
Lp. Nazwa zajęć Semestr
Wykład    

(liczba godzin)

Ćwiczenia / 

seminarium 

(liczba godzin)

Laboratorium / 

Pracownia    

(liczba godzin)

Forma            

zaliczenia
Kod przedmiotu Punkty ECTS ECTS semestry Uwagi

Technologie informacyjne*

(Information Technologies)*

Wychowanie fizyczne 

(Physical Education)

Szkolenie bhp 

(Occupational Safety and Health)

Edukacja informacyjna i źródłowa 

(Library Induction Course)

Wstęp do językoznawstwa 

(Introduction to Linguistics)

Pierwszy język regionu:

(First Language of the Region)

Indonezyjski  (Indonesian) 09-PJR-I-DW-16

Estoński (Estonian) 09-FR-PJR-E-16

Drugi język regionu

(Second Language of the Region)

Japoński  (Japanese) 09-DJR-J-DW-16

Łotewski  (Latvian) 09-FR-DJR-Ł-16

Język europejski do wyboru*:

(Elective course: European Language)
Język angielski - poziom zaawansowany          (English 

- Upper-Intermediate level) 09-FR-JE-A-15
Język niemiecki - poziom zaawansowany                

(German - Upper-Intermediate level) 09-FR-JE-NZ-15
Język niemiecki - poziom podstawowy              

(German - Elementary level) 09-FR-JE-N-15
Język francuski - poziom podstawowy               (French- 

Elementary level) 09-FR-JE-F-15

29 ECTS

Wychowanie fizyczne 

(Physical Education)

Wstęp do językoznawstwa 

(Introduction to Linguistics)

Warsztat lingwisty

(Methodology of Linguistic Studies and Research)

Logika a język

(Logic and Linguistics)

Historia regionu

(History of the Region)

Pierwszy język regionu: 

(First Language of the Region)

Indonezyjski  (Indonesian) 09-PJR-I-DW-26

Estoński  (Estonian) 09-FR-PJR-E-26

Drugi język regionu

(Second Language of the Region)

Japoński  (Japanese) 09-DJR-J-DW-26

Łotewski  (Latvian) 09-FR-DJR-Ł-26

Język europejski do wyboru:

(Elective course: European Language)

Język angielski - poziom zaawansowany          

(English - Upper-Intermediate level)
09-FR-JE-A-25

Język niemiecki - poziom zaawansowany       

(German - Upper-Intermediate level)
09-FR-JE-NZ-25

Język niemiecki - poziom podstawowy                 

(German - Elementary level)
09-FR-JE-N-25

Język francuski - poziom podstawowy                    

(French- Elementary level)
09-FR-JE-F-25

Elementy lingwistyki kulturowej lub 

Komparatystyka kulturowa i literacka** 

(Elective Course: Elements of Cultural Linguistics 

or Comparative Studies in Culture and Literature)

31 ECTS

RAZEM 120 645 60 60 ECTS

ogólna liczba godzin 765

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

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

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

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

Historia regionu wynika z wyboru regionu podczas rekrutacji.

Do wyboru język europejski zaawansowany: angielski lub niemiecki albo podstawowy: niemiecki lub francuski. 
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Kierunek: FILOLOGIE REGIONÓW, specjalność: LINGWISTYKA KULTUROWA,  I rok, studia I stopnia

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

1 2 3

zal online 0

4 1 online



Lp. Nazwa zajęć Semestr
Wykład    

(liczba godzin)

Ćwiczenia / 

seminarium 

(liczba godzin)

Laboratorium / 

Pracownia    

(liczba godzin)

Forma            

zaliczenia
Kod przedmiotu Punkty ECTS ECTS semestry

Dane lingwistyczne – analiza i ewaluacja

(Linguistic Data: Analysis and Evaluation)

Psycholingwistyka 

(Psycholingiostics)

Socjolingwistyka

(Sociolinguistics) 

Pierwszy język regionu:

(First Language of the Region)

Litewski  (Lithuanian) 09-FR-PJR-I-36

Indonezyjski  (Indonesian) 09-PJR-L-B-36

Drugi język regionu 

(Second Language of the Region)

Szwedzki  (Swedish) 09-DJR-J-DW-36

Japoński  (Japanese) 09-DJR-SZ-B-46

Język europejski do wyboru:
(Elective course: European Language)

