
Lp. Nazwa zajęć Semestr
Wykład    

(liczba godzin)

Ćwiczenia / 

seminarium 

(liczba godzin)

Laboratorium / 

Pracownia    

(liczba godzin)

Forma            

zaliczenia
Punkty ECTS

1 Technologie informacyjne 1 30 zal/o 3

2 Wychowanie fizyczne 1,2 60 zal/o 0

3 Szkolenie bhp 1 0

4 Edukacja informacyjna i źródłowa 1 0

5 Warsztat lingwisty 2 15 zal/o 1

6 Logika a język 2 30 zal/o 2

7 Historia regionu 2 30 zal/o 3

8 Statystyka 5 30 zal/o 3

9 Wstęp do językoznawstwa 1,2 60 zal/o+egz 4

10 Metodologia badań lingwistycznych 4 30 zal/o 3

11 Dane lingwistyczne – analiza i ewaluacja 3 15 zal/o 1

12 Psycholingwistyka 3 30 zal/o 3

13 Socjolingwistyka 3 30 zal/o 3

14 Zróżnicowanie językowe 6 15 zal/o 1

15 Tłumaczenie pierwszego języka regionu 6 60 zal/o+egz 4

16 Kultura regionu 4 30 zal/o 3

17 Praktyki 3, 4, 5,6 150 zal/o+egz 6 zmiana na zal

18 Pierwszy język regionu 1,2,3,4,5,6 630 zal/o+egz 52

19 Drugi język regionu 1,2,3,4,5,6 420 zal/o+egz 35

20

Język europejski do wyboru: 

j. angielski – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom podstawowy

j. francuski – poziom podstawowy

1,2,3,4,5 300 zal/o+egz 25

21
Elementy lingwistyki kulturowej lub 

Komparatystyka kulturowa i literacka
2 30 zal/o 3

22 Komunikacja specjalistyczna lub Teoria przekładu 4 30 zal/o 3

23
Praktyczne aspekty pracy lingwisty lub Praktyczne 

aspekty tłumacza
5, 6 60 zal/o 3

24 Przedmiot do wyboru (z listy fakultetów) 5,6 30 zal/o 6

25
Tłumaczenie drugiego języka regionu lub 

Tłumaczenia języka europejskiego
6 30 zal/o 2

26
Seminarium licencjackie językoznawcze lub 

Seminarium licencjaackie literaturoznawcze
5,6 30 zal/o+egz 11

RAZEM 180 1995 180

w sumie godzin: 2175 (z praktykami)

2115 (bez praktyk)

Pierwszy i drugi język regionu jest zależny od wybranego regionu w rekrutacji 2021 / 2022

region azjatycki: dalekowschodni - pierwszy język regionu indonezyjski, drugi język regionu  japoński) 

region europejski: bałtycki - pierwszy język regionu estoński, drugi język regionu łotewski)

Historia regionu, kultura regionu, tłumaczenia pierwszego i drugiego języka regionu wynikają z wyboru regionu podczas rekrutacji

Wybór jednego języka europejskiegi z oferty na I semestrze studiów

do wyboru język europejski zaawansowany: angielski lub niemiecki albo podstawowy niemiecki lub francuski 

Należy wybrać jeden z przedmiotów z komórki / w przypadku przedmiotu do wyboru - z puli fakultetów 

Rok akademicki 2020 /2021

region azjatycki: dalekowschodni - pierwszy język indonezyjski, drugi język regionu  i japoński) 

region europejski: bałtycki - pierwszy język region litewski, drugi język regionu szwedzki)

należy wybrac jedno z seminariów

60h / 6 ECTS

143

Kierunek filologie regionów, specjalność lingwistyka kulturowa cały program

Przedmioty do wyboru

ECTS za przedmioty do wyboru:

Przedmioty ogólnouniwersyteckie - przedmioty do wyboru:

Przedmioty obowiązkowe



Lp. Nazwa zajęć Semestr
Wykład    

(liczba godzin)

Ćwiczenia / 

seminarium 

(liczba godzin)

Laboratorium / 

Pracownia    

(liczba godzin)

