
Język wykładowy

A – język 

specjalności

PL – j. polski łącznie semestr 

zimowy

semestr 

letni

na moduł liczba 

godzin

liczba 

godz.

sem. I sem. II

Praktyczna nauka języka 

specjalności (A)

A lektorat egzamin ustny i 

pisemny 12 120 120

wykład test i egz. ustny 30 30

ćwiczenia test 15 15

Wiedza o sztuce kraju A PL konwersatorium test
6 30 30

Antropologia kultury PL konwersatorium egzamin pisemny
4 30

Wiedza o literaturze PL wykład egzamin pisemny
4 30

Analiza tekstu literackiego PL ćwiczenia praca pisemna
4 30

Nauka o języku PL ćwiczenia test
3 30

Wstęp do językoznawstwa PL wykład egzamin pisemny
4 30

BHP PL wykład test 0,5

Podstawy ochrony własności 

intelektualnej

PL wykład test

0,5 4

Zajęcia fakultatywne z oferty ISZiP 

lub zajęć ogólnouniwersyteckich 

oraz WF

zależny od zajęć zależna od zajęć zależna od zajęć

16

Łącznie liczba punktów z zajęć 

obowiązkowych

sem. III sem. IV

Dzieje regionu PL

6

16

44 44

Rok II

Wymagania etapowe

Wymagania etapowe

Moduł Forma realizacji Sposób zaliczenia Liczba punktów  ECTS i godzin 

dydaktycznych

Rok I



Praktyczna nauka języka 

specjalności (A)

A lektorat egzamin ustny i 

pisemny

12 120 120

Metody badań kulturowych PL wykład egzamin pisemny 4 30

Kultura popularna kraju A A konwersatorium esej 6 30 /30

wykład egzamin ustny 15 15

ćwiczenia test 15 15

Podstawy etnolingwistyki PL wykład egzamin ustny 4 30

Gramatyka opisowa języka A A ćwiczenia test 6 30 30

Seminarium licencjackie PL seminarium zaliczenie 2 30

Lektorat języka obcego (z oferty 

rejestracji żetonowej)

j. obcy lektorat zaliczenie 4 60 60

Zajęcia fakultatywne z oferty ISZiP 

lub zajęć ogólnouniwersyteckich

zależny od zajęć zależny od zajęć zależna od zajęć 14

Łącznie liczba punktów z zajęć 

obowiązkowych i lektoratów oraz 

WF

sem. V sem. VI

Praktyczna nauka języka 

specjalności (A)

A lektorat egzamin ustny i 

pisemny

12 120 120

Współczesne życie społeczno-

polityczne kraju A

A konwersatorium egzamin ustny i 

pisemny

7 30 30

wykład egzamin ustny 15 15

ćwiczenia test 15 15

Seminarium licencjackie PL seminarium zaliczenie 4 30

Praca licencjacka PL/A praca egzamin licencjacki 8 8

Lektorat języka obcego (z oferty 

rejestracji żetonowej)

j. obcy lektorat zaliczenie 4 60 60

Egzamin z języka obcego na 

poziomie B2

j. obcy egzamin egzamin 2 2

46 46

Rok III

Wymagania etapowe

Literatura kraju A (II) A 8

14

Literatura kraju A (I) A/PL 8



Zajęcia fakultatywne z oferty ISZiP 

lub zajęć ogólnouniwersyteckich

zależny od zajęć zależny od zajęć zależna od zajęć 15

Łącznie liczba punktów za zajęcia 

obowiązkowe i lektoraty oraz WF

Seminarium licencjackie

14

29

Lektorat języka obcego innego niż 

język A

Wychowanie fizyczne

Program przewiduje trzy rodzaje zajęć:

- obowiązkowe dla wszystkich studentek i studentów danego roku

- obowiązkowe w ramach danej specjalności (zajęcia dla języka A)

- fakultatywne (seminaria dyplomowe, język obcy inny niż A, fakultety).

