
Lp. Nazwa zajęć Semestr
Wykład    

(liczba godzin)

Ćwiczenia / 

seminarium 

(liczba godzin)

Laboratorium / 

Pracownia    

(liczba godzin)

Forma            

zaliczenia
Punkty ECTS

1
Technologie informacyjne (Information 

Technologies)
2 30 zal/o 3

warunkowo na semestr letni

2
Wychowanie fizyczne (Physical Education)

1,2 60 zal/o 0

3
Szkolenie bhp (Occupational Safety and Health)

1 zal online 0

4
Edukacja informacyjna i źródłowa (Library 

Induction course)
1 zal online 0

5
Realioznawstwo węgierskie (Society and 

Environment of Hungary)
3,4 60 zal/o 6

6 Historia Węgier (History of Hungary) 1,2 60 zal/o 4

7
Praktyczna nauka języka węgierskiego 

(Hungarian as Foreign Language)
1,2,3,4,5,6 840 zal/o+egz 72

8
Wstęp do językoznawstwa (introduction to 

Linguistics)
1,2 60 zal/o+egz 4

warunkowo skondensowane w semestrze zimowym (60 godz.)

9 Gramatyka opisowa języka węgierskiego (Descriptive Grammar of Hungarian)1,2,3,4,5,6 180 zal/o+egz 14

10 Wstęp do literaturoznawstwa (Introduction to Literary Studies)1 30 egz 3

11
Kultura węgierskiego obszaru językowego 

(Culture of Linguistics Area)
5 30 zal/o 2

12
Historia literatury węgierskiej (History of the 

Hungarian Literature)
3,4,5,6 150 zal/o+egz 10

13
Praktyka przekładu węgierskiego (Practice of 

Hungarian Translation)
6 30 zal/o 2

14
Praktyki zawodowe (Intership in external 

Institution and Organization)
150 6

14

Język europejski do wyboru: (Eclective course: 

Language of Cultural Region)

j. angielski – poziom zaawansowany (English-

Upper-Intermediate level)

j. niemiecki – poziom zaawansowany (German - 

Upper-Intermediate level)

j. niemiecki – poziom podstawowy (German-

Elementary level)

j. francuski – poziom podstawowy (French - 

Elementary level)

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

15

Komparatystyka kulturowa i literacka lub  

Elementy lingwistyki kulturowej (Elements of 

Cultural Linguistics or Contrastive Cultural and 

Literary Studies)

2 30 zal/o 3

16 Przedmioty do wyboru z listy fakultetów 

(Elective course - from the Faculty's offer)

3,4,5,6 60 zal/o 6

17
Socjolingwistyka lub psycholingwistyka 

(Sociolinguistics or Psycholinguistics)
3 30 zal/o 3

18

Teoria przekładu lub Komunikacja 

specjalistyczna (Theory of Translation or 

Specialized Communication)

5,6 30 zal/o 3

19
Seminarium licencjackie językoznwcze lub 

Seminarium licencjackie literaturoznawcze (BA 

Seminar in Linguistic or BA Seminar in Literary)

5,6 30 zal/o+egz 14

RAZEM 300 1860 180

w sumie godzin: 2160 (z praktykami)

2010 (bez praktyk)

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 

należy wybrac jedno z seminariów

technologie informacyjne w roku akademickim 2020 2022 i 2021 2022 warunkowo przeniesione na semestr letni

Wstęp do językoznawstwa warunkowo skondensowany na semestrze zimowym roku akademickiego 2021 2022 (60 godz.)

60h / 6 ECTS

0

Przedmioty ogólnouniwersyteckie - przedmioty do wyboru:

Liczba punktów ECTS za przedmioty do wyboru:

filologie regionów, specjalność filologia węgierska studia licencjackie - całość

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 2 30 zal/o 3 warunkowo na semestr letni

2 Wychowanie fizyczne 1 30 zal/o 0

3 Szkolenie bhp 1 zal 0

4 Edukacja informacyjna i źródłowa 1 zal 0

5 Historia Węgier 1 30 zal/o 2

6 Praktyczna nauka języka węgierskiego 1 150 zal/o 14

7 Wstęp do językoznawstwa 1 30 zal/o 2 warunkowo skondensowany na semestrze zimowym (60 godz.)

8 Gramatyka opisowa języka węgierskiego 1 30 zal/o 2

9 Wstęp do literaturoznawstwa 1 30 zal/o+egz 3

10

Język europejski do wyboru: 

j. angielski – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom podstawowy

j. francuski – poziom podstawowy

1 60 zal/o 5

31 ECTS

11 Wychowanie fizyczne 2 30 zal/o 0

12 Historia Węgier 2 30 zal/o 2

13 Praktyczna nauka języka węgierskiego 2 150 zal/o+egz 15

14 Wstęp do językoznawstwa 2 30 zal/o+egz 2 warunkowo skondensowany na semestrze zimowym (60 godz.)

15 Gramatyka opisowa języka węgierskiego 2 30 zal/o+egz 2

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 5

17
Komparatystyka kulturowa i literacka lub  

Elementy lingwistyki kulturowej
2 30 zal/o 3

29 ECTS

RAZEM 180 570 60

750

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 

technologie informacyjne w roku akademickim 2020 2021 i 2021 2022 warunkowo przeniesione na semestr letni

Wstęp do językoznawstwa warunkowo skondensowany na semestrze zimowym roku akademickiego 2021 2022 (60 godz.)

