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Kierunek: FILOLOGIE REGIONÓW 
Specjalność: LINGWISTYKA KULTUROWA 

REGIONU AZJATYCKIEGO 
 
Studia 2. stopnia (magisterskie) 
Profil studiów: praktyczny 
 

Region azjatycki I: 
indonezyjski 

Region azjatycki II: 
wietnamski 

Pierwszy język regionu Pierwszy język regionu 

indonezyjski wietnamski 

Drugi język regionu Drugi język regionu 

japoński 

 
Język europejski*** 

(grupy dla wszystkich specjalności) 

Poziom zaawansowany Poziom podstawowy* 

angielski niemiecki hiszpański  francuski 
 
* Pierwszy język regionu od poziomu zawansowanego. 
** Drugi język regionu od poziomu podstawowego 
***Język europejski (różnice dotyczą jedynie Lingwistyki kulturowej regionu europejskiego)  
Oferta powtarzalna co 2 lata. 

Rok 1 

Lp. Przedmiot 
razem 
godzin 

wykł./ 
konw. 

pkt. 
ECTS 

1 Pierwszy język regionu 120 K 12 

2 Drugi język regionu 120 K 12 

3 Język europejski 120 K 12 

4 Komunikacja interkulturowa  30 K 3 

5 Komunikacja niewerbalna 30 K 3 

6 Seminarium magisterskie z zakresu językoznawstwa 
porównawczego, kulturowego o ogólnego lub 
Seminarium magisterskie z zakresu językoznawstwa 
stosowanego 

60 K 15 

7 Przedmiot do wyboru 30 K/W 3 

 Suma 510  60 

8 BHP    

9 Edukacja informacyjna i źródłowa    

 

 
Rok 2 
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Lp. Przedmiot 
razem 
godzin 

wykł./ 
konw. 

pkt. 
ECTS 

1 Pierwszy język regionu 60 K 6 

2 Drugi język regionu 60 K 6 

3 Topografia językowa i kulturowa 30 K/W 3 

4 Przedmiot do wyboru (z listy fakultetów) 60 K 6 

5 Seminarium magisterskie 60 K 15 

46 Praktyka zawodowa 600 praktyka 24 

 Suma 870  60 
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Wskaźniki liczbowe 

w odniesieniu do Zarządzeniem nr 383/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad tworzenia programów 

studiów 
 

1. W sumie: 1.380h, w tym 600h Praktyka zawodowa. 
Liczba godzin bez praktyk: 780h. 

 
2. Liczba godzin z punktami ECTS: 1.380 (w tym praktyki). 
 
3. Przedmioty ogólnouniwersyteckie – przedmioty do wyboru min. 30h: 

− Przedmiot do wyboru (z listy fakultetów) 30h, 3 ECTS 
 
4. Przedmioty do wyboru: 57 ECTS, czyli 47,5%: 

− Przedmiot do wyboru 90h 9 ECTS, w tym zajęcia z oferty ogólnouniwersyteckiej 

− Pierwszy język regionu 180h 18 ECTS 

− Drugi język regionu 180h 18 ECTS 

− Język europejski 120h  12 ECTS1: 
j. angielski – poziom zaawansowany 
j. niemiecki – poziom podstawowy 
j. niemiecki – poziom zaawansowany 
j. francuski – poziom podstawowy 
j. francuski – poziom zaawansowany 

 
5. Zajęcia prowadzone przez zajęć prowadzonych jest przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w 
tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy: 780h, czyli 56%. 
 
6. Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne (w wymiarze większym niż 50 % liczby punktów ECTS 
koniecznej do ukończenia studiów na drugim poziomie, czyli więcej niż 60 ECTS): 102 ECTS, czyli 85%: 

− Pierwszy język regionu, 180h, 18 ECTS 

− Drugi język regionu 180h, 18 ECTS 

− Język europejski, 120h 12 ECTS 

− Seminarium magisterskie 120h 30 ECTS 

− Praktyka zawodowa 600h, 24 ECTS2 
Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne obejmują naukę wybranych języków regionu oraz 
wybranego języka europejskiego, ponieważ planowane praktyki zawodowe przewidują z jednej strony 
wykorzystanie języka lub języków regionu do realizacji określonych zadań i problemów praktycznych a z 
drugiej strony język europejski wykorzystywany jest jako język komunikacji w kontaktach 
międzynarodowych podmiotu-praktykodawcy oraz może być wykorzystywany do realizacji określonych 
zadań i problemów praktycznych. 
Ponadto za zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne uważa się seminarium magisterskie, którego 
tematyka ma związek z sektorem gospodarczym lub profilem podmiotu, w jakim student realizuje 
praktyki. 

 
1 Klasyfikacja do grupy zaawansowanej odbywa się na poziomie testu poziomującego 

(http://testyjezykowe.amu.edu.pl/ ) 
2 *Praktyka zawodowa – obliczenie godzin: 3 miesiące = 600 godzin = 24 ECTS. 