8

2

Razem liczba punktów za zajęcia do 

wyboru

59

W tym zajęcia do wyboru:

6

Zajęcia fakultatywne z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (OG-UN)

z oferty zajęć fakultatywnych ISZiP

15

45 45

Razem liczba punktów 

wymaganych do uzyskania 

kwalifikacji pierwszego stopnia

Program studiów slawistycznych powstał w oparciu o wieloletnie doświadczenia pracowników instytutu uzyskane zarówno w macierzystej 

jednostce, jak i podczas licznych stażów i stypendiów w kraju i za granicą. Aktualna wersja dla kierunku slawistyka obowiązuje od 2012 i 

jest zgodna z wymogami nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Instytut Slawistyki ZiP prowadzi politykę monitorowania jakości kształcenia zgodnie z założeniami Uniwersytetu Warszawskiego i Ustawy 

o szkolnictwie wyższym.



Uwagi

Student/ka wybiera język specjalności (język słowiański A) w momencie rekrutacji.

Do zaliczenia każdego roku student/ka musi uzyskać co najmniej 60 punktów ECTS wynikających z zaliczenia wymagań 

etapowych oraz zajęć fakultatywnych z oferty Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej albo z oferty zajęć 

ogólnouniwersyteckich, w proporcjach określonych przez program studiów.

Student/ka decyduje, jakie zajęcia fakultatywne wybiera do zaliczenia roku. Na przykład na I roku studiów wymagane 16 ECTS 

można zaliczyć poprzez 8 ECTS z oferty ISZiP-u, 1 ECTS za WF i 7 ECTS za zajęcia ogólnouniwersyteckie – proporcje mogę 

być różne. Trzeba pamiętać, żeby zgadzały się proporcje punktów wymagane do zaliczenia studiów (czyli po III roku łącznie z 

zajęć fakultatywnych 29 ECTS z oferty ISZiP-u i 14 ECTS z oferty ogólnouniwersyteckiej).

W trakcie studiów licencjackich trzeba zaliczyć zajęcia z wychowania fizycznego z oferty SWF w wymiarze 4 semestrów i 

łącznie 2 punktów ECTS. Zajęcia można zrealizować w wybranym terminie. Trzeba pamiętać, żeby zgadzała się liczba 

punktów ECTS za każdy rok studiów (łącznie za wszystkie zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i ewentualnie WF – 60 punktów 

ECTS).

W ciągu trzech lat studiów student/ka musi zaliczyć cztery semestry lektoratu języka obcego innego niż język A. 

Lektoraty wybierane są z oferty UW dostępnej w rejestracji żetonowej. Można wybrać drugi język słowiański z 

oferty ISZiP, dostępnej w rejestracji żetonowej, lub inny dowolny język obcy. Terminy zapisów podawane są na 

stronie rejestracji żetonowej.

Studentki/studenci są rozliczani rocznie. Wszystkie sprawy związane z zaliczeniem zajęć trzeba zamknąć do końca terminu 

sesji poprawkowej we wrześniu. Wymogiem uzyskania zaliczenia roku jest uzyskanie co najmniej 60 punktów ECTS oraz 

zdanie przedmiotów obowiązkowych.

Specjalność - język kierunkowy (język A) - student/ka wybiera podczas rejestracji w momencie składania dokumentów w 

komisji rekrutacyjnej.

Dla zajęć fakultatywnych przewidziane są odpowiednie proporcje: należy zwrócić na to uwagę, podobnie jak na informacje pod 

tabelą programu studiów dla danego poziomu.

http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/
http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/


W stałej ofercie ISZiP są również lektoraty internetowe języka czeskiego (poziomy A1 i A2) oraz chorwackiego 

(poziomy A1 i A2). Zapisy są możliwe na stronie rejestracji żetonowej.

Do końca 3. roku studiów student/ka musi także zdać egzamin z języka obcego, innego niż język specjalności A, na poziomie 

B2. Zapisy na  egzaminy z języków obcych prowadzone sa również na stronie rejestracji żetonowej.