Forma            

zaliczenia
kod ECTS Punkty ECTS ECTS semestry

1 Technologie informacyjne* 1 30 zal/o 09-TI-FR-11 3

2 Wychowanie fizyczne 1 30 zal/o 0

3 Szkolenie BHP 1 online zal 0

4 Edukacja informacyjna i źródłowa 1 online zal 0

5 Wstęp do językoznawstwa 1 30 zal/o 09-WDJ-FR-12 2

6 Pierwszy język regionu 1 120 zal/o
09-PJR-I-DW-16  09-

PJR-L-B-16

11

7 Drugi język regionu 1 90 zal/o
09-DJR-J-DW-16   

09-DJR-SZ-B-16
8

8

Język europejski do wyboru*: 

j. angielski – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom podstawowy

j. francuski – poziom podstawowy

1 60 zal/o

09-JE-A-FR-15

09-JE-F-FR-15

09-JE-N-FR-15
5

29 ECTS

9 Wychowanie fizyczne 2 30 zal/o 0

13 Wstęp do językoznawstwa 2 30 zal/o+egz 09-WDJ-FR-22 2

10 Warsztat lingwisty 2 15 zal/o 09-WL-FR-21 1

11 Logika a język 2 30 zal/o 09-LOG-FR-21 2

12 Historia regionu 2 30 zal/o
09-HRDW-FR-21  09-

HRB-FR-21 
3

14 Pierwszy język regionu 2 120 zal/o+egz
09-PJR-I-DW-26  09-

PJR-L-B-26
10

15 Drugi język regionu 2 60 zal/o+egz
09-DJR-J-DW-26   

09-DJR-SZ-B-26
5

16

Język europejski do wyboru: 

j. angielski – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom podstawowy

j. francuski – poziom podstawowy

2 60 zal/o+egz

09-JE-A-FR-25

09-JE-F-FR-25

09-JE-N-FR-25
5

17
Elementy lingwistyki kulturowej lub 

Komparatystyka kulturowa i literacka**
2 30 zal/o 09-KLK-FR-21  3

31 ECTS

RAZEM 120 645 60 60 ECTS

ogólna liczba godzin 765

* W roku akademickim 2020 2021 Technologie informacyjne są przeniesione warunkowo na semestr letni

region azjatycki: dalekowschodni - pierwszy język regionu indonezyjski, drugi język regionu  japoński) 

region europejski: bałtycki - pierwszy język regionu estoński, drugi język regionu łotewski)

Historia regionu, kultura regionu, tłumaczenia pierwszego i drugiego języka regionu wynikają z wyboru regionu podczas rekrutacji

do wyboru język europejski zaawansowany: angielski lub niemiecki albo podstawowy niemiecki lub francuski 

 

Rok akademicki 2020 /2021

region azjatycki: dalekowschodni - pierwszy język indonezyjski, drugi język regionu  i japoński) 

region europejski: bałtycki - pierwszy język region litewski, drugi język regionu szwedzki)

Kierunek filologie regionów, specjalność lingwistyka kulturowa I rok lic.

Semestr zimowy

Semestr letni

Przedmioty do wyboru

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty obowiązkowe

Pierwszy i drugi język regionu jest zależny od wybranego regionu / ta sama sytuacja dotyczy historii regionu oraz kultury regionu (II rok) 

* Wybór jednego języka z oferty na I roku

** Należy wybrać jeden z przedmiotów 

przedmioty do wyboru



Lp. Nazwa zajęć Semestr
Wykład    

(liczba godzin)

Ćwiczenia / 

seminarium 

(liczba godzin)

Laboratorium / 

Pracownia    

(liczba godzin)

Forma            

zaliczenia
Kod przedmiotu Punkty ECTS ECTS SEMESTRY

1 Dane lingwistyczne – analiza i ewaluacja 3 15 zal/o 1

2 Psycholingwistyka 3 30 zal/o 3

3 Socjolingwistyka 3 30 zal/o 3

4 Pierwszy język regionu 3 120 zal 10

5 Drugi język regionu 3 90 zal 8

6

Język europejski do wyboru*: 

j. angielski – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom podstawowy

j. francuski – poziom podstawowy

3 60 zal 5

30 ECTS

7 Metodologia badań lingwistycznych 4 30 zal/o 3

8 Kultura regionu 4 30 zal/o 3

9 Pierwszy język regionu 4 120 egz 11

10 Drugi język regionu 4 60 egz 5

11

Język europejski do wyboru*: 

j. angielski – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom podstawowy

j. francuski – poziom podstawowy

4 60 egz 5

12 Komunikacja specjalistyczna lub Teoria przekładu** 4 30 zal/o 3

Praktyki do zaliczenia po VI semestrze

30 ECTS

RAZEM 60 615 60 60 ECTS

ogólna liczba godzin 675

region azjatycki: dalekowschodni - pierwszy język regionu indonezyjski, drugi język regionu  japoński) 

region europejski: bałtycki - pierwszy język regionu estoński, drugi język regionu łotewski)

