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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: filologia orientalna – arabistyka

Poziom: pierwszego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Językoznawstwo 63,2%

Literaturoznawstwo 24,3%

Nauki o kulturze i religii 7,1%

Historia 3,2%

Filozofia 1,6%

Nauki prawne 0,6%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia orientalna - arabistyka trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem
tytułu licencjata.
Celem studiów  jest  wykształcenie  dysponujących  szeroką  merytoryczną  i  praktyczną  wiedzą  specjalistów  w  zakresie
arabistyki.
W wymiarze godzin nauczania program studiów arabistycznych pierwszego stopnia obejmuje 2020 godzin zajęciowych, w
tym przedmioty kierunkowe oraz przedmioty kształcenia ogólnego.
Studia filologiczne 1. stopnia umożliwiają studentowi nabycie znajomości arabskiego języka literackiego na poziomie średnim
oraz umiejętność podstawowej komunikacji w zakresie jednego dialektów. Posiada on znajomość gramatyki opisowej i historii
nauczanego  języka.  Zna  charakterystykę  poszczególnych  okresów  historii  literatury  arabskiej  oraz  główne  dzieła  ich
przedstawicieli.  Potrafi tłumaczyć teksty o średnim stopniu trudności z zachowaniem ekwiwalencji na poziomie tekstowym.
Posługuje  się  poprawnie metodologią  badań językoznawczych i  literaturoznawczych,  umie analizować teksty  z  punktu
widzenia  ich  budowy  gramatycznej,  stylistycznej  i  teoretycznoliterackiej.  Posiada  podstawową  wiedzę  na  temat
socjokulturowych i religioznawczych realiów arabskiego obszaru językowego.
Warunkiem zaliczenia studiów jest zgromadzenie minimum 180 punktów ECTS przedstawienie pracy licencjackiej oraz zdanie
egzaminu dyplomowego.
Absolwent studiów arabistycznych I stopnia posiada dobrą znajomość w mowie i piśmie arabskiego języka literackiego oraz
podstawową znajomość jednego z dialektów arabskich. Posiada wiedzę o kulturze, literaturze, historii, polityce i religii krajów
arabskich. Reprezentując wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego i  językowego może podejmować pracę
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m.in. w redakcjach czasopism, turystyce, przedsiębiorstwach realizujących kontrakty w krajach arabskich.
Absolwent może kontynuować naukę na stacjonarnych studiach drugiego stopnia Filologia orientalna - arabistyka.
Jest to kierunek oryginalny na UJ.

Koncepcja kształcenia

Koncepcja  kształcenia  na kierunku Filologia  orientalna –  arabistyka jest  zgodna z  misją  oraz  z  celami  strategicznymi
Uniwersytetu Jagiellońskiego określonymi w Statucie UJ oraz w Strategii Rozwoju UJ na lata 2014-2020.
Zakłada przygotowanie absolwenta kierunku do funkcjonowania na rynku pracy poprzez przekazanie mu aktualnej wiedzy,
wykształcenie  umiejętności  o  charakterze  teoretycznym  i  praktycznym  oraz  pozyskanie  kompetencji  kierunkowych  i
ogólnych pozwalających na dostosowanie się do wymagań pracodawcy, zgodnie z poziomem studiów i efektami kształcenia
dla kierunku.
Sformułowane dla kierunku i przypisane wszystkim przedmiotom efekty uczenia się są zgodne z dziedziną kierunku, jego
dyscyplinami naukowymi, profilem i poziomem.
Czas trwania kształcenia dostosowany jest do treści programowych, zasoby kadrowe i infrastruktura dydaktyczna pozwalają
na zgodne z potrzebami prowadzenie różnych form zajęć w małych liczebnie grupach. Dobór metod kształcenia do form
zajęć zharmonizowany jest z celami kształcenia, treściami programowymi i efektami uczenia się. Umożliwia to realizację i
weryfikację kształcenia w zakresie trzech kategorii: wiedzy, umiejętności i kompetencji.
Dbając o najwyższą jakość nauczania koncepcja kształcenia zakłada powiązanie dydaktyki z prowadzonymi w jednostce
badaniami naukowymi oraz skuteczny wpływ na otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze.

