
 

 

UCHWAŁA NR 87/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie programu studiów dla kierunku studia śródziemnomorskie  
na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program studiów dla kierunku studia 
śródziemnomorskie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.  

2. Program studiów, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje dla cykli kształcenia 
rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022.  
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załączniki do uchwały Nr 87/2021 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. 

 
Załącznik nr 1 

 
PROGRAM STUDIÓW: STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, STUDIA I STOPNIA 

 
studia stacjonarne 
A. Studia bez specjalności, specjalność arabska, italska, nowogrecka* 
 
Rok studiów: I 
 
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/moduły 
zajęć 

 O/ 
F**** 

Forma zajęć  Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfika

cji 

 

Punkty 
ECTS 

W  Ć  S  K  Inne 

J. nowożytny 1 (arabski, włoski, 
nowogrecki)  O**   90     90  Zo  6 

J. grecki 1
O   30    30  Zo  2 

J. łaciński 1
O   30     30  Zo  2 

Historia starożytna 1 
O     30   30  Zo  2 

Literatura grecka 1
O  30      30  Zo  3 

Literatura łacińska 1
O  30      30  Zo  3 

Geografia Śródziemnomorza  O     30   30  Zo  2 

Historia sztuki antycznej – 
słowo i obraz 1  O     30   30  Zo  2 
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Mitologia grecka  O     30   30  Zo  2 

Blok LJHKO***  O  ***  ***   ***   ***  Zo/E  2 

Zajęcia opcyjnie z dziedziny 
nauk społecznych O      45 Zo/E 4 

Szkolenie wstępne w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony przeciwpożarowej 

O     4  4  Z  0 

 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć   O/ 
F**** 

Forma zajęć  Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfik

acji 

 

Punkty 
ECTS 

W  Ć  S  L  K  Inne     

J. nowożytny 2 (arabski, włoski, 
nowogrecki)  O**   90      90  E  6 

J. grecki 2 O   30      30  E  3 

J. łaciński 2 O   30      30  E  3 

Historia starożytna 2  O      30   30  Zo  2 

Literatura grecka 2 O  30       30  Zo  3 

Literatura łacińska 2 O  30       30  Zo  3 

Języki i pisma 
Śródziemnomorza  O      30   30  Zo  2 

Historia sztuki antycznej – 
słowo i obraz 2  O      30   30  Zo  2 

Biblia w europejskiej tradycji i 
symbolice  O      30   30  Zo  2 
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Kompozycja wypowiedzi 
pisemnej  O      15   15  Zo  1 

Blok LJHKO*** O  ***  ***    ***   ***  Zo/E  3 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS w I semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w II semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w I roku: 60 
Łączna liczba godzin zajęć w I semestrze: 379 (bez LJHKO) 
Łączna liczba godzin zajęć w II semestrze: 345 (bez LJHKO) 
 
Rok studiów: II 
 
Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć   O/ 
F**** 

Forma zajęć  Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfik

acji 

 

Punkty 
ECTS 

W  Ć  S  L  K  Inne     

J. nowożytny 3 (arabski, włoski, 
nowogrecki)  O**   90      90  Zo  6 

J. grecki 3 O   30     30  Zo  2 

J. łaciński 3 O   30      30  Zo  2 

Historia sztuki antycznej – słowo i 
obraz 3  O      30   30  Zo  2 

Filozofia starożytna O      30   30  Zo  3 

Dziedzictwo średniowiecznej 
Europy  O      30   30  Zo  3 

Literatura antyczna (wybór)  O      30   30  Zo  2 

Blok LJHKO*** O  ***  ***    ***   ***  Zo/E  7 
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Zajęcia opcyjnie z dziedziny nauk 
społecznych O       15 Zo/E 2 

Rynek pracy O      15   15  Zo  1 

 
 
 
 
 
 
Semestr: czwarty 
 

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć   O/* 
F*** 

Forma zajęć  Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfik

acji 

 

Punkty 
ECTS 

W  Ć  S  L  K  Inne     

J. nowożytny 4 (arabski, włoski, 
nowogrecki)  O**   90      90  E  6 

J. grecki 4 O   30      30  Zo  2 

J. łaciński 4 O   30      30  Zo  2 

Historia sztuki antycznej – słowo i 
obraz 4  O      30   30  Zo  2 

Retoryka  O      30   30  Zo  2 

Literatura antyczna (wybór)  O**      30   30  Zo  2 

Blok LJHKO*** O  ***  ***    ***   ***  Zo/E  14 

Wychowanie fizyczne  O       30  30  Zo   

 
Łączna liczba punktów ECTS w III semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w IV semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w II roku: 60 
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Łączna liczba godzin zajęć w III semestrze: 300 
Łączna liczba godzin zajęć w IV semestrze: 270 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok studiów: III 
 
Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć   O/ 
F**** 

Forma zajęć  Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfik

acji 

 

Punkty 
ECTS 

W  Ć  S  L  K  Inne     

J. nowożytny 5 – lektorat 
(arabski, włoski, nowogrecki)  O**     90    90  Zo  6 

J. grecki 5 O   30     30  Zo  2 

J. łaciński 5 O   30      30  Zo  2 

Seminarium licencjackie 1  O    30     30  Zo  6 

Literatura antyczna (wybór)  O**      30   30  E  4 

Blok LJHKO*** O  ***  ***    ***   ***  Zo/E  10 

 Wychowanie fizyczne  O       30  30  Zo   

 
Semestr: szósty 
 

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć   O/ Forma zajęć  Liczba 
godzin 

Sposób 
weryfik

Punkty 
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F**** zajęć acji

 

ECTS

W  Ć  S  L  K  Inne     

J. nowożytny 6 – lektorat 
(arabski, włoski, nowogrecki)  O**     90    90  E  6 

J. grecki 6 O   30      30  E  3 

J. łaciński 6 O   30      30  E  3 

Seminarium licencjackie 2  O    30     30  Zo  7 

Blok LJHKO*** O  ***  ***    ***   ***  Zo/E  11 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS w V semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w VI semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w III roku: 60 
Łączna liczba godzin zajęć w V semestrze: 240 (bez LJHKO) 
Łączna liczba godzin zajęć w VI semestrze: 180 (bez LJHKO) 
 
* Wybór specjalności polega na: 
A. Wyborze języka: 
- specjalność nowogrecka - j. nowogrecki, 
- specjalność italska - j. włoski, 
- specjalność arabska - j. arabski. 
B. Wyborze zajęć z bloku Literatura – Językoznawstwo – Historia – Kultura – Opcje (LJHKO); zajęcia wybiera się pod kontrolą opiekuna 
specjalności spośród zajęć opcyjnych proponowanych w danym roku akademickim. 
C. Wyborze seminarium licencjackiego (gdy proponowanych jest kilka). 
Studenci, którzy nie realizują jednej ze specjalności, wybierają zajęcia wedle własnych zainteresowań. 
 