Język angielski  - poziom zaawansowany                       (English - 

Upper-Intermediate level) 09-FR-JE-A-35

Język niemiecki  - poziom zaawansowany                                                 

(German - Upper-Intermediate level) 09-FR-JE-NZ-35

Język niemiecki  - poziom podstawowy                           (German 

- Elementary level) 09-FR-JE-N-35

Język francuski - poziom podstawowy                                   

(French- Elementary level) 09-FR-JE-F-35

29 ECTS

Metodologia badań lingwistycznych

(Methodology of Linguistic Studies) 

Kultura regionu

(Culture of the Region)

Pierwszy język regionu:

(First Language of the Region)

Litewski  (Lithuanian) 09-FR-PJR-I-46

Indonezyjski (Indonesian) 09-PJR-L-B-46

Drugi język regionu: 

(Second Language of the Region)

Szwedzki  (Swedish) 09-DJR-J-DW-46

Japoński  (Japanese) 09-DJR-SZ-B-46

Język europejski do wyboru*:

(Elective course: European Language): 

Język angielski - poziom zaawansowany                (English - 

Upper-Intermediate level)
09-FR-JE-A-45

Język niemiecki - poziom zaawansowany              (German - 

Upper- Intermediate level)
09-FR-JE-NZ-45

Język niemiecki - poziom podstawowy                (German - 

Elementary level)
09-FR-JE-N-45

Język francuski - poziom podstawowy                            (French - 

Elementary level)
09-FR-JE-F-45

Komunikacja specjalistyczna lub Teoria przekładu** 
(Elective Course: Specialist Communication or Translation 

Theory)

Praktyki do zaliczenia po VI semestrze

(Internship to recieve credits for the 4th semester)

31 ECTS

RAZEM 60 615 60 60 ECTS

ogólna liczba godzin 675

Komunikacja specjalistyczna lub Teoria przekładu przeniesione warunkowo na rok akademicki 2021 2022 na semestr zimowy

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

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 z oferty na I roku.

Do wyboru język europejski zaawansowany: angielski lub niemiecki albo podstawowy niemiecki lub francuski.

** Należy wybrać jeden z przedmiotów. 

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)
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SEMESTR LETNI

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

7 4 30 zal/o 309-FR-MBL-11

9 4 120 egz 11

60 egz

Kierunek: FILOLOGIE REGIONÓW, specjalność: LINGWISTYKA KULTUROWA, II rok, studia I stopnia

SEMESTR ZIMOWY

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

1 3 15 zal/o 1

2 3 30 zal/o
09-FR-PL-11

3

PRAKTYKI



Lp. Nazwa zajęć Semestr
Wykład    

(liczba godzin)

Ćwiczenia / 

seminarium 

(liczba godzin)

Laboratorium / 

Pracownia    

(liczba godzin)

Forma            

zaliczenia
kod przedmiotu Punkty ECTS ECTS semestry

Statystyka 

(Statistics)

Pierwszy język regionu: 

(First Language  of the Region)

Litewski (Lithuanian) 09-PJR-L-B-56

Indonezyjski  (Indonesian) 09-FR-PJR-I-56

Drugi język regionu:

(Second Langauge of the Region)

Szwedzki  (Swedish) 09-DJR-SZ-B-56
Japońsk i (Japanese) 09-DJR-J-DW-56

Język europejski do wyboru: 

(Elective course: European Language)

Język angielski - poziom zaawansowany  (English 

- Upper-Intermediate level) 09-FR-JE-A-55

Język niemiecki - poziom zaawansowany 

(German - Upper-Intermediate level) 09-FR-JE-NZ-55

Język niemiecki - poziom podstawowy                 

(German - Elementary level) 09-FR-JE-N-55

Język francuski - poziom podstawowy              

(French- Elementary level) 09-FR-JE-F-55

Seminarium licencjackie językoznawcze lub 

Seminarium licencjackie literaturoznawcze** 

(BA Seminar in Linguistics or BA Seminar in 

Literary Studies)

21 ECTS

Zróżnicowanie językowe 

(Linguistic Diversity)

Tłumaczenie pierwszego języka regionu 

(Translation from the First Language of the 

Region)

Pierwszy język regionu: 

(First Language of the Region)

Litewski  (Lithuanian) 09-PJR-L-B-66

Indonezyjski  (Indonesian) 09-FR-PJR-I-66

9
Drugi język regionu (Second Langauge of the 

Region)
6 60 egz 4

Szwedzki  (Swedish) 09-DJR-SZ-B-66

Japoński  (Japanese) 09-DJR-J-DW-66

Tłumaczenie drugiego języka regionu lub 

Tłumaczenia języka europejskiego***
(Elective Course: Translation from the Second 

Language of the Region or Translation form the 

European Language of Choice)

