
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 0

4
Edukacja informacyjna i źródłowa (Library 

Induction course)
1 0

5 Wstęp do nowogrecystyki (Introduction to 

Modern Greek Studies)

1 15 zal/o 1

6
Warsztat filologa (Introduction to Language 

and Literary Studies)
2 15 zal/o 1

7 Historia Grecji (History of Greece) 1,2 60 zal/o 4

8 Logika a język (Logic and Language) 2 30 zal/o 2

9 Język starogrecki (Ancient Greek) zmiana na 3 60 zal/o 6 od 2021 2022 w jednym sem 60 godz. zmiana na stałe

10
Praktyczna nauka języka nowogreckiego 

(Modern Greek as a Foreign Language )
1,2,3,4,5,6 840 zal/o+egz 74

11 Wstęp do językoznawstwa Wstęp do 

językoznawstwa (Introduction to Linguistics)

1,2 60 zal/o+egz 60 godz.

warunkowo skondensowany na semestrze zimowym ()

12
Gramatyka opisowa języka nowogreckiego 

(Descriptive Grammar of Modern Greek)
3,4,5,6 120 zal/o+egz 8

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

14
Historia literatury greckiej (History of Greek 

Literature)
3,4,5,6 120 zal/o+egz 8

15
Wstęp do literatury nowogreckiej (Introduction 

to Modern Greek Literature) 4 30 zal/o 3

16 Praktyka przekładu (Translation Practice) 6 30 zal/o 3

17

Praktyki (Internship (in external institutions 

and organizations))
3,4,5,6 150 6

18

Język europejski do wyboru: (Elective course: 

European Language)

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

19

Elementy lingwistyki kulturowej lub 

Komparatystyka kulturowa i literacka (Elements of 

Cultural Linguistics or Contrastive Cultural and 

Literary Studies) 2 30 zal/o 3

20
Przedmiot do wyboru: Wstęp do filozofii języka 

lub Filozofia (Elective course: Introduction to the 

Philosophy of Language or Philosophy) 4 30 zal/o 3

21

Przedmiot do wyboru: Socjolingwistyka lub 

psycholingwistyka (Elective course: 

Sociolinguistics or Psycholinguistics) 3 30 zal/o 3

22

Teoria przekładu lub Komunikacja specjalistyczna 

(Theory of Translation or Specialist 

Communication) 5 30 zal/o 3

23
Zajęcia do wyboru (z listy fakultetów) (Elective 

course  – from the Faculty’s offer) 5, 6 30 zal/o 3

24
Seminarium licencjackie językoznawcze lub 

Seminarium licencjackie literaturoznawcze (BA 

Seminar in Literature or BA Seminar in Linguistics) 5,6 30 zal/o+egz 11

25

Historia języka greckiego lub Przedmiot do 

wyboru z listy fakultetów (History of Greek 

Language or elective course from the Faculty`s 

offer) 5 30 3

RAZEM 390 1770 176

w sumie godzin: 2160 (z praktykami)

2115 (bez praktyk)

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

Wstęp do językoznawstwa jest warunkowo skondensowany na semestrze zimowym roku akademickiego 2021 2022 (60 godzin)

Język starogrecki od roku akademickiego 2021 2022 skondensowany jest do jednego semestru zimowego (60 godz.) zmiana na stałe

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 

wybór jednego z seminariów

60h / 6 ECTS

143

Ze względu na zmianę w programie rok I filologii nowgreckiej, polegającej na przesunięciu zaliczenia z przedmiotu logika a język na II rok,  kończy cykl pierwszego roku z liczba punktów 58 ECTS. (rok 

akdemicki 2020 2021) Biorąc pod uwage powyższe II rok filologii nowogreckiej na II roku usyskuje zaliczenie roku po uzyskaniu dodatkowych dwóch punktów (łącznie 62 punkty ECTS) za przedmiot 

logika a język na II roku)  - II rok będzie brał udział w zajęciach z tego przedmiotu w grupie z I rokiem w roku akademickim 2021 2022) 

filologie regionów, filologia nowogrecka 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* 2 30 zal/o 09-TI-FR-11 3 warunkowo na semestr letni

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 nowogrecystyki 1 15 zal/o 09-WDN-FR-11 1

6 Historia Grecji 1 30 zal/o 09-HG-FR-12 2

7 Praktyczna nauka języka nowogreckiego 1 180 zal/o 09-PNJG-FR-16 15

8 Wstęp do literaturoznawstwa 1 30 zal/o+egz. 09-WDL-FR-11 3

9 Wstęp do językoznawstwa 1 30 zal/o 09-WDJ-FR-12 2 warunkowo skondensowany na semestrze zimowym (60 godz.)

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

09-JE-A-FR-15

09-JE-F-FR-15

09-JE-N-FR-15
5

31

11 Wychowanie fizyczne 2 30 zal/o 0

12 Warsztat filologa 2 15 zal/o 09-WF-FR-11 1

13 Historia Grecji 2 30 zal/o 09-HG-FR-24 2

14 Logika a język 2 30 zal/o 09-LA-FR-11 2 Zaliczenie przenisione jednorazowo na II rok  

15 Praktyczna nauka języka nowogreckiego 1 150 zal/o+egz 09-PNJG-FR-26 14

16 Wstęp do językoznawstwa 1 30 zal/o+egz 09-WDJ-FR-22 2

17

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

18 Elementy lingwistyki kulturowej lub 

Komparatystyka kulturowa i literacka**
2 30 zal/o09-ELK-FR-11, 09-KLK-FR-21  3

29

RAZEM 210 570 60 60

ogólna liczba godzin 780

* W roku akademickim 2020 2021 oraz 2021 2022 Technologie informacyjne są przeniesione warunkowo na semestr letni

W roku akademicki, 2021 2022 wstęp do językoznawstwa skondensowany warunkowo na semestrze zimowym (60 godz.)