** Zajęcia ograniczonego wyboru; w wypadku literatury student wybiera jedną literaturę, grecką lub rzymską, z dwóch proponowanych.   
*** Liczba godzin zajęć w blokach Literatura – Językoznawstwo – Historia – Kultura – Opcje nie może w trakcie studiów przekroczyć 450. 
**** Przedmiot: obowiązkowy – O / fakultatywny – F 
 
Łączna liczba godzin w programie: 2164 (1714 h + 450 h LJHKO) 
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OBJAŚNIENIA 
 
Formy realizacji zajęć:       Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 
W - wykład        E - egzamin                                
Ć - ćwiczenia        EP - egzamin pisemny                
S - seminarium        T - test                                     
L - laboratorium        Es.- esej                                      
K - konwersatorium       Proj. - projekt                                 
Proj. - projekt        Pr. -  praca roczna                                                                                                                                      
Ćw. - ćwiczenia terenowe       Z - zaliczenie                                                                                                           
Ćw.l. - ćwiczenia laboratoryjne      Zo - zaliczenie z oceną                                      
Inne: np. Wr - warsztaty, L - lektoraty, Pr - praktyki, e-learning   Inne: np. UP - ustna prezentacja, R - raport  
 
 
 

B. Specjalność biblijna* 
 
 
Rok studiów: I 
 
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć   O/ 
F**** 

Forma zajęć  Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfik

acji 

Punkty 
ECTS 

W  Ć  S  K  Inne 

J. nowożytny 1 (arabski, włoski, 
nowogrecki)  O**   90     90  Zo  6 

J. grecki 1 O   30    30  Zo  2 

J. łaciński 1 O   30     30  Zo  2 

Historia starożytna 1  O     30   30  Zo  2 

Literatura grecka 1 O  30      30  Zo  3 

Literatura łacińska 1 O  30      30  Zo  3 

Geografia Śródziemnomorza  O     30   30  Zo  2 

Historia sztuki antycznej – słowo i 
obraz 1  O     30   30  Zo  2 
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Mitologia grecka  O     30   30  Zo  2 

Blok LJHKO***  O   ***   ***   ***  Zo/E  2 

Zajęcia opcyjnie z dziedziny nauk 
społecznych O      45 Zo/E 4 

Szkolenie wstępne w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony przeciwpożarowej 

O     4  4  Z  0 

 
 

 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć   O/ 
F**** 

Forma zajęć  Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfik

acji 

Punkty 
ECTS 

W  Ć  S  L  K  Inne     

J. nowożytny 2 (arabski, włoski, 
nowogrecki)  O**   90      90  E  6 

J. grecki 2 O   30      30  E  3 

J. łaciński 2 O   30      30  E  3 

Historia starożytna 2  O      30   30  Zo  2 

Literatura grecka 2 O  30     30   30  Zo  3 

Literatura łacińska 2 O  30     30   30  Zo  3 

Języki i pisma Śródziemnomorza  O      30   30  Zo  2 

Historia sztuki antycznej – słowo i 
obraz 2  O      30   30  Zo  2 

Biblia w europejskiej tradycji i 
symbolice  O      30   30  Zo  2 
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Kompozycja wypowiedzi pisemnej  O      15   15  Zo  1 

Blok LJHKO** O  ***  ***    ***   ***  Zo/E  2 

 
Łączna liczba punktów ECTS w I semestrze: 31 
Łączna liczba punktów ECTS w II semestrze: 29 
Łączna liczba punktów ECTS w I roku: 60 
Łączna liczba godzin zajęć w I semestrze: 379 (bez LJHKO) 
Łączna liczba godzin zajęć w II semestrze: 345 (bez LJHKO) 
 
 
 
Rok studiów: II 
 
Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć   O/ 
F**** 

Forma zajęć  Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfik

acji 

 

Punkty 
ECTS 

W  Ć  S  L  K  Inne     

J. nowożytny 3 (arabski, włoski, 
nowogrecki)  O**   90      90  Zo  6 

J. grecki 3 O   30     30  Zo  2 

J. łaciński 3 O   30      30  Zo  2 

J. hebrajski 1 O   60      60  Zo  6 

Historia sztuki antycznej – słowo i 
obraz 3  O      30   30  Zo  2 

Filozofia starożytna O      30   30  Zo  3 

Dziedzictwo średniowiecznej 
Europy  O      30   30  Zo  3 

Literatura antyczna (wybór)  O**      30   30  Zo  2 
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Blok LJHKO*** O  ***  ***    ***   ***  Zo/E  2 

Zajęcia opcyjnie z dziedziny nauk 
społecznych O       15 Zo/E 2 

Rynek pracy O      15   15  Zo  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć   O/ 
F**** 

Forma zajęć  Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfik

acji 

 

Punkty 
ECTS 

W  Ć  S  L  K  Inne     

J. nowożytny 4 (arabski, włoski, 
nowogrecki)  O**   90      90  E  6 

J. grecki 4 O   30      30  Zo  2 

J. łaciński 4 O   30      30  Zo  2 

J. hebrajski 2 O   60      60 E  6 

Historia sztuki antycznej – słowo i 
obraz 4  O      30   30  Zo  2 

Retoryka  O      30   30  Zo  2 

Literatura antyczna (wybór)  O**      30   30  Zo  2 

Blok LJHKO*** O  ***  ***    ***   ***  Zo/E  7 
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Wychowanie fizyczne  O       30  30  Zo   

 
Łączna liczba punktów ECTS w III semestrze: 31 
Łączna liczba punktów ECTS w IV semestrze: 29 
Łączna liczba punktów ECTS w II roku: 60 
Łączna liczba godzin zajęć w III semestrze: 400 (bez LJHKO) 
Łączna liczba godzin zajęć w IV semestrze: 360 (bez LJHKO) 
 
 
 
 
 
 
Rok studiów: III 
 
Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć   O/ 
F**** 

Forma zajęć  Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfik

acji 

 

Punkty 
ECTS 

W  Ć  S  L  K  Inne     

J. nowożytny 5 – lektorat 
(arabski, włoski, nowogrecki)  O**     90    90  Zo  6 

J. grecki 5 O   30     30  Zo  2 

J. łaciński 5 O   30      30  Zo  2 

J. hebrajski 3 O   60      60  Zo  6 

Seminarium licencjackie 1  O    30     30  Zo  6 

Literatura antyczna (wybór)  O      30   30  E  4 

Blok LJHKO*** O  ***  ***    ***   ***  Zo/E  4 
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Wychowanie fizyczne  O       30  30  Zo   

 
 
Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć   O/ 
F**** 

Forma zajęć  Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfik

acji 

 

Punkty 
ECTS 

W  Ć  S  L  K  Inne     

J. nowożytny 6 – lektorat 
(arabski, włoski, nowogrecki)  O**     90    90  E  6 

J. grecki 6 O   30      30  E  3 

J. łaciński 6 O   30      30  E  3 

J. hebrajski 4 O   60      60  E  6 

Seminarium licencjackie 2  O    30     30  Zo  7 

Blok  LJHKO*** O  ***  ***    ***   ***  Zo/E  5 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS w V semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w VI semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w III roku: 60 
Łączna liczba godzin zajęć w V semestrze: 330 (bez LJHKO) 
Łączna liczba godzin zajęć w VI semestrze: 270 (bez LJHKO) 
 
*Studenci specjalności biblijnej: 
A. Wybierają dowolny język nowożytny (włoski, arabski, nowogrecki). 
B. Realizują 360 godzin języka hebrajskiego. 
C. Wybierają zajęcia z bloku Literatura – Językoznawstwo – Historia – Kultura – Opcje (LJHKO); zajęcia wybiera się pod kontrolą opiekuna 
specjalności spośród zajęć opcyjnych proponowanych w danym roku akademickim. 
D. Wybierają seminarium (gdy proponowanych jest kilka) pod kontrolą opiekuna specjalności. 
 

