formułowania własnych sądów krytycznych. 

28. PNJU – konwersacje  1. Prawo, system sądowniczy. Zawody prawnicze. Przestępczość w Polsce i na Ukrainie. Zbrodnia 
i kara (klasyfikacja przestępstw i opis różnego rodzaju przestępstw). 2. Różne dziedziny sztuki 
oraz spuścizna kulturowa Ukrainy. Sztuka filmowa, teatr, muzea ukraińskie, muzyka. 

29. PNJU – stylistyka funkcjonalna  1. Styl oficjalny (cechy charakterystyczne); 2. Dokumentacja osobista; 3. Dokumenty 
finansowe (cechy gramatyczne i stylistyczne); 4. Umowa zlecenie, o dzieło, o pracę (struktura, 
cechy gramatyczne, porównanie z odpowiednikami polskimi); 5. Dokumentacja biurowa; 6. 
Styl naukowy. Teksty publicystyczno naukowe. 

30. Najnowsza literatura ukraińska  1. „Grupa Nowojorska”; 2. Twórczość pisarzy „pokolenia lat 60”; 3. „Szkoła Kijowska”; 4. 
„Chymerna proza”; 5. Literatura postmodernistyczna: poezja, proza i dramat; 6. Feminizm 
literacki - teoria i praktyka; 7. Perspektywy rozwoju współczesnej literatury ukraińskiej. 

31. Najnowsza literatura ukraińska  1. Twórczość pisarzy z kręgu "Grupy Nowojorskiej"; 2. Pokolenie lat 60. W. Symonenko, M. 
Winhranowski, I. Dracz, I. Dziuba, W. Korotycz, D. Pawłyczko, L. Kostenko; 3. Tragiczni stoicy 
lat 70.  W. Stus, I. Switłyczny, I. Kałyneć; 4."Chymerna proza". Walerij Szewczuk "Dim na 
hori"; 5. Poeci szkoły kijowskiej, ugrupowania literackie ŁuHoSad, Propala Hramota, Nowa 
Degeneracja; 6. Ukraiński postmodernizm: karnawał i kamp, czyli Bu-Ba-Bu (Jurij 
Andruchowycz, Wiktor Neborak, Ołeksandr Irwaneć); 7. Czarnobyl jako tekst i kontekst w 
literaturze ukraińskiej końca XX wieku; 8. „Fenomen stanisławowski”. Izdryk i Taras 
Prochaśko; 9. Feminizm. Oksana Zabużko, Lubov Ponomarenko, Jewhenija Kononenko; 10. 
Proza Jurija Andruchowycza; 11. Proza Serhija Żadana; 12. Najnowsza literatura młodzieżowa: 
Lubko Deresz, Tania Malarczuk, Irena Karpa. 
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32. Gramatyka konfrontatywna 
ukraińsko-polska  

Podstawowe cele i zadania językoznawstwa konfrontatywnego. Kwestii glottogenezy języka 
polskiego oraz języka ukraińskigo. Zastosowanie pojęcia tertium comparationis w ukraińsko-
polskiej konfrontacji międzyjęzykowej. Problem tradycji opisu systemów gramatycznych w 
badaniach konfrontatywnych języków pokrewnych. Kategorie gramatyczne w gramatykach 
akademickich języka ukraińskiego i polskiego. Problem opisu zasobów leksykalnych  języka 
ukraińskiego i polskiego. Interpretacja materiał u językowego, wskazywanie podstawowych 
różnic, podobieństw i tożsamości w zakresie wybranego fragmentu struktury gramatycznej 
ukraińskiego i polskiego języków. Przygotowanie i przedstawienie prac poświęconych analizie 
konfrontatywnej wybranych kategorii gramatycznych lub typów leksykalnych na materiale 
paralelnych tekstów języka ukraińskiego i polskiego. Informacje o zakresie materiału i wybór 
tekstów do analizy konfrontatywnej  podaje studentom wykładowca na drugich zajęciach w 
semestrze. 

33. 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 
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.  

