
Język kształcenia Punkty ECTS Sem. zimowy Sem.

A – język 

specjalności

za moduł liczba godzin letni liczba godz.

B – inny język 

słowiański

PL – język polski

sem. I sem. II

Praktyczna nauka języka A A lektorat egzamin ustny i 

pisemny

12 90 90

Praktyczna nauka języka B B lektorat egzamin pisemny i 

ustny

7 60 60

Historia idei w krajach 

słowiańskich

PL wykład egzamin ustny 4 30

Tradycje językowe kraju A A konwersatorium egzamin ustny 5 30

esej

egzamin ustny
Antropologia polityki kraju A A konwersatorium esej 4 30

Wstęp do translatoryki PL wykład test 2 30

Warsztat redaktora PL ćwiczenia test 2 30

Seminarium magisterskie PL seminarium zaliczenie 6 30 30

Zajęcia fakultatywne z 

oferty slawistycznej lub 

ogólnouniwersyteckiej

zależny od zajęć zależna od zajęć zależny od zajęć 12

Łącznie punkty z zajęć 

obowiązkowych

12

48 48

Moduł Forma realizacji Sposób zaliczenia

Rok I

Wymagania etapowe

Literatura współczesna kraju 

A

A konwersatorium 6 30



Sem.III Sem. IV

Praktyczna nauka języka A A lektorat egzamin ustny i 

pisemny

6 90

test

egzamin ustny

Seminarium magisterskie PL seminarium praca 7 30 30

Praca magisterska A/PL praca praca 12 12

Projekt studencki A/B projekt praca 5 5

Zajęcia fakultatywne z 

oferty slawistycznej lub 

ogólnouniwersyteckiej

zależny od zajęć zależna od zajęć zależny od zajęć 15

Łącznie punkty z zajęć 

obowiązkowych

Seminarium magisterskie

Zajęcia fakultatywne 

slawistyczne

Zajęcia fakultatywne 

ogólnouniwersyteckie

Łącznie zajęcia do wyboru

W tym zajęcia do wyboru:

13

20

7

40

15

45 45

Łącznie liczba punktów 

wymaganych do uzyskania 

kwalifikacji drugiego 

stopnia

120

60

Relacje międzykulturowe w 

regionie

PL/A wykład 8 30 30

Praktyczna nauka języka B B lektorat egzamin ustny i 

pisemny

7 60

Rok II

Wymagania etapowe



Uwaga

W ciągu dwóch lat student/ka ma obowiązek zaliczenia dowolnego fakultetu prowadzonego w języku kierunkowym (A).

Od roku 2015/2016 obowiązuje nowa punktacja za projekt studencki: na 1. roku studentki/studenci uzyskują 1 ECTS, na drugim 4 ECTS.

W ciągu dwóch lat student/ka ma obowiązek zaliczenia dowolnych zajęć fakultatywnych prowadzonych w języku B, wybranych z oferty slawistycznej.

Projekt studencki jest realizowany przez grupę studentów (min. 2 osoby, maks. 4) pod opieką pracownika naukowego ISZiP-u; prezentacja projektu oraz 

praca pisemna (raport) w języku A muszą zostać przygotowane i ocenione najpóźniej do końca III semestru.

Zaliczenie każdego etapu wymaga uzyskania minimum 60 ECTS wynikających z realizacji wymogów etapowych oraz zaliczenia zajęć fakultatywnych, w 

proporcji przewidzianej przez program.