** Zajęcia ograniczonego wyboru; w wypadku literatury student wybiera jedną literaturę, grecką lub rzymską, z dwóch proponowanych.   
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*** Liczba godzin zajęć w blokach Literatura – Językoznawstwo – Historia – Kultura – Opcje nie może w trakcie studiów przekroczyć 210. 
**** Przedmiot: obowiązkowy – O / fakultatywny – F 
 
Łączna liczba godzin w programie: 2164 (1846 h + 210 h LJHKO) 
 
OBJAŚNIENIA 
 
Formy realizacji zajęć:       Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 
W - wykład        E - egzamin                                
Ć - ćwiczenia        EP - egzamin pisemny                
S - seminarium        T - test                                     
L - laboratorium        Es.- esej                                      
K - konwersatorium       Proj. - projekt                                 
Proj. - projekt        Pr. -  praca roczna                                                                                                                                      
Ćw. - ćwiczenia terenowe       Z - zaliczenie                                                                                                           
Ćw.l. - ćwiczenia laboratoryjne      Zo - zaliczenie z oceną                                      
Inne: np. Wr - warsztaty, L - lektoraty, Pr - praktyki, e-learning   Inne: np. UP - ustna prezentacja, R - raport  
 
 

C. Specjalność łacińska, nowołacińska, grecka* 
 
Rok studiów: I 
 
Semestr: pierwszy  

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć   O/ 
F**** 

Forma zajęć  Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfika

cji 

 

Punkty 
ECTS 

W  Ć  S  K  Inne 

J. nowożytny 1 (arabski, włoski, 
nowogrecki)  O**   90     90  Zo  6 

J. grecki  I/ łaciński I* 
(z filologią klasyczną)   O   90    90  Zo  6 

J. grecki  1/ łaciński 1*  O   30     30  Zo  2 

Historia starożytna 1  O     30   30  Zo  2 

Literatura grecka 1 / Literatura 
łacińska 1  O  30      30  Zo  3 

Geografia Śródziemnomorza  O     30   30  Zo  2 

Historia sztuki antycznej – słowo i 
obraz 1  O     30   30  Zo  2 



14 

Mitologia grecka  O     30   30  Zo  2 

Blok LJHKO***  O  ***  ***   ***   ***  Zo/E  2 

Zajęcia opcyjnie z dziedziny nauk 
społecznych O      45 Zo/E 4 

Szkolenie wstępne w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony przeciwpożarowej 

O     4  4  Z  0 

 
 

 

 

 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć   O/ 
F**** 

Forma zajęć  Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfik

acji 

 

Punkty 
ECTS 

W  Ć  S  L  K  Inne     

J. nowożytny 2 (arabski, włoski, 
nowogrecki)  O**   90      90  E  6 

J. grecki  II/ łaciński II* 
(z filologią klasyczną) 
 

O   90      90  Zo  6 

J. grecki 2 / łaciński 2*  O   30      30  E  3 

Historia starożytna 2  O      30   30  Zo  2 

Literatura grecka 2 / Literatura 
łacińska 2  O  30       30  Zo  3 

Języki i pisma Śródziemnomorza  O      30   30  Zo  2 
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Historia sztuki antycznej – słowo 
i obraz 2  O      30   30  Zo  2 

Biblia w europejskiej tradycji i 
symbolice  O      30   30  Zo  2 

Kompozycja wypowiedzi 
pisemnej  O      15   15  Zo  1 

Blok LJHKO*** O  ***  ***    ***   ***  Zo/E  4 

 
Łączna liczba punktów ECTS w I semestrze: 31 
Łączna liczba punktów ECTS w II semestrze: 29 
Łączna liczba punktów ECTS w I roku: 60 
Łączna liczba godzin zajęć w I semestrze: 409 (bez LJHKO) 
Łączna liczba godzin zajęć w II semestrze: 345 (bez LJHKO) 
 
 
 
 
Rok studiów: II 
 
Semestr: trzeci  

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć   O/ 
F****  Forma zajęć 

Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfik

acji 

 

Punkty 
ECTS 

W  Ć  S  L  K  Inne     

J. nowożytny 3 (arabski, włoski, 
nowogrecki)  O**   90      90  Zo  6 

J. grecki III /łaciński III* 
(z filologią klasyczną)   O   90      90  Zo  6 

J. grecki 3 / łaciński 3*  O   30      30  Zo  2 

Historia sztuki antycznej – słowo 
i obraz 3  O      30   30  Zo  2 

Filozofia starożytna O      30   30  Zo  3 
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Dziedzictwo średniowiecznej 
Europy  O      30   30  Zo  3 

Literatura antyczna (wybór)  O**      30   30  Zo  2 

Blok LJHKO*** O  ***  ***    ***   ***  Zo/E  3 

Zajęcia opcyjnie z dziedziny 
nauk społecznych O       15 Zo/E 2 

Rynek pracy O      15   15  Zo  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć   O/ 
F**** 

Forma zajęć  Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfik

acji 

 

Punkty 
ECTS 

W  Ć  S  L  K  Inne     

J. nowożytny 4 (arabski, włoski, 
nowogrecki)  O**   90      90  E  6 

J. grecki IV /łaciński IV* 
(z filologią klasyczną)  O   90      90  Zo  6 

J. grecki 4 / łaciński 4*  O   30      30  Zo  2 

Historia sztuki antycznej – słowo 
i obraz 4  O      30   30  Zo  2 

Retoryka  O      30   30  Zo  2 
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Literatura antyczna (wybór)  O**      30   30  Zo  2 

Blok LJHKO*** O  ***  ***    ***   ***  Zo/E  10 

Wychowanie fizyczne  O       30  30  Zo   

 
Łączna liczba punktów ECTS w III semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w IV semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w II roku: 60 
Łączna liczba godzin zajęć w III semestrze: 360 (bez LJHKO) 
Łączna liczba godzin zajęć w IV semestrze: 330 (bez LJHKO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rok studiów: III 
 
Semestr: piąty 

Nazwa przedmiotu/moduły 
zajęć 

 O/ 
F**** 

Forma zajęć  Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfik

acji 

 

Punkty 
ECTS 

W  Ć  S  L  K  Inne     

J. nowożytny 5 – lektorat 
(arabski, włoski, nowogrecki)  O**     90    90  Zo  6 

J. grecki V / łaciński V* 
(z filologią klasyczną)  O   60     60  Zo  4 

J. grecki 5 / łaciński 5*  O   30      30  Zo  2 

Seminarium licencjackie 1  O    30     30  Zo  6 
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Literatura antyczna (wybór)  O**      30   30  E  4 

Blok LJHKO*** O  ***  ***    ***   ***  Zo/E  8 

Wychowanie fizyczne  O       30  30  Zo   

 
 
Semestr: szósty 

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć   O/ 
F**** 

Forma zajęć  Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfik

acji 

 

Punkty 
ECTS 

W  Ć  S  L  K  Inne     

J. nowożytny 6 – lektorat 
(arabski, włoski, nowogrecki)  O**     90    90  E  6 

J. grecki VI/łaciński VI* 
(z filologią klasyczną)  O   60      60  E  5 

J. grecki 6/ łaciński 6*  O   30      30  E  3 

Seminarium licencjackie 2  O    30     30  Zo  7 

Blok LJHKO*** O  ***  ***    ***   ***  Zo/E  9 

 
 
Łączna liczba punktów ECTS w V semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w VI semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w III roku: 60 
Łączna liczba godzin zajęć w V semestrze: 270 (bez LJHKO) 
Łączna liczba godzin zajęć w VI semestrze: 210 (bez LJHKO) 
 
OBJAŚNIENIA 
 
Formy realizacji zajęć:       Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 
W - wykład        E - egzamin                                
Ć - ćwiczenia        EP - egzamin pisemny                
S - seminarium        T - test                                     
L - laboratorium        Es.- esej                                      
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K - konwersatorium       Proj. - projekt                                 
Proj. - projekt        Pr. -  praca roczna                                                                                                                                      
Ćw. - ćwiczenia terenowe       Z - zaliczenie                                                                                                           
Ćw.l. - ćwiczenia laboratoryjne      Zo - zaliczenie z oceną                                      
Inne: np. Wr - warsztaty, L - lektoraty, Pr - praktyki, e-learning   Inne: np. UP - ustna prezentacja, R - raport  
 
* Specjalność grecka realizuje: 
- rozszerzony język grecki (90 h w semestrach od pierwszego do czwartego, 60 h w semestrach piątym i szóstym), 
- j. łaciński w wymiarze 30 h w każdym semestrze, 
- Literaturę grecką w semestrze pierwszym i drugim. 
 