34. Seminarium magisterskie 1. Zapoznanie studentów z wymogami i techniką pisania prac magisterskich; 2. Doskonalenie 
metod wyszukiwania i gromadzenia bibliografii literaturoznawczej; 3. Pogłębianie umiejętności 
samodzielnej analizy tekstów literackich; 4. Pogłębianie umiejętności problematyzowania, 
klasyfikowania zjawisk literackich, integrowania wiedzy z różnych źródeł; 5. Doskonalenie 
umiejętności dokonywania syntezy różnych idei i poglądów oraz formułowania własnych sądów 
krytycznych. 

35. PNJU – konwersacje  1. Zagrożenia współczesnego świata (klęski zywiołowe, globalizacja, terroryzm, choroby 
cywilizacyjne, nałogi, patologie społeczne, nietolerancja); 2. Zagadnienia ochrony środowiska; 
3. Styl naukowy. 

36. Język ukraiński w administracji i 
biznesie  

1. Kupno - sprzedaż; 2. Księgowość; 3. Usługi prawnika; 4. Medycyna płatna; 5. 
Ubezpieczenie; 6. Internet w sferze usług. 

37. Komunikacja międzykulturowa  Komunikacja międzykulturowa jako dziedzina nauki, podstawy komunikacji społecznej,  
komunikacja niewerbalna, język w komunikacji międzykulturowej, bariery w komunikacji: 
kategoria swój-obcy w kulturze,  stereotypy narodowe, etniczne i religijne w europejskiej 
kulturze - analiza zjawiska na podstawie wybranych przykładów  (m.in. Ukraińcy, Żydzi, 
Rosjanie, Niemcy, Polacy); dyskurs, kultura, płeć. 

38. Seminarium magisterskie 1. Doskonalenie techniki pisania pracy magisterskiej; 2. Pogłębianie wiedzy na wybrany temat. 
3. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka ukraińskiego oraz umiejętności 
przygotowywania prac pisemnych w języku ukraińskim, prezentowania w formie pisemnej i 
ustnej wyników swojej pracy badawczej. 

39. PNJU – konwersacje  1. Styl oficjalny, urzędowy; 2. Posługiwanie się stylem oficjalnym w pismach formalnych; 3. 
Sporządzanie autobiografii, listu motywacyjnego, podania; 4. Dyskusja na aktualne tematy 
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ukraińskiego życia społeczno-kulturalnego; 5. Omówienie zagadnień dotyczących sfery życia 
codziennego; 6. Prezentacje tematów i fragmentów własnych prac magisterskich.  

40. Język ukraiński w administracji i 
biznesie  

1. Współczesny język dokumentacji; 2. Słownictwo administracji i zarządzania firmy; 3. 
Służbowy e-mail. Ogłoszenie; 4. Temat „Produkcja”, przemysł; 5. Agroprzemysł i współczesna 
gospodarka Ukrainy; 6. Przedsiębiorczość; 7. Analiza tekstów o ukraińskich dużych 
przemysłowych gigantach i o korporacjach międzynarodowych; 8. HR; 9. BHP; 10. 
Samozatrudnienie. Mały i średni biznes; 11. Koszty. Dochód; 12. Podatki; 13. Transport. 
Logistyka; 14. Ubezpieczenie społeczne. 

41. Komunikacja międzykulturowa  1. Kultura narodowa, wyróżniające znaki, paralele w rozwoju kultur środkowoeuropejskich. 
Studium literatury przedmiotu; 2. Charakter narodowy i stereotypy etniczne (smbole i mity; 
„swój” i „obcy” w kulturze, „rodzimy obcy”, rola stereotypów i autostereotypów, stereotypy 
narodowe), pojęcie stereotypu językowego; 3. Konserwatyzm kulturowy i globalizacja – zalety 
i wady modelu wielokulturowości (przejawy tradycjonalizmu i otwartości na inne kultury w 
Polsce i na Ukrainie, tygiel kulturowy, globalna wioska, szok kulturowy). – Studium literatury 
przedmiotu, obserwacja uwarunkowanych kulturowo zachowań w tekstach źródłowych, 
programach telewizyjnych, czasopismach. 

