
Lp. Nazwa zajęć Semestr
Wykład    

(liczba godzin)

Ćwiczenia / 

seminarium 

(liczba godzin)

Praktyka   (liczba 

godzin)
Forma            zaliczenia Punkty ECTS

1 Komunikacja interkulturowa 2 30 zal/o+egz 3

2 Komunikacja niewerbalna 1 30 zal/o 3

3 Topografia językowa i kulturowa 3 30 zal/o 3

4 Praktyka zawodowa 2, 3, 4 600 zal/o 24

5 BHP zal online

6 Pierwszy język regionu 1,2,3 180 zal/o+egz 18

7 Edukacja informacyjna i źródłowa*

8 Drugi język regionu 1,2,3 180 zal/o+egz 18

9

Język europejski do wyboru: 

j. angielski – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom podstawowy

j. francuski – poziom podstawowy

j. hiszpański – poziom podstawowy

1,2 120 zal/o+egz 12

10 Zajęcia do wyboru (z listy fakultetów) 1, 2, 3 90 zal/o 9

11
Seminarium magisterskie z zakresu 

językoznawstwa regionu europejskiego
1,2,3,4 120 zal/o+egz 30

30 750 120

w sumie godzin: 780 600

120

* edukacja informacyjna i źródłowa obowiązuje w roku 2020 / 2021 wycofana z programu od roku akademickiego 2021 /2022

Pierwszy i drugi język regionu z zależności od wybranego na etapie rekrutacji 2021 2022

region bałtycki: I język regionu - estoński od podstaw , drugi język regionu - łotewski od podstaw

region śródziemnomorski - I język regionu - nowogrecki, drugi język regionu - francuski od podstaw

region węgierski - I język regionu węgierski zaawansowany, drugi język regionu - niemiecki od podstaw 

region bałtofiński - I język regionu fiński zaawansowany, drugi język regionu - estoński od podstaw

Wybór języka europejskiego na I roku studiow z oferty.  

UWAGA: dla regionu sródziemnomorskiego język francuski od podstaw jest językiem regionu i nie jest wybierany jako europejski   

UWAGA: dla regionu węgierskiego  język niemiecki od podstaw jest językiem regionu i nie jest wybierany jako europejski  

region I bałtycki wybiera zawansowany: angielski lub niemiecki 

Fakulety do wyboru reazliowane na I lub na II semestrze i na III lub IV zależnie od oferty

Wybór jednego z seminariów 

Pierwszy i drugi język regionu - 2020 2021

region I bałtycki: I język regionu - litewski zaawansowany, drugi język regionu - łotewski od podstaw 

region II śródziemnomorski - I język regionu - nowogrecki zaawansowany, drugi język regionu - francuski od podstaw

region III węgierski - I język regionu węgierski zaawansowany, drugi język regionu - niemiecki od podstaw 

Przedmioty do wyboru: 57 ECTS, czyli 47,5% łącznej liczby punktów ECTS:

Przedmiot do wyboru (z listy fakultetów) 90h 9 ECTS

Język europejski 120h 12 ECTS

Pierwszy język regionu 180h 18 ECTS

Drugi język regionu 180h 18 ECTS

60h / 6 ECTS

Wszystkie zajęcia poza zajeciami z przedmiotu 'Praktyka zawodowa'.

Pierwszy język regionu 180h 18 ECTS

Drugi język regionu 180h 18 ECTS

Język europejski 120h 12 ECTS

Seminarium magisterskie 120h 30 ECTS

Praktyka zawodowa 640h, 24 ECTS

Filologie regionów, specjalność lingwistyka kulturowa regionu europejskiego II stopień profil praktyczny

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w tej uczelni jako podstawowym miejscu pracy: 780h = 56% całego wymiaru godzinowego 

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne: 73 ECTS = 60%:

Przedmioty obowiązkowe

wycofana z programu od 2021 / 2022

Przedmioty do wyboru

liczba godzin praktyk

Liczba ECTS:

region II śródziemnomorski wybiera z oferty zaawansowany: angielski lub niemiecki albo podstawowy: niemiecki lub hiszpański 

region III węgierski wybiera z oferty zaawansowany: angielski albo podstawowy: hiszpański lub francuski 

region IV bałtofiński wybieraz z oferty zaawansowany: angielski lub niemiecki albo podstawowy: niemiecki lub hiszpański lub francuski

Przedmioty ogólnouniwersyteckie - przedmioty do wyboru:



Lp. Nazwa zajęć Semestr
Wykład    

(liczba godzin)

Ćwiczenia / 

seminarium 

(liczba godzin)

Praktyka   (liczba 

godzin)
kod przedmiotu 

Forma            

zaliczenia
Punkty ECTS ECTS semestry

1 Komunikacja niewerbalna 1 30 zal/o+egz 3

Edukacja informacyjna i źródłowa*

2 BHP** online zal. online

3 Pierwszy język regionu 1 60 zal/o 6

4 Drugi język regionu 1 60 zal/o 6

5

Język europejski do wyboru: 

j. angielski – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom podstawowy

j. francuski – poziom podstawowy

j. hiszpański – poziom podstawowy

1 60 zal/o 6

6
Seminarium magisterskie z zakresu 

językoznawstwa regionu europejskiego
1 30 zal 8

ECTS 29 bez fakultetu

ECTS 32 z fakultetem

7 Pierwszy język regionu 2 60 egz 6

8 Drugi język regionu 2 60 zal/o+egz 6

10 Praktyka zawodowa do zaliczenia po IV sem 2 600 zal/o

11 Komunikacja interkulturowa 2 30 zal/o 3

15
Seminarium magisterskie z zakresu 

językoznawstwa regionu europejskiego
2 30 zal 7

9

Język europejski do wyboru: 

j. angielski – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom podstawowy

j. francuski – poziom podstawowy

j. hiszpański – poziom podstawowy

2 60 zal/o+egz 6

14 Zajęcia do wyboru (z listy fakultetów) 1 lub 2 30 zal/o 3

ECTS 31 z fakultetem

ECTS 28 bez fakultetu

0 510 60

region bałtycki: I język regionu - estoński od podstaw , drugi język regionu - łotewski od podstaw 

region śródziemnomorski - I język regionu - nowogrecki, drugi język regionu - francuski od podstaw

region bałtofiński - I język regionu fiński zaawansowany, drugi język regionu - estoński od podstaw

Wybór języka europejskiego na I roku studiow z oferty.  