* Specjalność łacińska i nowołacińska realizuje: 
- rozszerzony język łaciński (90h w semestrach od pierwszego do czwartego, 60 h w semestrach piątym i szóstym), 
- j. grecki w wymiarze 30 h w każdym semestrze, 
- Literaturę łacińską w semestrze pierwszym i drugim. 
 
Poza tym studenci każdej specjalności: 
- Wybierają zajęcia z bloku Literatura – Językoznawstwo – Historia – Kultura – Opcje (LJHKO); zajęcia wybiera się pod kontrolą opiekuna 
specjalności spośród zajęć opcyjnych proponowanych w danym roku akademickim. 
- Wybierają seminarium (gdy proponowanych jest kilka) pod kontrolą opiekuna specjalności. 
 
** Zajęcia ograniczonego wyboru; w wypadku literatury student wybiera jedną literaturę, grecką lub rzymską, z dwóch proponowanych.  
*** Liczba godzin zajęć w blokach Literatura – Językoznawstwo – Historia – Kultura – Opcje nie może w trakcie studiów przekroczyć 300. 
**** Przedmiot: obowiązkowy – O / fakultatywny – F 
 
Łączna liczba godzin w programie: 2164 (1864 h + 300 h LJHKO) 
 

 
 
 

Wskaźniki ECTS 

Liczba punktów ECTS niezbędna do uzyskania kwalifikacji  180 
Łączna liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać na 
zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich 

180 

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

173 (nauki humanistyczne) + 
7 (nauki społeczne) 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w 
ramach zajęć z języka obcego  54 
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Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując 
moduły  na zajęciach ogólnouczelnianych (lektoraty, moduły 
związane z przygotowaniem do zawodu nauczyciela) 

12 – lektorat języka obcego 

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

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

Językoznawstwo – 48,3%     
literaturoznawstwo –  51,7%

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

j.w. 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 
 

Kierunek studiów: Studia śródziemnomorskie 
Dyscypliny naukowe: językoznawstwo (48,3%),  
                                literaturoznawstwo (51,7%)                                               
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Tytuł: licencjat 

Kod efektu 
uczenia się 

dla kierunku 
studiów 

 
Efekty uczenia się dla kierunku studiów 

 
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Studia 
śródziemnomorskie absolwent uzyska efekty uczenia się w 

zakresie:

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

(kody) 

WIEDZA 

K_W01 

ma zaawansowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu 
językoznawstwa, literaturoznawstwa i nauk o kulturze i religii w 
systemie nauk humanistycznych oraz o ich specyfice 
przedmiotowej i metodologicznej. Rozumie w podstawowym 
zakresie powiązania pomiędzy dziedzinami nauki i dyscyplinami 
naukowym, w szczególności relacje między naukami 
wykorzystywanymi w badaniach filologicznych oraz w praktyce 
filologicznej a innymi dyscyplinami, zwłaszcza z dziedziny nauk 
humanistycznych 

P6S_WG 

K_W02 
zna podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa, 
językoznawstwa i nauk o kulturze i religii P6S_WG 

K_W03 

ma wiedzę o źródłach informacji (opracowania encyklopedyczne, 
syntezy podręcznikowe, studia monograficzne, słowniki, 
gramatyki) dotyczących języka śródziemnomorskiego (j. grecki, 
łaciński, hebrajski biblijny, nowogrecki, włoski, arabski) oraz 
jego literatury i kultury  

P6S_WG 

K_W04 

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych właściwych dla obszaru zainteresowań 
filologii, w szczególności z zakresu literaturoznawstwa, 
językoznawstwa i nauk o kulturze i religii. Ma podstawową 
wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych 
osiągnięciach w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i 

P6S_WG 
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nauk o kulturze i religii

K_W05 
ma świadomość miejsca polszczyzny wśród innych języków i 
konieczności doskonalenia sprawności językowej w języku 
polskim 

P6S_WG 

K_W06 

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych 
wytworów kultury charakterystycznych dla dorobku kultury 
języka śródziemnomorskiego (j. grecki, łaciński, hebrajski 
biblijny, nowogrecki, włoski, arabski); zna zajmujące się nimi 
teorie i szkoły badawcze  

P6S_WG 

 

K_W07 
ma wiedzę o ogólnych mechanizmach rządzących używaniem 
języka; zna podstawowe narzędzia i metody opisu zjawisk 
językowych 

P6S_WG 

K_W08 

ma uporządkowaną wiedzę o systemach fonologicznym, 
gramatycznym i leksykalnym języka śródziemnomorskiego (j. 
grecki, łaciński, hebrajski biblijny, nowogrecki, włoski, arabski), 
a także o ich historycznej zmienności. Ma wiedzę o możliwościach 
funkcjonalnych języka polskiego. Potrafi dokonać podstawowego 
zestawienia struktur i zjawisk języka polskiego oraz wybranego 
języka śródziemnomorskiego, a także ma podstawową wiedzę o 
przechodzeniu od struktur jednego języka do struktur drugiego 

P6S_WG 

K_W09 

ma wiedzę dotyczącą najważniejszych zjawisk z historii literatury 
i kultury języka śródziemnomorskiego (j. grecki, łaciński, 
hebrajski biblijny, nowogrecki, włoski, arabski) od jego 
początków do czasów współczesnych oraz ważnych ośrodków 
życia literackiego i kulturalnego 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W10 

zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji. 
Ma wiedzę o historii kraju (-ów) języka śródziemnomorskiego (j. 
grecki, łaciński, hebrajski biblijny, nowogrecki, włoski, arabski), 
obejmującą najważniejsze wydarzenia i postaci. Ma wiedzę o 
współczesnych społecznych, politycznych i artystycznych 
realiach w kraju/ krajach wybranego języka 
śródziemnomorskiego 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W11  ma podstawową wiedzę o polskich instytucjach kultury i 
orientację w życiu kulturalnym w Polsce oraz w krajach 

P6S_WG 
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odpowiednich dla języka śródziemnomorskiego (j. grecki, 
łaciński, hebrajski biblijny, nowogrecki, włoski, arabski) 

P6S_WK

K_W12  zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
prawa autorskiego P6S_WK 

K_W13 
zna i rozumie podstawowe prawa regulujące współczesnym 
rynkiem pracy oraz zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości 

P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i 
użytkować wiedzę z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa 
i nauk o kulturze i religii z wykorzystaniem różnych źródeł i 
metod

P6S_UW 

K_U02 

potrafi zastosować elementarne zasady i procedury badawczej, 
formułować i analizować problemy, dobrać odpowiednie 
narzędzia, formułować wnioski, opracować i zaprezentować 
rezultaty pracy w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i 
nauk o kulturze i religii obszaru języka śródziemnomorskiego (j. 
grecki, łaciński, hebrajski biblijny, nowogrecki, włoski, arabski) 