42. Seminarium magisterskie Prezentowanie wyników swojej pracy badawczej w formie gotowej pracy magisterskiej. 

 
Nazwa kierunku studiów: Filologia, specjalność filologia ukraińska z językiem angielskim 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 41 

 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

43. PNJU – konwersacje 
 

1. Przemiany i problemy społeczno-polityczne współczesnej Ukrainy oraz świata; 2.Ustrój 
polityczny oraz scena polityczna wybranego kraju; 3.Zjawiska ekonomiczne. Reformy 
gospodarcze; 4.Przedsiębiorczość. Rodzaje działalności gospodarczej; 5.Dokumenty handlowe. 
Rodzaje umów. Zawieranie i negocjowanie umów. 

44. PNJU– stylistyka funkcjonalna  
 

1. Styl naukowy języka ukraińskiego (główne cechy charakterystyczne, różne rodzaje 
dokumentów); 2. Styl publicystyczny (główne cechy charakterystyczne, różne rodzaje 
dokumentów); 3. Charakterystyczne cechy idiostylów najsłynniejszych ukraińskich 
dziennikarzy. 
4. Reportaż i jego cechy charakterystyczne. 

45. PNJA  
 

Nauka w semestrze 1 oparta jest na materiale z głównego podręcznika New Progress to First 
Certificate. Zakłada powtórkę materiału gramatycznego i leksykalnego oraz ćwiczenie 
umiejętności czytania, słuchania, mówienia i pisania na poziomie B2. Mogą też być używane 
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przez nauczyciela dodatkowe materiały w celu rozwijania zasobów gramatycznych i 
leksykalnych studentów.  

46. Wybrane zagadnienia literatury 
ukraińskiej   

1. Zasady polityki literackiej na Ukrainie radzieckiej; Konflikt dwóch ideałów kulturowych: 
kultury narodowej oraz kultury radzieckiej/internacjonalistycznej; Ukrainizacja i jej znaczenie 
dla procesu historyczno-kulturowego; Mykoła Chwylowy w kontekście epoki („chwylowyzm” 
contra „masowizm”); 5. Rola i znaczenie działalności Ołeksandra Szumskiego i Mykoły 
Skrypnyka dla ukraińskiego renesansu kulturowego; 6. Awangardowy teatr Łesia Kurbasa; 7. 
Dramaturgia Mykoły Kulisza; 8. „Rozstrzelane odrodzenie”; 9. Pawło Tyczyna; 10. Realizm 
socjalistyczny; 11. Literatura na Zachodniej Ukrainie w okresie międzywojennym; 12. „Praska 
Szkoła”; 13. MUR. 

47. Wybrane zagadnienia literatury 
ukraińskiej  

1. Ugrupowania i organizacje  literackie w  latach 1917-1928; 2. Fenomen Pawła Tyczyny; 3. 
WAPLITE; 4. Proza intelektualna: Mykoła Chwylowy; 5. Proza intelektualna: Walerian 
Pidmohylny; 6. Proza intelektualna: Wiktor Domontowycz; 7. Dramaturgia Mykoły Kulisza w 
kontekście teatru Łesia Kurbasa; 8. Fenomen Bohdana Ihora Antonycza; 9. Literatura 
ukraińska na emigracji:  Szkoła Praska i Mur. 

48. Wybrane zagadnienia literatury 
anglojęzycznej  

1. Anglojęzyczna literatura ukraińskiej diaspory w Kanadzie i USA; 2. Literatura etniczna USA: 
literatura afro-amerykańska; 2. Literatura etniczna USA: literatura Chicano; 3. Literatura 
etniczna USA: literatura Rdzennych Amerykanów; 4. Literatura etniczna USA: literatura zzjo-
amerykańska; 5. Różne oblicza postmodernizmu; 6. Literatura kolonialna i postkolonialna; 7. 
Fenomeny literatury dziecięcej; 8. Fenomeny literatury młodzieżowej; 9. Literatura popularna. 