Kierunek filologie regionów, specjalność filologia węgierska, rok 1

Przedmioty obowiązkowe

Semestr zimowy

* Wybór jednego języka z oferty na I roku

Przedmioty do wyboru

Przedmioty obowiązkowe

Semestr letni

Przedmioty do wyboru



Lp. Nazwa zajęć Semestr
Wykład    

(liczba godzin)

Ćwiczenia / 

seminarium 

(liczba godzin)

Laboratorium / 

Pracownia    

(liczba godzin)

Forma            

zaliczenia
Kody ECTS Punkty ECTS ECTS semestry

1 Realioznawstwo węgierskie 3 30 zal/o 3

2 Praktyczna nauka języka węgierskiego 3 150 zal/o 13

3 Gramatyka opisowa języka węgierskiego 3 30 zal/o 3

Socjolingwistyka lub psycholingwistyka 3 30 zal/o 3

4 Historia literatury węgierskiej 3 30 zal/o 3

5

Język europejski do wyboru: 

j. angielski – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom podstawowy

j. francuski – poziom podstawowy

3 60 zal/o 5

30 ECTS bez fakultetu

33 ECTS z fakultetem

7 Realioznawstwo węgierskie 4 30 zal/o 3

8 Praktyczna nauka języka węgierskiego 4 150 zal/o+egz 13

9 Gramatyka opisowa języka węgierskiego 4 30 zal/o+egz 3

10 Historia literatury węgierskiej 4 30 zal/o+egz 3

11

Język europejski do wyboru: 

j. angielski – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom podstawowy

j. francuski – poziom podstawowy

4 60 zal/o+egz 5

12 Socjolingwistyka lub psycholingwistykaprzeniesione na semestr 3

13 Przedmiot do wyboru (z puli fakultetów) 3, 4 30 zal/o 3

27 bez fakultetu

30 z fakultetem

RAZEM 30 600 60

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 

Kierunek filologie regionów, specjalność filologia węgierska, rok 2

* Wybór jednego języka z oferty na I roku

Semestr zimowy

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

Semestr letni

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

Przedmioty do wyboru semestr zimowy lub letni



Lp. Nazwa zajęć Semestr
Wykład    

(liczba godzin)

Ćwiczenia / 

seminarium 

(liczba godzin)

Laboratorium / 

Pracownia    

(liczba godzin)

Forma            

zaliczenia
Kody ECTS Punkty ECTS ECTS semestry 

1 Praktyczna nauka języka węgierskiego 5 120 zal/o 9

2 Gramatyka opisowa języka węgierskiego 5 30 zal/o 2

3 Kultura węgierskiego obszaru językowego 5 30 zal/o 2

4 Historia literatury węgierskiej 5 60 zal/o 2

6

Język europejski do wyboru: 

j. angielski – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom zaawansowany

j. niemiecki – poziom podstawowy

j. francuski – poziom podstawowy

5 60 zal/o+egz 5

8
Teoria przekładu lub Komunikacja 

specjalistyczna 5 30 zal/o 3

9

Seminarium licencjackie językoznwcze lub 

Seminarium licencjackie literaturoznawcze 5 15 zal/o 7

ECTS 30 bez fakultetu
ECTS 33 z fakultetem

10 Praktyczna nauka języka węgierskiego 6 120 zal/o+egz 8

11 Gramatyka opisowa języka węgierskiego 6 30 zal/o+egz 2

12 Historia literatury węgierskiej 6 30 zal/o+egz 2

13 Praktyka przekładu węgierskiego 6 30 zal/o 2

14

Seminarium licencjackie językoznwcze lub 

Seminarium licencjackie literaturoznawcze 6 15 zal/o+egz 7

15 Praktyki zawodowe (zaliczenie po VI sem) 150 6

16 Przedmiot do wyboru 5,6 30 zal/o 3

ECTS 27 bez fakultetu

ECTS 30 z fakultetem

RAZEM 60 690 60

* Wybór jednego języka z oferty na I roku

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 

należy wybrac jedno z seminariów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

Przedmioty do wyboru semestr zimowy lub letni

Kierunek filologie regionów, specjalność filologia węgierska, rok 3

Semestr zimowy

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

Semestr letni
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