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Program studiów na kierunku slawistyka, studia pierwszego stopnia, obowiązujący od 1.10.2019 r. 

Moduł Język 
wykładowy 
A – język 
specjalności 
PL: j. polski 

Forma realizacji Sposób zaliczenia  Liczba punktów  ECTS  
i godzin dydaktycznych 

punkty 
ECTS 

sem. zim. 
liczba 
godzin 

semestr 
letni 
liczba godzin 

I ROK 

Praktyczna nauka języka specjalności (A) A lektorat egz. ustny i pisemny 12 120               120 

Dzieje regionu 
Historia kraju A 

PL wykład 
ćwiczenia 

test i egzamin ustny 
test 

4 
2 

30 
15 

30 
15 

Wiedza o sztuce kraju A PL konwersatorium test 6 30 30 

Antropologia kultury PL konwersatorium egzamin ustny 4  30 

Wiedza o literaturze PL wykład egzamin pisemny 4 30  

Analiza tekstu literackiego PL ćwiczenia praca pisemna 4  30 

Wstęp do językoznawstwa dla slawistów PL wykład 
ćwiczenia 

egzamin ustny 
test 

6 
 

15 
30 

                15 
                30 

BHP PL wykład test 0,5 0,5  

Podstawy ochrony własności 
intelektualnej 

PL wykład test 0,5 0,5  

Liczba punktów z zajęć obowiązkowych 43  
 
 
 

Zajęcia fakultatywne z oferty ISZiP 13 

Zajęcia OGUN 4 

Łącznie 60 

II ROK 

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/PL konwersatorium test 6 30 30 

Literatura kraju A (I) A/PL wykład 
ćwiczenia 

egzamin ustny 
zal. pisemne 

6 15 
15 

15 
15 

Typologia języków słowiańskich PL wykład egzamin ustny 4  30 

Gramatyka opisowa języka A (I) A ćwiczenia test 6 30 30 

Aktualne kierunki badań slawistycznych PL wykład test 2  30 
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Technologie informacyjne i 
komunikacyjne dla humanistów 

PL ćwiczenia test 2  30 

Łącznie zajęcia obowiązkowe 42  

Zajęcia fakultatywne z oferty ISZiP zal. od zajęć zależna od zajęć zależny od zajęć 10 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie  4 

Lektorat języka obcego (żetonowy) 4 60 60 

Łącznie ECTS 60   

ROK III 

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  6 30 30 

Literatura kraju A (II) A/PL wykład 
ćwiczenia 

egzamin ustny 
zal. pisemne 

6 15 
15 

15 
/15 

Gramatyka opisowa języka A (II) A ćwiczenia test 6 30 30 

Seminarium licencjackie PL seminarium praca licencjacka 12 30 30 

Łącznie zajęcia obowiązkowe 42  

Egzamin z języka obcego na poziomie B2 j. obcy egzamin egzamin 2 

Zajęcia fakultatywne z oferty ISZiP zal. od zajęć zależna od zajęć zależny od zajęć 8 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie    4 

Lektorat języka obcego (żetonowy)    4 60 60 

Łącznie ECTS 60   

Razem liczba punktów wymaganych do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia                                                                                                     180 

 
Uwagi 

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

 W ciągu trzech lat studiów student/ka musi zaliczyć trzy semestry zajęć WF z oferty SWF UW. Zajęcia z wychowania fizycznego nie są punktowane. 

 W ciągu trzech lat studiów student/ka musi uzyskać 5 ECTS z zajęć z obszaru nauk społecznych (w ramach ogunów). 

 Do końca 3. roku 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. 

 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 są również na stronie rejestracji żetonowej. 

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