Seminarium licencjackie językoznawcze lub 

Seminarium licencjackie literaturoznawcze**  
(BA Seminar in Linguistics or BA Seminar in 

Literary Studies)

Przedmiot do wyboru**** 

(Elective Course)

Praktyczne aspekty pracy lingwisty lub 

Praktyczne aspekty tłumacza***** 

(Practical Aspects of Working as a Linguist or 

Practical Aspects of Working as a 

Translator/Interpreter)

Praktyki (do zaliczenia po VI semestrze) 
(Internship) - to recieve credits for the 6th 

semester)

39 ECTS

RAZEM 0 585 60 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 - litewski, drugi język regionu - szwedzki

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 - japoński) 

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

zal/o+egz 6

5

14 5,6 150

zal/o 6

13 5 30 zal/o 3

12 6 60

zal/o 2

11 6 15 zal/o+egz 8

10 6 30

egz 58 6 60

7 6 60 zal/o+egz 4

zal/o 16 6 15

54

5 5 15 zal/o 3

5 60 egz

zal

30 zal/o 3

3 5 60

2 5 90

Kierunek: FILOLOGIE REGIONÓW, specjalność: LINGWISTYKA KULTUROWA, III rok, studia I stopnia

1 5

Pierwszy i drugi język regionu jest zależny od wybranego regionu

**** 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*.

** Należy wybrać jedno seminarium  

SEMESTR LETNI

SEMESTR ZIMOWY I/ LUB LETNI

SEMESTR ZIMOWY

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

Przedmioty obowiązkowe 

Przedmioty do wyboru

PRAKTYKI

zal/o 5



Lp. Nazwa zajęć Semestr Wykład    

(liczba godzin)

Ćwiczenia / 

seminarium 

(liczba godzin)

Laboratorium / 

Pracownia    

(liczba godzin)

Forma            

zaliczenia

Kod przedmiotu Punkty ECTS Uwagi

2 Wychowanie fizyczne 1,2 60 zal/o 0

4 Edukacja informacyjna i źródłowa 1 online zal online 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 warunkowo 

10 Metodologia badań lingwistycznych 4 30 zal/o 3

11 Dane lingwistyczne – analiza i ewaluacja 4 15 zal/o 1 przeniesiony na s. 4 

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

Indonezyjski (Indonesian) Rok akad. 

Litewski (Lithuanian) Rok akad. 2020/2021

Estoński (Estonian) Rok akad. 2021/2022

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

Japoński (Japanese) Rok akad. 
Szwedzki (Swedish) Rok akad. 2020/2021
Łotewski (Latvian) Rok akad. 2021/2022

20 Język europejski do wyboru: 1,2,3,4,5 300 zal/o+egz 25

Język angielski - poziom zaawansowany           

Język niemiecki - poziom zaawansowany           

Język niemiecki - poziom podstawowy                  
Język francuski - poziom podstawowy              

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 licencjackie literaturoznawcze 

5,6 30 zal/o+egz 11

RAZEM 180 1995 180

w sumie godzin: 2175 (z praktykami)

2115 (bez praktyk)

Wstęp do językoznawstwa w roku akademickim 2021 2022 warunkowo skondensowany do 1 semestru zimowego (60 godz.)

Technologie informacyjne w roku akademickim 2020 2021 i 2021 2022 warunkowo przeniesiony na semestr letni.

Komunikacja specjalistyczna lub Teoria przekładu przeniesione warunkowo na rok akademicki 2021 2022 na semestr zimowy.

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 regionu - indonezyjski, drugi język regionu - japoński) 

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

Rok akademicki 2021 /2022

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

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

Należy wybrać jedno z seminariów.

60h / 6 ECTS

143

Praktyczne aspekty pracy lingwisty lub Praktyczne 

aspekty tłumacza

Technologie informacyjne

Szkolenie bhp

3

zal/o 3 przeniesione 

warunkowo na 
23 5, 6 60 zal/o 3

22 4 30

Elementy lingwistyki kulturowej lub 

Komparatystyka kulturowa i literacka 

Komunikacja specjalistyczna lub Teoria przekładu

21 zal/o2 30

19

warunkowo 

przeniesiony na s. 

letni w r. akad. 21/22

0

Kierunek: FILOLOGIE REGIONÓW, specjalność: LINGWISTYKA KULTUROWA, studia I stopnia

Przedmioty do wyboru

ECTS za przedmioty do wyboru:

Przedmioty ogólnouniwersyteckie - przedmioty do wyboru:

Przedmioty obowiązkowe

2 30 zal/o 31

3 1 online zal online
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