49. Współczesna Ukraina przez 
pryzmat języka  

1. Rozpad Związku Radzieckiego i jego konsekwencje dla USRR; 2. Odzyskanie suwerenności 
państwowej przez Ukrainę; 3. Trudna nauka demokracji – lata 90. (2 jednostki); 4. Ukraina 
między Wschodem i Zachodem; 5. Pomarańczowa Rewolucja. (2 jednostki); 6. 
Zaprzepaszczone szanse. (2 jednostki); 7. Majdan. (2 jednostki); 8. Aneksja Krymu. Konflikt 
zbrojny z Rosją. (3 jednostki). 

50. Teoria przekładu  Definicja przekładu, przekład a tłumaczenie. Przekład a pośrednictwo językowe. Typologia 
przekładu. Przekład dosłowny, przekład wolny i przekład adekwatny. Pojęcie 
nieprzetłumaczalności. Pojęcie wierności przekładu. Pojęcie ekwiwalencji. Pojęcie 
adekwatności. Rodzaje transformacji (generalizacja, konkretyzacja, przekład antonimiczny, 
kompensacje, opuszczenia). Problem jednostki przekładu. Interferencja językowa a przekład. 
Bilingwizm a przekład. Pojęcie fałszywych przyjaciół tłumacza. Leksyka bezekwiwalentowa w 
przekładzie. Kompetencje tłumacza, predyspozycje tłumacza. Pojęcie strategii, technik, metod 
tłumaczenia, działań tłumacza. Bariera etnolingwistyczna w procesie tłumaczenia. Adaptacja 
pragmatyczna w przekładzie. Problem tłumaczenia frazeologizmów. Skrzydlate słowa jako 
problem translatoryczny. Pojęcie domestykacji (oswojenia) i egzotyzacji w przekładzie, 
warunki ich stosowania w odniesieniu do kategorii intencji nadawcy i zakładanego odbiorcy 
oryginału i przekładu. Czynniki obcości w przekładzie. Różnice w rozumieniu ekwiwalencji w 
przekładzie, rodzaje i poziomy ekwiwalencji. Rodzaje błędów tłumaczeniowych. Inwariant i 
warians w przekładzie w zależności od typu tekstu. Leksyka gwarowa w przekładzie. 
Kolokwializmy, argotyzmy, profesjonalizmy i wulgaryzmy w przekładzie. 

51. Praktyka przekładu  Ćwiczenia w tłumaczeniu różnego typu tekstów pisanych z języka ukraińskiego na język polski 
oraz z polskiego na ukraiński; Pojęcie przekładu. Typy przekładu – tłumaczenia pisemne i 
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ustne; Ekwiwalencja w przekładzie, jej rodzaje. Zagadnienie adekwatności, adaptacji; Makro- 
i mikroprzekład. Fałszywi przyjaciele tłumacza; Kodeks tłumacza sądowego – przegląd zasad. 
Karta tłumacza; Wierność tłumaczenia. Przekład prawniczy; Kolokacje, idiomy, neologizmy, 
archaizmy i sposoby ich tłumaczenia; Okazjonalizmy, wulgaryzmy, interferencja językowa, 
sytuacje, środowiskowość; Zjawisko nieprzetłumaczalności w przekładzie; Terminologia, 
terminy i sposoby ich tłumaczenia, patologie terminologiczne; Język specjalistyczny, przekład 
techniczny, naukowo-techniczny; Literatura zawodowa, rola źródeł leksykograficznych oraz 
środków pomocniczych (Internet, elektroniczne programy tłumaczące) w procesie tłumaczenia. 

52. Seminarium magisterskie 1. Zapoznanie studentów z wymogami i techniką pisania prac magisterskich; 2. Doskonalenie 
metod wyszukiwania i gromadzenia bibliografii językoznawczej/ literaturoznawczej; 3. 
Pogłębianie umiejętności samodzielnej analizy tekstów z zakresu językoznawstwa/ 
literaturoznawstwa; 4. Pogłębianie umiejętności problematyzowania, integrowania wiedzy z 
różnych źródeł; 5. Doskonalenie umiejętności dokonywania syntezy różnych idei i poglądów 
oraz formułowania własnych sądów krytycznych. 