P6S_UW 

K_U03 

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności 
badawcze w zakresie wybranego obszaru literaturoznawstwa, 
językoznawstwa lub nauk o kulturze i religii. Potrafi formułować i 
rozwiązywać nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w 
warunkach nie w pełni przewidywalnych, właściwie dobierając 
metody i narzędzia, wykorzystując wskazówki opiekuna 
naukowego i literaturę przedmiotu. Właściwie dobiera źródła i 
informacje, które krytycznie ocenia, dokonuje ich analizy i 
syntezy. Potrafi dobrać i zastosować właściwe metody i 
narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne

P6S_UW 

K_U04 
potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi 
wypracowanymi na gruncie studiów śródziemnomorskich i 
pojęciami dla niej właściwymi 

P6S_UW 

K_U05 
potrafi identyfikować różne rodzaje wytworów kultury będące 
przedmiotem badań literaturoznawstwa, językoznawstwa i nauk 
o kulturze i religii

P6S_UW 

K_U06  potrafi, posługując się typowymi metodami, analizować wytwory 
kultury charakterystyczne dla obszaru kultury języka 

P6S_UW 
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śródziemnomorskiego (j. grecki, łaciński, hebrajski biblijny, 
nowogrecki, włoski, arabski) oraz interpretować je, dążąc do 
określenia ich znaczeń, zakresu oddziaływania społecznego oraz 
ich miejsca w procesie historycznym i w przemianach kultury

P6S_UK

K_U07 

potrafi zastosować w wypowiedzi ustnej i pisemnej odpowiednią 
argumentację merytoryczną, z wykorzystaniem poglądów innych 
osób znanych z różnych źródeł oraz formułować wnioski. Używa 
specjalistycznej terminologii

P6S_UK 

P6S_UO 

K_U08 

potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie 
literaturoznawstwa, językoznawstwa i nauk o kulturze i religii w 
języku śródziemnomorskim (j. grecki, łaciński, hebrajski biblijny, 
nowogrecki, włoski, arabski) i w języku polskim, wykorzystując 
różne kanały i techniki komunikacyjne, z użyciem 
specjalistycznej terminologii; potrafi przedstawiać i oceniać 
różne opinie i stanowiska, np. w debacie 

P6S_UK 

K_U09 

potrafi tworzyć (w języku śródziemnomorskim (nowogrecki, 
włoski, arabski) i w języku polskim) teksty pisane należące do 
określonego gatunku, właściwe dla określonej sytuacji 
komunikacyjnej; potrafi przy tym wykorzystać podstawowe 
prace teoretyczne i różnorodne źródła 

P6S_UK 

P6S_UW 

K_U10 

potrafi tworzyć (w języku śródziemnomorskim, nowogreckim, 
włoskim, arabskim, i w języku polskim) teksty ustne należące do 
określonego gatunku, właściwe dla określonej sytuacji 
komunikacyjnej; potrafi przy tym wykorzystać podstawowe 
prace teoretyczne i różnorodne źródła 

P6S_UK 

P6S_UW 

K_U11 

ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w 
zakresie języka śródziemnomorskiego (j. grecki, łaciński, 
hebrajski biblijny), zgodne z obiektywnie określonymi 
wymaganiami (odniesieniem jest poziom B1 wg wymagań 
ESOKJ lub analogiczny) 

P6S_UK 

K_U12 

ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w 
zakresie drugiego (dodatkowego) języka obcego, innego niż 
języki studiów, zgodne z obiektywnie określonymi wymaganiami 
(odniesieniem jest poziom B1 (min.) lub B2 (max.) wg 
wymagań ESOKJ). 

P6S_UK 

K_U13 
potrafi planować i organizować pracę własną i zespołową; w 
pracy zespołowej (również interdyscyplinarnej) umie skutecznie 
współpracować z innymi uczestnikami, przyjmuje w nim różne 

P6S_UO 
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role, dzieli się posiadaną wiedzą i umiejętnościami

K_U14 
umie odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań; 
potrafi gospodarować czasem i realizować określone zadania w 
wyznaczonych terminach

P6S_UO 

K_U15 

potrafi samodzielnie planować i realizować rozwój swojej wiedzy 
i własnych kompetencji, zna wartość i sens uczenia się przez 
całe życie. Rozumie potrzebę stałego rozwijania umiejętności 
językowych 

P6S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych 

treści P6S_KK 

K_K02 
jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii 
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem 
problemu

P6S_KK 

K_K03 

jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, ma 
świadomość znaczenia zasad etyki zawodowej i uczciwości 
intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje 
zgodnie z tymi zasadami; jest przygotowany do tego, by dbać o 
dorobek i tradycje zawodu 

P6S_KR 

K_K04 ma świadomość różnic kulturowych i związanych z tym wyzwań, 
potrafi w praktyce stosować wiedzę o mechanizmach 
komunikacji interkulturowej

P6S_KO 

K_K05 potrafi uczestniczyć w życiu kulturalnym, korzystać z 
różnorodnych jego form i różnych mediów P6S_KO 

K_K06 jest świadomy współodpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego danego regionu, kraju (zwłaszcza 
ojczystego, Polski oraz kraju studiowanego języka), Europy  

P6S_KO 

K_K07 
jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, 
współorganizowania działalności na rzecz środowiska 
społecznego; potrafi inicjować działania na rzecz interesu 
publicznego; myśli i działa w sposób przedsiębiorczy 

P6S_KO 

 

Objaśnienie symboli: 

PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
          P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji  

K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy 
K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności 
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K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 
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Pokrycie efektów uczenia się określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty kierunkowe 

Kierunek studiów: Studia śródziemnomorskie 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Kod składnika opisu 
Polskiej Ramy 
Kwalifikacji 

Efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji

Odniesienie do 
efektów uczenia się 
dla kierunku Studia 
śródziemnomorskie 

WIEDZA  

P6S_WG 

Student zna i rozumie:
w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i 
teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z 
zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane 
zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, a w przypadku 
studiów o profilu praktycznym – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności 
zawodowej związanej z ich kierunkiem

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W08, 
K_W09, K_W10, 

K_W11 

P6S_WK 

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

K_W09, K_W10, 
K_W11, K_W12, 

K_W13 

UMIEJĘTNOŚCI 

P6S_UW 

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

K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, 
K_U09, K_U10 

P6S_UK 

1. komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii
2. brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o 
nich 
3. posługiwać się językiem obcym (odniesieniem jest poziom B1 (min.) lub B2 (max.) wg 
wymagań ESOKJ)

K_U06, K_U07, 
K_U08, K_U09, 

K_U10, K_U11, K_U12 

P6S_UO  1. planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole 
2. współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze K_U07, K_U13, K_U14 
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interdyscyplinarnym)
P6S_UU samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie  K_U15 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P6S_KK 
Student jest gotów do:
1. krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści 
2. uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz 
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym  rozwiązaniem problemu

K_K01, K_K02 

P6S_KO 

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

K_K04, K_K05, 
K_K06, K_K07 

P6S_KR 
odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym:
- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, 
- dbałości o dorobek i tradycje zawodu

K_K03 

 

Objaśnienie symboli: 

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

Studia  śródziemnomorskie, studia I stopnia                                   zajęcia lub moduły zajęć 
 

Nazwa przedmiotu 
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S
um

a 
pu

nk
tó

w
 E

C
TS
 

literaturoznawstwo/ 
dyscyplina/punkty ECTS*  6  6   4  8  2  3  2  2  3  2   13              59 

językoznawstwo/ 
dyscyplina/punkty ECTS*    2          1   24  14  14  8    

  
    55 

114 (59 + 55) - suma punktów ECTS przypisanych do literaturoznawstwa i językoznawstwa (=100%) 
Literaturoznawstwo (59 ECTS) = 51,7% 
Językoznawstwo (55 ECTS) = 47,8%  (dyscyplina wiodąca) 