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

Ze względu na zmianę w programie rok I filologii nowgreckiej, polegającej na przesunięciu zaliczenia z przedmiotu logika a język na II rok,  kończy cykl pierwszego roku z liczba punktów 58 ECTS. (rok akdemicki 2020 2021) 

Biorąc pod uwage powyższe II rok filologii nowogreckiej na II roku usyskuje zaliczenie roku po uzyskaniu dodatkowych dwóch punktów (łącznie 62 punkty ECTS) za przedmiot logika a język na II roku)

(udział w zajęciach z I rokiem w roku akademickim 2021 2022 

Kierunek filologie nowogrecka, specjalność lingwistyka kulturowa I rok lic.

Semestr zimowy

Semestr letni

Przedmioty do wyboru

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty obowiązkowe

* 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 Praktyczna nauka języka nowogreckiego 3 150 zal/o 14

2 Język starogrecki 3 30 zal/o 3 skondensowany warunkowo do 60 godz w semestrze zimowym

3 Historia literatury greckiej 3 30 zal/o 2

4 Gramatyka opisowa języka nowogreckiego 3 30 zal/o 2

 Socjolingwistyka lub psycholingwistyka 3 30 zal/o 3

5 Wstęp do filozofii języka lub Filozofia przeniesiona na 4 semestr

6

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

29

7 Praktyczna nauka języka nowogreckiego 4 150 zal/o+egz. 13

8 Język starogrecki 4 30 zal/o 3

9 Historia literatury greckiej 4 30 zal/o+egz. 2

10 Gramatyka opisowa języka nowogreckiego 4 30 zal/o 2

11 Wstęp do literatury nowogreckiej 4 30 zal/o 3

12

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

Wstęp do filozofii języka lub Filozofia 4 30 zal/o 3
Logika a język 4 2 Uwagi: zaliczenie z I rokiem 

13  Socjolingwistyka lub psycholingwistyka Przeniesienie na semestr 3 

14 Praktyki zaliczenie po VI semestrze

33

RAZEM 60 630 62 62

62 rok II 2021 2022 

ogólna liczba godzin 690

Język starogrecki od roku akademickiego 2021 2022 skondensowany jest do jednego semestru zimowego (60 godz.) zmiana na stałe

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

Ze względu na zmianę w programie rok I filologii nowgreckiej, polegającej na przesunięciu zaliczenia z przedmiotu logika a język na II rok,  kończy cykl pierwszego roku z liczba punktów 58 ECTS. (rok akdemicki 

2020 2021) Biorąc pod uwage powyższe II rok filologii nowogreckiej na II roku usyskuje zaliczenie roku po uzyskaniu dodatkowych dwóch punktów (łącznie 62 punkty ECTS) za przedmiot logika a język na II roku)  - 

II rok będzie brał udział w zajęciach z tego przedmiotu w grupie z I rokiem w roku akademickim 2021 2022) 

Kierunek filologie nowogrecka, specjalność lingwistyka kulturowa II rok

Semestr zimowy

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

*Wybór jednego języka z oferty na I roku

** Należy wybrać jeden z przedmiotów 

Semestr letni

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

Praktyki



Lp. Nazwa zajęć Semestr
Wykład    

(liczba godzin)

Ćwiczenia / 

seminarium 

(liczba godzin)

Laboratorium / 

Pracownia    

(liczba godzin)

Forma            

zaliczenia
kod przedmiotu Punkty ECTS ECTS semestry

1 Praktyczna nauka języka nowogreckiego 5 120 zal/o 9

2
Gramatyka opisowa języka nowogreckiego

5 30 zal/o 2

3 Historia literatury greckiej 5 30 zal/o 2

4

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

5
Historia języka greckiego lub Przedmiot do 

wyboru z listy fakultetów 5 30 zal/o 3

6 Seminarium licencjackie językoznawcze lub 

Seminarium licencjaackie literaturoznawcze**
5 15 zal/o 3

7
Teoria przekładu lub Komunikacja specjalistyczna 

5 30 zal/o 3

27 ECTS bez fakultetu

30 ECTS z fakultetem

7 Praktyczna nauka języka nowogreckiego 6 90 zal/o+egz. 9

8 Gramatyka opisowa języka nowogreckiego 6 30 zal/o+egz. 2

9 Historia literatury greckiej 6 30 zal/o+egz. 2

10 Praktyka przekładu 6 30 zal/o 3

11
Seminarium licencjackie językoznawcze lub 

Seminarium licencjackie literaturoznawcze**
6 15 zal/o+egz 8

12 Przedmiot do wyboru**** 6 60 zal/o 3

14. Praktyki (zaliczenie po VI semestrze) zal 6

30 ECTS bez fakultetu

33 ECTS z fakultetem

RAZEM 60 510 54 60

ogólna liczba godzin 735

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

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

***** Należy wybrać jeden z przedmiotów 

Wybór jednego języka z oferty na I roku*

Kierunek filologie nowogrecka, 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
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