53. PNJU – konwersacje  1. Prawo, system sądowniczy. Zawody prawnicze. Przestępczość w Polsce i na Ukrainie. Zbrodnia 
i kara (klasyfikacja przestępstw i opis różnego rodzaju przestępstw). 2. Różne dziedziny sztuki 
oraz spuścizna kulturowa Ukrainy. Sztuka filmowa, teatr, muzea ukraińskie, muzyka. 

54. PNJU – stylistyka funkcjonalna  1. Styl oficjalny (cechy charakterystyczne); 2. Dokumentacja osobista; 3. Dokumenty 
finansowe (cechy gramatyczne i stylistyczne); 4. Umowa zlecenie, o dzieło, o pracę (struktura, 
cechy gramatyczne, porównanie z odpowiednikami polskimi); 5. Dokumentacja biurowa. 

55. PNJA  Celem semestru 2 i 3 jest rozwój umiejętności językowych studentów w kierunku poziomu C1. 
Część zajęć w semestrze 2 może bazować na podręczniku New Progress to First Certificate 
(według potrzeb studentów). Nauka w dalszej części semestru 2 oraz w semestrze 3 oparta 
jest na głównym podręczniku Advanced Expert CAE oraz dodatkowych materiałach, w 
zależności od potrzeb studentów. W trakcie kursu studenci będą także mieli możliwość 
przygotowania się do egzaminu (ćwiczenia na zajęciach będą obejmowały także typowe 
zadania egzaminacyjne na poziomie C1). 

56. Wybrane zagadnienia literatury 
ukraińskiej  

1. Twórczość pisarzy z kręgu "Grupy Nowojorskiej"; 2. Pokolenie lat 60.; 3. Tragiczni stoicy lat 
70.; 4."Chymerna proza"; 5. Poeci szkoły kijowskiej, ugrupowania literackie ŁuHoSad, Propala 
Hramota, Nowa Degeneracja; 6. Ukraiński postmodernizm: karnawał i camp; 7. Czarnobyl jako 
tekst i kontekst w literaturze ukraińskiej końca XX wieku; 8. „Fenomen stanisławowski”; 9. 
Ukraiński feminizm; 10. Proza Jurija Andruchowycza; 11. Proza Serhija Żadana; 12. Najnowsza 
literatura: Lubko Deresz, Tania Malarczuk, Irena Karpa. 

57. Wybrane zagadnienia literatury 
ukraińskiej  

1. Twórczość pisarzy z kręgu „Grupy Nowojorskiej”: Patrycja Kyłyna, Jurij Tarnawski; 2. 
Pokolenie lat 60. W. Symonenko, , I. Dracz, I. Dziuba, D. Pawłyczko, L. Kostenko; 3. Tragiczni 
stoicy lat 70. W. Stus; 4.”Chymerna proza”. Walerij Szewczuk i powieść „Dom na wzgórzu”; 5. 
Ukraiński postmodernizm: karnawał i kamp, czyli Bu-Ba-Bu (Jurij Andruchowycz, Wiktor 
Neborak, Ołeksandr Irwaneć); 6. „Fenomen stanisławowski”. Izdryk i Taras Prochaśko; 7. 
Feminizm. Oksana Zabużko; 8. Proza Jurija Andruchowycza; 9. Proza Serhija Żadana; 10. 
Najnowsza proza: Sofija Andruchowycz i Tania Maliarczuk. 

58. Gramatyka konfrontatywna 
ukraińsko-polska  

Podstawowe cele i zadania językoznawstwa historyczno-porównawczego oraz 
konfrontatywnego. Kwestii glottogenezy języka polskiego oraz języka ukraińskiego. 
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Zastosowanie pojęcia tertium comparationis w ukraińsko-polskiej konfrontacji 
międzyjęzykowej. Problem tradycji opisu systemów gramatycznych w badaniach 
konfrontatywnych języków pokrewnych. Kategorie gramatyczne w gramatykach akademickich 
języka ukraińskiego i polskiego. Problem opisu zasobów leksykalnych  języka ukraińskiego i 
polskiego. Interpretacja materiał u językowego, wskazywanie podstawowych różnic, podobieństw 
i tożsamości w zakresie wybranego fragmentu struktury gramatycznej ukraińskiego i polskiego 
języków. 