  

1  12  0  53  66 

R A Z E M  180 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 
wiedza 

 
 

 

K_W01     x  x         x             x   
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K_W02    x    x                     x   

K_W03  x  x   x     x  x     x  x    x       x   x   

K_W04  x  x                 x         x   

K_W05              x  x  x  x        x   x   

K_W06  x  x    x      x    x     x         x   

K_W07    x      x     x   x  x  x        x   x   

K_W08               x  x  x        x   x   

K_W09  x x   x  x  x   x  x        x         x   

K_W10     x  x       x               x   

K_W11     x    x                   x   

K_W12              x             x   

K_W13                       x      

umiejętności  

K_U01  x x  x   x        x   
x x       

   x   

K_U02         x      x   
       

   x   

K_U03               x  
        

    x   

K_U04    x           x   
       

   x   

K_U05  x  x    x   x         
  x     

   x   

K_U06  x  x   x  x     x  x  x     
  x     

   x   

K_U07           x    x   
       

   x   

K_U08              x   
       

   x   

K_U09             x  x  x 
       

 x  x   

K_U10               x 
       

 x   x   

K_U11                
x x      

    x   

K_U12                
       

 x     
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K_U13        x  x      x   
       

   x   

K_U14              x  x 
       

 x  x   

K_U15         x       x 
       

 x   x   

kompetencje społeczne  

K_K01             x   x  x  x        x   x   

K_K02              x  x          x   x   

K_K03              x             x   

K_K04  x  x  x    x    x         x         x   

K_K05      x                     x   

K_K06  x  x   x  x  x  x  x   x  x       x         x   

K_K07                       x      

fo
rm

y 
re

al
iz

ac
ji 

wykład  x  x                   
  

   x   

ćwiczenia               x  x  x        x   x   

konwersatorium    x  x  x  x  x  x  x  x  x  x      x      x    x   

seminarium              x               

inne                            

m
et

od
y 

w
er

yf
ik

ac
ji  

egzamin               x  x  x  x       x     

projekt                            

praca pisemna  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x      x  x   x   

wypowiedź ustna  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x       x   x   

 
*Na przedmiocie realizuje się minimum 4 wybrane efekty uczenia się. 

 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

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 
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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. 

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 1-2 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. 
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6.  Historia sztuki antycznej – słowo i 
obraz 1-4 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 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 1-6 
 Podstawy języka łacińskiego: alfabet łaciński i zasady akcentowania; deklinacja, koniugacja; 

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. 

9.  J. nowogrecki 1-4 
J. nowogrecki 5-6 – 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 1-4 
J. arabski 5-6 – 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. 
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11. J. włoski  1-4 
J. włoski 5-6 – 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. 

14. Literatura łacińska 1-2 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 1-2 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. Seminarium licencjackie 1-2 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 
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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). 

20. Literatura antyczna (wybór) Pogłębiona wiedza o literaturze antycznej; wybrana problematyka badawcza może dotyczyć epoki 
literackiej (np. grecka literatura hellenistyczna, epoka augustowska),  gatunku (np. epika grecka, 
archaiczna liryka grecka, historiografia grecka, epika rzymska, epistolografia łacińska), autora 
lub grupy autorów (np. Apollonios z Rodos i Teokryt, twórczość Cycerona, epicy flawijscy – 
Valeriusz Flakkus, Stacjusz, Syliusz Italikus) albo wybranego zagadnienia szczegółowego, np. 
intertekstualności. Treści szczegółowe konwersatorium formułowane są w odniesieniu do 
aktualnej oferty dydaktycznej w danym roku akademickim. 

21. LJHKO (Literatura-
Językoznawstwo-Historia-Kultura-
Opcje) 

 

Zajęcia dla poszczególnych specjalności oraz zajęcia opcyjne swobodnego wyboru. Treści 
szczegółowe zajęć formułowane są w odniesieniu do aktualnej oferty dydaktycznej w danym roku 
akademickim. 
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Załącznik nr 2 
 

PROGRAM STUDIÓW: STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, STUDIA II STOPNIA 

studia stacjonarne 
 
STUDIA BEZ SPECJALNOŚCI, SPECJALNOŚĆ WŁOSKA, NOWOGRECKA I KLASYCZNA* 
 
Rok studiów: I 
 
Semestr: pierwszy  

  

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć   O/ 
F***
* 

Forma zajęć  Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfikacji 

 

Punkty ECTS 

W  Ć  S  K  Inne 

Języki, ścieżka 1, bez specjalności: 

J. włoski/arabski/nowogrecki 1 (wybór)

O 
 90    90  Zo  6 

Języki, ścieżka 2, bez specjalności: 

J. arabski I

O 
 60    60  Zo  4 

Lektura łacińska 1/Lektura grecka 1 (wybór)  O    30   30 Zo 2

Języki, ścieżka 3, specjalność włoska:
J. włoski I O   60     60  Zo  4 

Lektura łacińska 1/Lektura grecka 1 (wybór)  O     30   30  Zo  2 

Języki, ścieżka 4, specjalność 
nowogrecka: 

J. nowogrecki I

O   60     60  Zo  4 

Lektura łacińska 1/Lektura grecka 1 (wybór)  O    30   30 Zo 2

Języki, ścieżka 5, specjalność 
klasyczna: 

J. grecki III/J. łaciński III (wybór)
O   90     90  Zo/E  6 
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Seminarium 1 O    30    30  Zo  11 

Interpretacja tekstów literackich 1  O     30   30  Zo  2 

Kultura renesansu, baroku i oświecenia  O  30      30  Zo  4 

Szkolenie wstępne w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej

O      4  4  Z  0 

Zajęcia opcyjne z dziedziny nauk 
społecznych** O      ** Zo/E 3 

LJHKO***  O         ***  Zo/E  4 

 
Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć   O/ 
F***
* 

Forma zajęć  Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfikacji 

 

Punkty ECTS 

W  Ć  S  K  Inne 

Języki, ścieżka 1, bez specjalności: 

J. włoski/arabski/nowogrecki 2 (wybór)

O 
 90    90  E  6 

Języki, ścieżka 2, bez specjalności: 

J. arabski II

O 
 60    60  E  4 

Lektura łacińska 2 /Lektura grecka 2 
(wybór)

O    30   30 Zo 2

Języki, ścieżka 3, specjalność włoska:
J. włoski II O   60     60  E  4 

Lektura łacińska 2 /Lektura grecka 2 
(wybór) O     30   30  Zo  2 

Języki, ścieżka 4, specjalność 
nowogrecka: 

J. nowogrecki II

O   60     60  E  4 

Lektura łacińska 2 /Lektura grecka 2 
(wybór)

O    30   30 Zo 2
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Języki, ścieżka 5, specjalność 
klasyczna: 

J. grecki IV/J. łaciński IV (wybór)
O   90     90  Zo  6 

Seminarium 2 O    30    30  Zo  11 

Interpretacja tekstów literackich 2  O     30   30  Zo  2 

Antyk w kulturze polskiej  O  30      30  Zo  2 

Przedsiębiorczość: praca, biznes, kariera  O     15   15  Zo  1 

LJHKO***  O         ***  Zo  8 

 
Łączna liczba punktów ECTS w I semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w II semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w I roku: 60 
Łączna liczba godzin zajęć w I semestrze: 184 
Łączna liczba godzin zajęć w II semestrze: 195 
 
