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Standardy kształcenia dla kierunku studiów:
Filologia
A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

I. WYMAGANIA OGÓLNE
Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie
powinna by mniejsza ni 2000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie
powinna by mniejsza ni 180.
II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Absolwent studiów powinien posiada podstawow wiedz o j zyku, literaturze i kulturze z
zakresu wybranego j zyka oraz umiej tno ci wykorzystania jej w pracy zawodowej i yciu z
zachowaniem zasad etycznych. Powinien legitymowa si zbli on do rodzimej znajomo ci
jednego j zyka obcego na poziomie biegło ci C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
J zykowego Rady Europy oraz umie posługiwa si j zykiem specjalistycznym niezb dnym
do wykonywania zawodu. Powinien posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalaj ce na
wykorzystanie wiedzy o j zyku i jego znajomo ci w ró norodnych dziedzinach nauki i ycia
społecznego. Absolwent powinien umie rozwi zywa problemy zawodowe, gromadzi ,
przetwarza oraz przekazywa (pisemnie i ustnie) informacje, a tak e uczestniczy w pracy
zespołowej. Nabyte umiej tno ci powinny umo liwi absolwentowi prac w wydawnictwach,
redakcjach czasopism, rodkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagaj cych
dobrej znajomo ci j zyka i kultury, jak równie nauczanie j zyka w szkole – po uko czeniu
specjalno ci nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowuj cego do
wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien by przygotowany do podj cia
studiów drugiego stopnia.
III. RAMOWE TRE CI KSZTAŁCENIA
1. GRUPY TRE CI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
studia licencjackie

A. GRUPA TRE CI PODSTAWOWYCH
B. GRUPA TRE CI KIERUNKOWYCH
Razem

godziny

ECTS

750
450
1200

44
64
108

2. SKŁADNIKI TRE CI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA
GODZIN ZAJ
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA
PUNKTÓW ECTS
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A. GRUPA TRE CI PODSTAWOWYCH
Tre ci kształcenia w zakresie:
1. Praktycznej nauki j zyka obcego
2. Praktycznej nauki drugiego j zyka obcego
B. GRUPA TRE CI KIERUNKOWYCH
Tre ci kształcenia w zakresie:
1. Wiedzy o j zyku i komunikacji
2. Wiedzy o literaturze i kulturze wybranego obszaru
j zykowego
3. Wiedzy o akwizycji i nauce j zyków