59. Gramatyka kontrastywna (w IFA)  1. Cele i podstawy badań kontrastywnych nad językiem; 2. Tłumaczenie zróżnicowania 
języków w teorii reguł i parametrów; 3. Różnice systemu morfologicznego w językach polskim 
i angielskim. Analiza sposobu tworzenia wyrazów. Derywacja i fleksja; 4. Przykłady kontrastu 
na poziomie leksykalnym. Wyrazy problematyczne dla użytkowników języka polskiego (np. 
each/every, as/like, make/do, say/tell/speak/talk, lie/lay/rise/raise/arise), transfer 
leksykalny; 5. Przysłowki i przyimki w językach polskim i angielskim; 6. Fraza rzeczownikowa 
w językach polskim i angielskim – szyk wyrazów, przedimki i determinery, sposoby wyrażania 
określoności i anaforyczności, przymiotniki, składnia dopełniacza, liczba, rodzaj; 7. Fraza 
czasownikowa w językach polskim i angielskim – czas, aspekt, modalność, zdania warunkowe, 
strona bierna, rodzaje zdań dopełnieniowych; 8. Szyk wyrazów w językach polskim i 
angielskim; 9. Związek zgody podmiotu i orzeczenia w językach polskim i angielskim. 

60. 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 
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.  

61. Seminarium magisterskie 1. Zapoznanie studentów z wymogami i techniką pisania prac magisterskich; 2. Doskonalenie 
metod wyszukiwania i gromadzenia bibliografii językoznawczej/ literaturoznawczej; 3. 
Pogłębianie umiejętności samodzielnej analizy językowej/ tekstów literackich; 4. Pogłębianie 
umiejętności problematyzowania, klasyfikowania zjawisk językowych/ literackich, integrowania 
wiedzy z różnych źródeł; 5. Doskonalenie umiejętności dokonywania syntezy różnych idei i 
poglądów oraz formułowania własnych sądów krytycznych. 

62. PNJU – konwersacje  1. Zagrożenia współczesnego świata: -klęski zywiołowe, -globalizacja, -terroryzm, -choroby 
cywilizacyjne, -nałogi, -patologie społeczne, -nietolerancja. 2. Zagadnienia ochrony 
środowiska. 

63. Język ukraiński w administracji i 
biznesie  

1. Kupno - sprzedaż; 2. Księgowość; 3. Usługi prawnika; 4. Medycyna płatna; 5. 
Ubezpieczenie; 6. Internet w sferze usług. 

64. PNJA  Celem semestru 2 i 3 jest rozwój umiejętności językowych studentów w kierunku poziomu C1. 
Część zajęć w semestrze 2 może bazować na podręczniku New Progress to First Certificate 
(według potrzeb studentów). Nauka w dalszej części semestru 2 oraz w semestrze 3 oparta 
jest na głównym podręczniku Advanced Expert CAE oraz dodatkowych materiałach, w 
zależności od potrzeb studentów. W trakcie kursu studenci będą także mieli możliwość 
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przygotowania się do egzaminu (ćwiczenia na zajęciach będą obejmowały także typowe 
zadania egzaminacyjne na poziomie C1). 

65. Akademickie pisanie  1. Wymagania merytoryczne i formalne wobec tekstów akademickich; 2. Zasady etyki pisania 
tekstów akademickich; 3. Cechy dobrego stylu; najczęstsze błędy stylistyczne; 4. Elementy i 
reguły kompozycji tekstu akademickiego; 5. Retoryka (porządkowanie argumentów, techniki 
argumentacji); 6. Przestawianie stanu badań; 7. Selekcja źródeł i sporządzanie bibliografii; 8. 
Cytowanie i sporządzanie przypisów; 9. Redakcja abstraktu w języku polskim i ukraińskim. 