UWAGA: dla regionu II sródziemnomorskiego język francuski od podstaw jest jezykiem regionu i nie jest wybierany jako europejski na LKREur  

UWAGA: dla regionu III węgierskiego  język niemiecki od podstaw jest językiem regionu i nie jest wybierany jako europejski  na LKREur

region I bałtycki wybiera zawansowany: angielski lub niemiecki 

Wybór jednego z seminariów 

** zaliczenie online - przedmiot obowiązkowy

region I bałtycki: I język regionu - litewski zaawansowany, drugi język regionu - łotewski od podstaw 

region II śródziemnomorski - I język regionu - nowogrecki zaawansowany, drugi język regionu - francuski od podstaw

Pierwszy i drugi język regionu z zależności od wybranego na etapie rekrutacji 2021 2022

Fakulety do wyboru razliowane na I lub na II semestrze w zależności od oferty

lingwistyka kulturowa regionu europejskiego studia II stopnia profil praktyczny I rok

Semestr zimowy

Przedmioty do wyboru

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty obowiązkowe

Semestr letni

*zniesione od roku akademickiego 2021/2022

Przedmioty do wyboru

Przedmioty do wyboru semestr zimowy i / lub letni

region węgierski - I język regionu węgierski zaawansowany, drugi język regionu - niemiecki od podstaw 

Pierwszy i drugi język regionu - 2020 2021

region III węgierski - I język regionu węgierski zaawansowany, drugi język regionu - niemiecki od podstaw 

region II śródziemnomorski wybiera z oferty zaawansowany: angielski lub niemiecki albo podstawowy: niemiecki lub hiszpański 

region III węgierski wybiera z oferty zaawansowany: angielski albo podstawowy: hiszpański lub francuski 

region IV bałtofiński wybieraz z oferty zaawansowany: angielski lub niemiecki albo podstawowy: niemiecki lub hiszpański lub francuski

ogólna liczba godzin 510 (bez praktyk)



Lp. Nazwa zajęć Semestr
Wykład    

(liczba godzin)

Ćwiczenia / 

seminarium 

(liczba godzin)

Praktyka   (liczba 

godzin)

Forma            

zaliczenia
kod przedmiotu Punkty ECTS ECTS semestry

1 Topografia językowa i kulturowa 3 30 zal/o 3

2 Pierwszy język regionu 3 60 egz 6

3 Drugi język regionu 3 60 egz 6

4
Seminarium magisterskie z zakresu 

językoznawstwa regionu europejskiego
3 30 za 6

ECTS 21 bez fakultetu 

ECTS 27 z fakultetem

5 Zajęcia do wyboru (z listy fakultetów) 3 lub 4 60 zal/o 6

6
Seminarium magisterskie z zakresu 

językoznawstwa regionu europejskiego
4 30 egz 9

7 Praktyka zawodowa 4 600 zal/o 24

ECTS 39 z fakultetem

ECTS 33 bez fakultetu 

30 240 60

ogólna liczba godzin 270 (bez praktyk)

Pierwszy i drugi język regionu z zależności od wybranego na etapie rekrutacji 2021 2022

region bałtycki: I język regionu - estoński od podstaw , drugi język regionu - łotewski od podstaw 

region śródziemnomorski - I język regionu - nowogrecki, drugi język regionu - francuski od podstaw

region węgierski - I język regionu węgierski zaawansowany, drugi język regionu - niemiecki od podstaw 

region bałtofiński - I język regionu fiński zaawansowany, drugi język regionu - estoński od podstaw

Wybór języka europejskiego na I roku studiow z oferty.  

UWAGA: dla regionu II sródziemnomorskiego język francuski od podstaw jest jezykiem regionu i nie jest wybierany jako europejski na LKREur  

UWAGA: dla regionu III węgierskiego  język niemiecki od podstaw jest językiem regionu i nie jest wybierany jako europejski  na LKREur

region I bałtycki wybiera zawansowany: angielski lub niemiecki 

Kontytnuacja wybranego seminarium 

region I bałtycki: I język regionu - litewski zaawansowany, drugi język regionu - łotewski od podstaw 

region II śródziemnomorski - I język regionu - nowogrecki zaawansowany, drugi język regionu - francuski od podstaw

Fakulety do wyboru reazliowane na III lub na IV semestrze w zależności od oferty

region II śródziemnomorski wybiera z oferty zaawansowany: angielski lub niemiecki albo podstawowy: niemiecki lub hiszpański 

region III węgierski wybiera z oferty zaawansowany: angielski albo podstawowy: hiszpański lub francuski 

region IV bałtofiński wybieraz z oferty zaawansowany: angielski lub niemiecki albo podstawowy: niemiecki lub hiszpański lub francuski

lingwistyka kulturowa regionu europejskiego studia II stopnia profil praktyczny II rok

Pierwszy i drugi język regionu - 2020 2021

region III węgierski - I język regionu węgierski zaawansowany, drugi język regionu - niemiecki od podstaw 

Przedmioty obowiązkowe

Semestr letni

Semestr zimowy

Przedmioty do wyboru (semestr letni lub zimowy)