godziny

ECTS

750

44

630
120
450

64

3. TRE CI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
A. GRUPA TRE CI PODSTAWOWYCH
1. Kształcenie w zakresie praktycznej nauki j zyka obcego
Tre ci kształcenia: Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawno ci j zykowych –
pisania, czytania, mówienia, rozumienia. Doskonalenie umiej tno ci poprawnego
posługiwania si j zykiem w mowie i pi mie – zasady tworzenia rozbudowanych
wypowiedzi ustnych i pisemnych.
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: poprawnego wykorzystania j zyka w
zakresie ró nych rodzajów komunikacji j zykowej; komunikowania si w ró nych
sytuacjach społecznych; rozumienia i tworzenia tekstów zró nicowanych stylistycznie i
funkcjonalnie; swobodnego wyra ania zło onych s dów i opinii; posługiwania si
j zykiem naukowym.
2. Kształcenie w zakresie nauki drugiego j zyka obcego
Tre ci kształcenia: Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawno ci j zykowych –
pisania, czytania, mówienia, rozumienia.
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: poprawnego posługiwania si j zykiem w
zakresie podstawowych rodzajów komunikacji j zykowej; komunikowania si w typowych
sytuacjach społecznych; poprawnego redagowania tekstów oraz wyra ania s dów i opinii.
B. GRUPA TRE CI KIERUNKOWYCH
1. Kształcenie w zakresie wiedzy o j zyku i komunikacji
Tre ci kształcenia: Kategorie j zykowe. Poziomy analizy j zyka. Wybrane zagadnienia
historii j zykoznawstwa. Współczesne szkoły i nurty j zykoznawstwa. Praktyczne
zastosowanie bada nad j zykiem. Opis j zyka obejmuj cy fonetyk , fonologi ,
morfologi , składni , semantyk i pragmatyk w perspektywie synchronicznej.
Historyczny rozwój j zyka z uwzgl dnieniem cech systemu gramatycznego na
najistotniejszych etapach jego rozwoju. Periodyzacja. Zmiany w słownictwie i gramatyce.
Wpływ czynników społeczno-kulturowych na rozwój j zyka. Lektura zabytków
pi miennictwa. Poj cia i zasady analizy porównawczej j zyków. Teoria i zastosowania
bada kontrastywnych. Zarys rozwoju porównywanych j zyków. Modele struktury
j zyków naturalnych z wykorzystaniem wybranych poj matematyki. Teoria gramatyk
formalnych z zastosowaniem do j zyków oprogramowania.
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: wykorzystania poj
i metod
współczesnego j zykoznawstwa do analizy tekstów i dyskursu; interpretacji gramatycznej
dowolnego tekstu; stosowania zasad i reguł gramatycznych współczesnego j zyka;
rozumienia i analizy tekstów pochodz cych z wcze niejszych etapów rozwoju j zyka;
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opisu i analizy zró nicowania fonetycznego, fonologicznego, morfologicznego i
składniowego porównywanych j zyków oraz struktury tworzonych w nich tekstów.
2. Kształcenie w zakresie wiedzy o literaturze i kulturze wybranego obszaru j zykowego
Tre ci kształcenia: Historia pi miennictwa i/lub tradycji ustnej wybranego obszaru
j zykowego uwzgl dniaj ca kanon literatury – poezji, dramatu, prozy. Problematyka
periodyzacji dziejów literatury. Wprowadzenie do metodologii interpretacji dzieł
literackich z uwzgl dnieniem ich kontekstu – kulturowego i historycznego.
Charakterystyka rozwoju procesów historyczno-literackich, pr dów i kierunków. Teoria
dzieła literackiego i jego odbioru. Podstawowe poj cia z zakresu poetyki i teorii literatury.
Elementy historii i kultury wybranego obszaru j zykowego wyznaczaj ce jego to samo i
specyfik . Elementy materialne i symboliczne okre laj ce charakter wybranej kultury –
rodowisko geograficzne, instytucje, kontekst społeczny i religijny.
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: stosowania metaj zyka współczesnego
literaturoznawstwa w celu jego praktycznego stosowania w analizie i interpretacji dzieła
literackiego; rozumienia i analizy tekstów literackich; rozumienia ci gło ci i przemian
literatury wybranego obszaru j zykowego; rozumienia kultury wybranego obszaru
j zykowego; rozumienia historycznego zakorzenienia i ró norodno ci kultury.
3. Kształcenie w zakresie wiedzy o akwizycji i nauce j zyków
Tre ci kształcenia: Wprowadzenie do problematyki akwizycji j zyka – pierwszego,
drugiego, kolejnych. Wprowadzenie do teorii komunikacji j zykowej. Psycholingwistyczne podstawy działa j zykowych. Kształcenie w zakresie uczenia si j zyków
obcych i ich nauczania.
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: ustawicznego doskonalenia sprawno ci
uczenia si j zyka (j zyków); wykorzystywania sprawno ci uczenia si j zyków obcych do
rozwijania aktywno ci poznawczych w praktyce komunikacyjnej, translatorskiej i
nauczycielskiej; nauczania j zyków obcych.
IV. PRAKTYKI
Praktyki powinny trwa nie krócej ni 4 tygodnie.
Zasady i form odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadz ca kształcenie.
V. INNE WYMAGANIA
1. Programy nauczania powinny przewidywa zaj cia z zakresu wychowania fizycznego –
w wymiarze 60 godzin, którym mo na przypisa do 2 punktów ECTS; technologii
informacyjnej – w wymiarze 30 godzin, którym nale y przypisa 2 punkty ECTS.
Tre ci kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik
informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika
mened erska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i
przetwarzanie informacji – powinny stanowi co najmniej odpowiednio dobrany
podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego
Certyfikatu Umiej tno ci Komputerowych (ECDL – European Computer Driving
Licence).
2. Programy nauczania powinny przewidywa
kształcenie obejmuj ce tre ci
humanistyczne
oraz
w
zakresie
j zyka
klasycznego
(łaciny,
starocerkiewnosłowia skiego, sanskrytu), w wymiarze nie mniejszym ni 30 godzin,
któremu nale y przypisa ł cznie nie mniej ni 3 punkty ETCS.
3. Za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym za przygotowanie pracy
dyplomowej, je li przewiduje j program nauczania) student otrzymuje 10 punktów
ECTS.
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ZALECENIA
1. Na studiach filologicznych kształc cych w zakresie j zyków nieeuropejskich zaleca si
kontynuacj nauczania jednego j zyka zachodnioeuropejskiego.
2. Nauka j zyka mo e rozpoczyna si od poziomu pocz tkowego lub zaawansowanego.
Kształcenie w zakresie j zyka na poziomie pocz tkowym mo e by realizowane w
wy szym wymiarze godzin.
.

4

B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
I. WYMAGANIA OGÓLNE
Studia drugiego stopnia trwaj nie krócej ni 4 semestry. Liczba godzin zaj nie powinna
by mniejsza ni 800. Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 120.
II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Oprócz wysokich kompetencji j zykowych (poziom biegło ci C2 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia J zykowego Rady Europy w zakresie jednego j zyka obcego) absolwent
powinien posiada gruntown i wszechstronn wiedz z zakresu wybranej specjalno ci:
j zykoznawstwa, literaturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, przekładoznawstwa. Powinien
umie samodzielnie rozwi zywa problemy zawodowe i wydawa opinie w zakresie
uzyskanych kompetencji na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z
zachowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Powinien umie porozumiewa
si w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Powinien umie
organizowa prac grupow . Absolwenta powinna charakteryzowa postawa otwarto ci wobec
innych j zyków i kultur, a tak e wiadomo ró norodno ci j zykowej. Po uko czeniu studiów
– w zale no ci od wybranej specjalno ci – absolwent powinien by przygotowany do pracy
tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w rodkach masowego przekazu, w
instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagaj cych zaawansowanej
znajomo ci j zyków i kultur. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela j zyka
obcego wymaga uko czenia specjalno ci nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia
przygotowuj cego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien mie wpojone
nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz by przygotowany do
podejmowania wyzwa badawczych i podj cia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
III. RAMOWE TRE CI KSZTAŁCENIA
1. GRUPY TRE CI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
godziny ECTS