66. Zajęcia przekładoznawcze (w IFA)  W warsztacie tłumacza: definicja leksykologii i leksykografii, związki semantyczne, frazeologia, 
procesy słowotwórcze, rozwój historyczny leksykonu języka angielskiego, leksykony narodowe 
i regionalne, żargon, język subkultur, metody badania słownictwa, źródła elektroniczne, typy 
słowników, sztuka tworzenia słownika. 

67. Seminarium magisterskie 1. Doskonalenie techniki pisania pracy magisterskiej; 2. Pogłębianie wiedzy na wybrany temat. 
3. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka ukraińskiego oraz umiejętności 
przygotowywania prac pisemnych w języku ukraińskim, prezentowania w formie pisemnej i 
ustnej wyników swojej pracy badawczej. 

68. PNJU – konwersacje   1. Styl oficjalny, urzędowy; 2. Posługiwanie się stylem oficjalnym w pismach formalnych; 3. 
Sporządzanie autobiografii, listu motywacyjnego, podania; 4. Dyskusja na aktualne tematy 
ukraińskiego życia społeczno-kulturalnego; 5. Omówienie zagadnień dotyczących sfery życia 
codziennego; 6. Prezentacje tematów i fragmentów własnych prac magisterskich. 

69. Język ukraiński w administracji i 
biznesie  

1. Współczesny język dokumentacji; 2. Słownictwo administracji i zarządzania firmy; 3. 
Służbowy e-mail. Ogłoszenie; 4. Temat „Produkcja”, przemysł; 5. Agroprzemysł i współczesna 
gospodarka Ukrainy; 6. Przedsiębiorczość; 7. Analiza tekstów o ukraińskich dużych 
przemysłowych gigantach i o korporacjach międzynarodowych; 8. HR; 9. BHP; 10. 
Samozatrudnienie. Mały i średni biznes; 11. Koszty. Dochód; 12. Podatki; 13. Transport. 
Logistyka; 14. Ubezpieczenie społeczne. 

70. PNJA  Semestr 4 poświęcony będzie poszerzaniu znajomości słownictwa i rozwijaniu umiejętności 
sprawnego porozumiewania się w języku angielskim na podstawie materiałów przygotowanych 
przez nauczyciela oraz samych studentów, a także na podstawie źródeł internetowych.   
We wszystkich semestrach studenci będą mieli możliwość ćwiczenia umiejętności mówienia 
oraz aktywizowania przyswojonego materiału i nabytych umiejętności poprzez pracę w parach, 
małych grupach oraz z całą grupą. Całość kursu zakłada przećwiczenie zagadnień 
gramatycznych, które najczęściej sprawiają problem, rozwój zasobu słownictwa oraz 
poprawienie wymowy (ćwiczenie wymowy poszczególnych dźwięków, akcentowania i rytmu 
zdania w języku angielskim). 

71. Komunikacja międzykulturowa  Komunikacja międzykulturowa jako dziedzina nauki, podstawy komunikacji społecznej,  
komunikacja niewerbalna, język w komunikacji międzykulturowej, bariery w komunikacji: 
kategoria swój-obcy w kulturze,  stereotypy narodowe, etniczne i religijne w europejskiej 
kulturze - analiza zjawiska na podstawie wybranych przykładów  (m.in. Ukraińcy, Żydzi, 
Rosjanie, Niemcy, Polacy); dyskurs, kultura, płeć. 

72. Seminarium magisterskie Prezentowanie wyników swojej pracy badawczej w formie gotowej pracy magisterskiej. 

            


	Uchwała Nr 132_2020 Senatu UWr z dnia 2020-09-23 zmieniająca uchwałę w sprawie programów studiów prowadzonych w UWr
	Uchwała Nr 132_2020 Senatu UWr z dnia 2020-09-23 zmieniająca uchwałę w sprawie programów studiów prowadzonych w UWr - załącznik nr 1
	Uchwała Nr 132_2020 Senatu UWr z dnia 2020-09-23 zmieniająca uchwałę w sprawie programów studiów prowadzonych w UWr - załącznik nr 2