Historia regionu, kultura regionu, tłumaczenia pierwszego i drugiego języka regionu wynikają z wyboru regionu podczas rekrutacji

do wyboru język europejski zaawansowany: angielski lub niemiecki albo podstawowy niemiecki lub francuski 

Rok akademicki 2020 /2021

region azjatycki: dalekowschodni - pierwszy język indonezyjski, drugi język regionu  i japoński) 

region europejski: bałtycki - pierwszy język region litewski, drugi język regionu szwedzki)

Praktyki

Semestr letni

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

Kierunek filologie regionów, specjalność lingwistyka kulturowa II rok

Semestr zimowy

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

Pierwszy i drugi język regionu jest zależny od wybranego regionu / ta sama sytuacja dotyczy historii regionu oraz kultury regionu (II rok) 

*Wybór jednego języka z oferty na I roku

** Należy wybrać jeden z przedmiotów 



Lp. Nazwa zajęć Semestr
Wykład    

(liczba godzin)

Ćwiczenia / 

seminarium 

(liczba godzin)

Laboratorium / 

Pracownia    

(liczba godzin)

Forma            

zaliczenia
kod przedmiotu Punkty ECTS ECTS semestry

1 Statystyka 5 30 zal/o 3

2 Pierwszy język regionu 5 150 zal/o 10

3 Drugi język regionu 5 120 zal 9

4

Język europejski do wyboru*: 

j. angielski – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom podstawowy

j. francuski – poziom podstawowy

5 60 egz 5

5 Seminarium licencjackie językoznawcze lub 

Seminarium licencjaackie literaturoznawcze**

5 15 zal/o 3

30 ECTS

6 Zróżnicowanie językowe 6 15 zal/o 1

7 Tłumaczenie pierwszego języka regionu 6 60 zal/o+egz 4

9 Pierwszy język regionu 6 egz

10 Drugi język regionu 6 egz

11
Tłumaczenie drugiego języka regionu lub 

Tłumaczenia języka europejskiego***
6 30 zal/o 2

12 Seminarium licencjackie językoznawcze lub 

Seminarium licencjackie literaturoznawcze**

6 15 zal/o+egz 8

13 Przedmiot do wyboru**** 6 60 zal/o 6

14
Praktyczne aspekty pracy lingwisty lub Praktyczne 

aspekty tłumacza*****
5 30 zal/o 3

8 Praktyki (do zaliczenia po VI semestrze) 5,6 150 zal/o+egz 6

30 ECTS

RAZEM 0 585 54 60 ECTS

ogólna liczba godzin 735

do wyboru język europejski zaawansowany: angielski lub niemiecki albo podstawowy niemiecki lub francuski 

region azjatycki: dalekowschodni - pierwszy język regionu indonezyjski, drugi język regionu  japoński) 

region europejski: bałtycki - pierwszy język regionu estoński, drugi język regionu łotewski)

Historia regionu, kultura regionu, tłumaczenia pierwszego i drugiego języka regionu wynikają z wyboru regionu podczas rekrutacji

Rok akademicki 2020 /2021

region azjatycki: dalekowschodni - pierwszy język indonezyjski, drugi język regionu  i japoński) 

region europejski: bałtycki - pierwszy język region litewski, drugi język regionu szwedzki)

Kierunek filologie regionów, specjalność lingwistyka kulturowa III rok

** Należy wybrać jedno semianrium  

Semestr letni

Smestr zimowy i / lub letni

Semestr zimowy

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

Przedmioty obowiązkowe 

Przedmioty do wyboru

Praktyki

Pierwszy i drugi język regionu jest zależny od wybranego regionu / ta sama sytuacja dotyczy historii regionu oraz kultury regionu (II rok) 

**** Należy wybrać jeden z przedmiotów z puli fakultetów 

*** Należy wybrać jeden z przedmiotów zależnych od wybranego regionu lub z języka europejskiego 

***** Należy wybrać jeden z przedmiotów 

Wybór jednego języka z oferty na I roku*