A. GRUPA TRE CI PODSTAWOWYCH
B. GRUPA TRE CI KIERUNKOWYCH
Razem

180
300
480

20
50
70

2. SKŁADNIKI TRE CI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA
GODZIN ZAJ
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA
PUNKTÓW ECTS
godziny ECTS

A. GRUPA TRE CI PODSTAWOWYCH
Tre ci kształcenia w zakresie:
1. Praktycznej nauki j zyka specjalno ci
B. GRUPA TRE CI KIERUNKOWYCH
Tre ci kształcenia w zakresie:
1. J zykoznawstwa i j zykoznawstwa stosowanego

180

20

180
300

50
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2. Literaturoznawstwa
3. Kulturoznawstwa
3. TRE CI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
A. GRUPA TRE CI PODSTAWOWYCH
1. Kształcenie w zakresie praktycznej nauki j zyka specjalno ci
Tre ci kształcenia: Doskonalenie sprawno ci j zykowych (w mowie i w pi mie). Nauka
j zyka specjalistycznego. Doskonalenie umiej tno ci poprawnego i swobodnego
posługiwania si j zykiem: zasady tworzenia rozbudowanych wypowiedzi ustnych i
pisemnych.
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: sprawnego, swobodnego i poprawnego
posługiwania si j zykiem w zakresie ró norodnych rodzajów komunikacji j zykowej;
komunikowania si w ró nych sytuacjach społecznych; rozumienia i tworzenia tekstów
zró nicowanych stylistycznie; wyra ania zło onych s dów i opinii; swobodnego
posługiwania si j zykiem specjalistycznym.
B. GRUPA TRE CI KIERUNKOWYCH
1. Kształcenie w zakresie j zykoznawstwa i j zykoznawstwa stosowanego
Tre ci kształcenia: Specyfika bada z zakresu j zykoznawstwa i j zykoznawstwa
stosowanego. Zwi zki j zykoznawstwa z innymi dyscyplinami nauki. Socjolingwistyka.
Psycholingwistyka. Lingwistyka matematyczna. Nauka o informacji. Teoria przekładu.
Komunikacja mi dzykulturowa. Zagadnienia akwizycji j zyków.
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: wyboru i stosowania odpowiedniej
metody badawczej do opisu, analizy i interpretacji zjawisk j zykowych; przekładu i oceny
jako ci tłumaczenia; rozumienia zło ono ci mechanizmów komunikacji mi dzykulturowej;
stosowania lingwistyki matematycznej w j zykoznawstwie komputerowym, korpusach i
leksykografii.
2. Kształcenie w zakresie literaturoznawstwa
Tre ci kształcenia: Wybrane zagadnienia historii literatury: geneza dzieła literackiego,
instytucje literackie, publiczno literacka, recepcja twórczo ci literackiej. Charakterystyka
współczesnej teorii literatury i metodologii bada literackich. Socjologia i antropologia
literatury. Podstawy teorii i praktyki przekładu artystycznego.
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: wyboru i stosowania odpowiedniej
metody badawczej do opisu zjawisk historyczno-literackich; stosowania innowacji
metodologicznych do analizy i interpretacji tekstu literackiego; oceny jako ci przekładu
artystycznego i podstawowych sprawno ci w tym zakresie.
3. Kształcenie w zakresie kulturoznawstwa
Tre ci kształcenia: Elementy historii kultury wybranego obszaru j zykowego.
Problematyka zró nicowania kultury współczesnej. Zaawansowana antropologia
kulturowa. Studia nad j zykowym charakterem zjawisk w obr bie kultury. Analiza j zyka
mediów. Analiza elementów kultury popularnej, zwłaszcza w jej wymiarze j zykowym.
Efekty kształcenia – umiej tno ci i kompetencje: powi zania współczesnych zjawisk
kulturowych w ich wymiarze j zykowym z przeszło ci i tradycjami wybranej kultury;
analizy i interpretacji j zykowego przekazu medialnego; opisu i analizy kultury popularnej
pod k tem jej wpływu na komunikacj j zykow .
IV. INNE WYMAGANIA
1. Kształcenie powinno obejmowa wszystkie tre ci podstawowe oraz tre ci kierunkowe z
co najmniej jednego zakresu kształcenia w wymiarze co najmniej 60 godzin.
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2. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
student otrzymuje 20 punktów ECTS.
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