Rok studiów: II 
 
Semestr: trzeci 

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć   O/ 
F***
* 

Forma zajęć  Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfikacji 

 

Punkty ECTS 

W  Ć  S  K  Inne 

Języki, ścieżka 1, bez specjalności: 

J. włoski/arabski/nowogrecki 3 (wybór)

O 
 90    90  Zo  6 

Języki, ścieżka 2, bez specjalności: 

J. arabski III

O 
 60    60  Zo  4 

Lektura łacińska 3/Lektura grecka 3 (wybór)  O    30   30 Zo 2

Języki, ścieżka 3, specjalność włoska:
J. włoski III O   60     60  Zo  4 
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Lektura łacińska 3/Lektura grecka 3 (wybór)  O     30   30  Zo  2 

Języki, ścieżka 4, specjalność 
nowogrecka: 

J. nowogrecki III

O  60     60  Zo  4 

Lektura łacińska 3/Lektura grecka 3 (wybór)  O    30   30 Zo 2

Języki, ścieżka 5, specjalność 
klasyczna: 

J. grecki V/J. łaciński V (wybór) 

O   60     60  Zo  6 

Seminarium 3 O    30    30  Zo  11 

Interpretacja zabytków kultury materialnej 1  O     30   30  Zo  2 

Zajęcia opcyjne z dziedziny nauk 
społecznych** O      ** Zo/E 3 

LJHKO***  O         ***  Zo/E  8 

 
Semestr: czwarty 

Nazwa przedmiotu/moduły zajęć   O/ 
F***
* 

Forma zajęć  Liczba 
godzin 
zajęć 

Sposób 
weryfikacji 

 

Punkty ECTS 

W  Ć  S  K  L Inne 

Języki, ścieżka 1, bez specjalności: 

J. włoski/arabski/nowogrecki 4 (wybór)

O  90     90  E  6 

Języki, ścieżka 2, bez specjalności: 

J. arabski IV

O  60     60  E  4 

Lektura łacińska 4/Lektura grecka 4 (wybór)  O    30    30 Zo 2

Języki, ścieżka 3, specjalność włoska:
J. włoski IV O   60      60  E  4 

Lektura łacińska 4/Lektura grecka 4 (wybór)  O     30    30  Zo  2 
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Języki, ścieżka 4, specjalność 
nowogrecka: 

J. nowogrecki IV

O  60      60  E  4 

Lektura łacińska 4/Lektura grecka 4 (wybór)  O    30    30 Zo 2

Języki, ścieżka 5, specjalność 
klasyczna: 

J. grecki VI /J. łaciński VI (wybór)

O   60      60  Zo/E  6 

Seminarium 4 O    30     30  Zo  11 

Interpretacja zabytków kultury materialnej 2  O     30    30  Zo  2 

Lektorat języka obcego (B2 I / B2 II /  

B2+)  O       
60 

 60  Zo/E  4 

LJHKO***  O          ***  Zo/E  7 

 
Łączna liczba punktów ECTS w III semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w IV semestrze: 30 
Łączna liczba punktów ECTS w II roku: 60 
Łączna liczba godzin zajęć w III semestrze: 150 (specjalność klasyczna: 120) 
Łączna liczba godzin zajęć w IV semestrze: 210 (specjalność klasyczna: 180) 
 
 
* Wybór specjalności polega na: 
A. Wyborze języka: 
- specjalność włoska - j. włoski I-IV (60h w semestrze, wymagana znajomość języka - B2) oraz Lektura łacińska 1-4, 
- specjalność nowogrecka - j. nowogrecki I-IV (60h w semestrze, wymagana znajomość języka - B2) oraz Lektura grecka 1-4, 
- specjalizacja klasyczna – poszerzony język łaciński lub grecki III-VI (po 90h w semestrze I-II i po 60h w semestrze III i IV). 
B. Wyborze zajęć z bloku Literatura – Językoznawstwo – Historia – Kultura – Opcje (LJHKO) pod kontrolą opiekuna specjalności/promotora. 
C. Wyborze Seminarium magisterskiego. 
 
Studenci nie realizujący żadnej specjalności mogą wybrać: 
- j. arabski I-II (60h w semestrze, wymagana znajomość języka na poziomie B2) + Lektura łacińska/grecka 1-4 (30h w semestrze do 
wyboru), 
- j. włoski/arabski/nowogrecki 1-4 (90h w semestrze do wyboru). 
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** Zajęcia ograniczonego wyboru. Student wybiera przedmioty spośród proponowanych w danym roku akademickim. 
***Zajęcia z bloku Literatura-Językoznawstwo-Historia-Kultura-Opcje. 
 
Uwaga! 
Zajęcia z bloku Literatura-Językoznawstwo-Historia-Kultura-Opcje (LJHKO) oraz zajęcia opcyjne z dziedziny nauk społecznych nie mogą 
przekroczyć łącznie 180 godzin. 
 

**** Przedmiot: obowiązkowy – O / fakultatywny – F 
  
 
OBJAŚNIENIA 
 
Formy realizacji zajęć:       Sposoby weryfikacji efektów uczenia się: 
W - wykład        E - egzamin                                
Ć - ćwiczenia        EP - egzamin pisemny                
S - seminarium        T - test                                     
L -lektorat        Es.- esej                                      
K -  konwersatorium       Proj. - projekt                                 
Proj. - projekt        Pr. -  praca roczna                                                                                                                                       
Ćw. - ćwiczenia terenowe       Z - zaliczenie                                                                                                           
Ćw.l. - ćwiczenia laboratoryjne      Zo - zaliczenie z oceną                                      
Inne: np. Wr - warsztaty,  Pr - praktyki, e-learning                            Inne: np. UP - ustna prezentacja, R - raport  
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Wskaźniki ECTS 

Liczba punktów ECTS niezbędna do uzyskania kwalifikacji  120
Łączna liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać na 
zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich

120 

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

113 (nauki humanistyczne) + 
7 (nauki społeczne) 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach 
zajęć z języka obcego  28 

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

4 – lektorat j. obcego w 
SPNJO 

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

brak 

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

literaturoznawstwo – 70,7 %
językoznawstwo – 29,3%

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

j. w. 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 
 

Kierunek studiów: Studia śródziemnomorskie 
Dyscypliny naukowe: literaturoznawstwo (70,7 %), językoznawstwo (29,3 %) 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia  
Poziom kwalifikacji: 7  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Tytuł: magister 

Kod efektu 
uczenia się 

dla kierunku 
studiów 

Kod efektu uczenia się dla kierunku studiów 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
PRK (kody) 

WIEDZA 

K_W01 

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

P7S_WG 

K_W02 

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

P7S_WG 

K_W03 

ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o wybranych 
elementach i zjawiskach języka i literatury obszaru języka 
śródziemnomorskiego (j. grecki, łaciński, hebrajski biblijny, 
nowogrecki, włoski, arabski) oraz o wybranych zagadnieniach 
z dziejów życia kulturalnego i społecznego odpowiedniego 
regionu lub kraju basenu Morza Śródziemnego 

P7S_WG 

K_W04 
ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, wiedzę 
szczegółową w zakresie wybranej tematyki dotyczącej języka, 
literatury i kultury obszaru wybranego języka 
śródziemnomorskiego (j. grecki, łaciński, hebrajski biblijny, 

P7S_WG 
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nowogrecki, włoski, arabski)

K_W05 
ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach 
współczesnego życia kulturalnego i społecznego kraju innego 
języka śródziemnomorskiego 

P7S_WG 

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

P7S_WK 

K_W07 

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

P7S_WK 

K_W08  zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe 
w zakresie języka śródziemnomorskiego, zgodne z obiektywnie 
określonymi wymaganiami (odniesieniem są poziomy B1 dla 
rozpoczynających naukę, C2 dla kontynuujących naukę według 
wymagań ESOKJ lub analogicznych). Potrafi używać 
wybranych odmian społeczno-zawodowych tego języka 

P7S_UK 

K_U02 

ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe 
w zakresie drugiego (dodatkowego) języka obcego, innego niż 
języki studiów, zgodne z obiektywnie określonymi 
wymaganiami (odniesieniem jest poziom B2 I [min.] lub B2 II 
- B2+ [max.] wg wymagań ESOKJ) 

P7S_UK 

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

P7S_UW 
P7S_UK 

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

P7S_UW 
P7S_UK

K_U05 

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

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U06 potrafi dokonać pogłębionej analizy i interpretacji wytworów P7S_UW 
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kultury charakterystycznych dla obszaru kultury wybranego 
języka śródziemnomorskiego (j. grecki, łaciński, hebrajski 
biblijny, nowogrecki, włoski, arabski), odwołując się do 
konkretnych metod opisu literaturoznawczego lub 
charakterystycznego dla nauk o kulturze i religii i używając 
terminologii stosowanej w wybranym języku 
śródziemnomorskim (j. grecki, łaciński, hebrajski biblijny, 
nowogrecki, włoski, arabski) oraz w języku polskim 

P7S_UK 

K_U07 

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

P7S_UK 

K_U08 

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

P7S_UW 

K_U09 

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

P7S_UW 

K_U10 

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

P7S_UU 

K_U11 

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

P7S_UW 
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K_U12 
potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców; umie zaplanować i 
prowadzić debatę 

P7S_UK 

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

K_U14 

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

P7S_UU 

K_U15 

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

P7S_UO 
P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

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

P7S_KK 

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

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

P7S_KO 

K_K04 

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

P7S_KO 

K_K05 

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

P7S_KO 

K_K06 

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

P7S_KO 

K_K07 jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z P7S_KR 
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uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym 
rozwijania dorobku zawodu i podtrzymywania jego etosu

 

*usunąć w przypadku, gdy efekty uczenia się odnoszą się w 100% do jednej dyscypliny 

Objaśnienie symboli: 

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

Kierunek studiów: Studia śródziemnomorskie 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Kod składnika 
opisu Polskiej 

Ramy 
Kwalifikacji 

Efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Odniesienie do 
efektów uczenia się 

dla kierunku 
Studia 

śródziemnomorskie 

WIEDZA 

P7S_WG 

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

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 

K_W05 

P7S_WK 

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

K_W06, K_W07 
K_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

P7S_UW 

Student potrafi:
1. wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 
innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: 
-właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy,     
syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, 
-dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych

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

K_U11 
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-przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi
2. wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania 
typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów – w przypadku studiów o profilu 
praktycznym 
3. formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi – w przypadku 
studiów o profilu ogólnoakademickim 
4. formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi – w przypadku 
studiów o profilu praktycznym

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

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

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

K_U13, K_U15 

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

K_U10, K_U14, 
K_U15 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

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

K_K01 

P7S_KO 

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

K_K02, K_K03, 
K_K04, K_K05, 

K_K06 

P7S_KR 

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

K_K07 

 

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

Studia śródziemnomorskie, studia II stopnia                                            zajęcia lub moduły zajęć 

 
Nazwa przedmiotu 
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S
um

a 
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tó

w
 E

C
TS
 

literaturoznawstwo/ 
dyscyplina/punkty ECTS*   

  
 44  4  4  4  2         58 

językoznawstwo/ 
dyscyplina/ punkty ECTS*  16  24  24  8             24 
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82 (58+24) - suma punktów ECTS przypisanych do literaturoznawstwa i językoznawstwa (=100%)
Literaturoznawstwo (61 ECTS) = 70,7% (dyscyplina wiodąca) 
Językoznawstwo (24 ECTS) = 29,3% 
 
 1  4  0  33  38 

R A Z E M 
180 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ
wiedza 

 
 

K_W01      x           x   

K_W02      x x            x   

K_W03  x  x x x   x          x   

K_W04  x  x x x x x  x   x      x   

K_W05         x         x   

K_W06         x x        x   

K_W07      x            

K_W08             x      
umiejętności 

K_U01 x x x x           x   

K_U02              x     

K_U03       x  x          x   

K_U04      x          x   

K_U05 x x x x           x   

K_U06      x  x x        x   

K_U07         x x      x   

K_U08      x x           x   

K_U09      x           x   
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K_U10     x          x   

K_U11      x           x   

K_U12      x x          x   

K_U13          x       x   

K_U14 x x x x           x   

K_U15 x x x              x   
kompetencje społeczne 

K_K01          x       x   

K_K02  x  x x x  x   x         x   

K_K03      x  x         x   

K_K04      x          x   

K_K05         x  x        x   

K_K06             x      

K_K07      x          x   

formy realizacji 

wykład         x x         

ćwiczenia  x  x x          x    

konwersatoriu
m     x  x  x       x      

seminarium      x            

metody weryfikacji 

egzamin  x  x x          x    

projekt                  

praca pisemna  x  x x x x x  x  x  x  x   x      

wypowiedź 
ustna  x  x x x x x  x  x  x  x        

 

* Student może realizować następujące ścieżki: 

(a) J. włoski/arabski/nowogrecki I-IV  (240 h) + Lektura grecka / łacińska 1-4 (120 h), razem 24 ECTS; 

(b) J. włoski/arabski/nowogrecki 1-4 (360 h), razem 24 ECTS; 
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(c) j. łaciński/grecki III-VI (300 h), razem 24 ECTS. 

**Na przedmiocie realizuje się minimum 4 wybrane efekty uczenia się. 
 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

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 1-2 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 1-2 

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

4.  J. arabski 1-4 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. 

5.  J. arabski I-VI 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. 

6.  J. grecki III-VI 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. 

7.  J. łaciński III-VI 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. nowogrecki 1-4 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). 

9.  J. nowogrecki I-IV Rozwój słownictwa i kompetencji komunikacyjnych w zakresie takiej tematyki, jak: problemy społeczne 
(bezdomność, przemoc, przestępczość); choroby, problemy zdrowotne (nałogi, nadwaga, bezsenność); 
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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. 

10. J. włoski 1-4 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). 

11. J. włoski I-IV 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. 

12. 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. 

13. Lektorat języka obcego Treści programowe są zależne od wybranego przez studenta języka i odpowiadają poziomowi B2+ biegłości 
wg ESOKJ. Student może wykorzystać maksymalnie 60 godzin na naukę wybranego języka. 

14. Lektura grecka 1-4 Lektura tekstu greckiego; interpretacja; analiza gramatyczna, leksykalna, stylistyczna; kontekst 
historyczno-kulturowy tekstu. 

15. Lektura łacińska 1-4 Lektura tekstu łacińskiego; interpretacja; analiza gramatyczna, leksykalna, stylistyczna; kontekst 
historyczno-kulturowy tekstu. 
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16. LJHKO (Literatura-Językoznawstwo-
Historia-Kultura-Opcje) 

 

Zajęcia dla poszczególnych specjalności oraz zajęcia opcyjne swobodnego wyboru. Treści szczegółowe zajęć 
formułowane są w odniesieniu do aktualnej oferty dydaktycznej w danym roku akademickim. 

17. 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. 

18. Seminarium 1-4 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. 

 