Cele kształcenia

Przekazanie wiedzy o języku, literaturze, kulturze, historii i systemach wierzeń krajów arabskich.
Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności  językowych w zakresie arabskiego języka literackiego i
wybranego dialektu.
Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności filologicznych w zakresie języka arabskiego, w szczególności
analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego oraz rozwiązywania problemów badawczych filologii.
Przekazanie wiedzy o strukturze wybranych języków oraz złożoności systemu socjolingwistycznego obszaru krajów arabskich
i wykształcenie umiejętności rozumienia kompetencji komunikacyjnych użytkowników języka arabskiego.
Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, formułowania problemów, wiązania faktów oraz wyciągania wniosków.
Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej, w tym potrzeby ciągłego kształcenia się.
Wykształcenie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej, z zachowaniem zasad etyki.
Przekazanie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

W  wyniku  procesów  globalizacji  oraz  umiędzynaradawiania  się  działalności  gospodarczej  i  politycznej  wciąż  wzrasta
zapotrzebowanie rynku na specjalistów wykazujących się wysokimi kompetencjami językowymi i  kulturowymi. Polskie i
międzynarodowe instytucje podtrzymują szerokie i wielostronne kontakty z Bliskim Wschodem, a kraje arabskie postrzegane
są przez przedsiębiorców jako chłonny i perspektywiczny rynek.
Reprezentując wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego i językowego absolwent studiów arabistycznych może
podejmować pracę m.in.:
a. na stanowiskach wymagających znajomości arabskiego obszaru kulturowego, w różnych jednostach i instytucjach: przede
wszystkim kulturalnych, w redakcjach, wydawnictwach i mediach;
b. po  zdobyciu  dodatkowych  kwalifikacji  –  na  stanowiskach  wymagających  znajomości  języka  arabskiego  w  jednostkach  i
instytucjach o charakterze gospodarczym i politycznym;
c.  jako  tłumacz  lub  asystent  językowy  w  sektorze  kultury  i  mediów  oraz  innych  instytucji  i  firmach  -  stosownie  do
osiągniętego  poziomu  kompetencji  językowych.
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Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Efekty uczenia się zorientowane są na potrzeby społeczno-gospodarcze, zostały określone i dobrane do celu kształcenia
jakim jest przygotowanie absolwenta do rynku pracy poprzez przekazanie mu aktualnej wiedzy, wykształcenie umiejętności o
charakterze  teoretycznym  i  praktycznym  oraz  pozyskanie  kompetencji  kierunkowych  i  ogólnych  pozwalających  na
dostosowanie się do wymagań pracodawcy.
Plany rozwoju kierunku zakładają stały monitoring i doskonalenie oferty dydaktycznej, uwzględniają zmieniający się stan
wiedzy oraz wnioski z monitorowania oferty dydaktycznej i badania losów absolwentów.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
studia semitystyczno-islamistyczne, glottodydaktyka, w tym m.in.:
- Współczesna literatura arabska
- Teatr i dramat w świecie arabskim
- Literatura adabowa doby Abbasydów
- Poezja okresu przedmuzułańskiego
- Zagadnienia przekładu Biblii
- Składnia współczesnego języka hebrajskiego
- Analiza kontrastywna języka polskiego i hebrajskiego
- Gramatyka i dydaktyka języka arabskiego
- Socjolingwistyka świata arabskiego i dialektologia arabska
- Nacjonalizmy językowe w świecie arabskim
- Historii Bliskiego Wschodu
- Arabskie źródła do dziejów wypraw krzyżowych

Związek badań naukowych z dydaktyką
Kierunek oferuje studentom urozmaiconą ofertę edukacyjną obejmującą podstawową wiedzę o współczesnym standardowym
języku arabskim i  arabskich dialektach, drugi  język semicki  (hebrajski),  jak również podstawowe wykształcenie filologiczne
zarówno w zakresie literaturoznawstwa, jak i językoznawstwa.

Program wzbogacony jest o aktualne zagadnienia dotyczące cywilizacji islamu, kultury, historii oraz problemów społecznych,
nurtujących społeczeństwa arabskie.
Plan  studiów  wykazuje  ścisły  związek  z  zainteresowaniami  badawczymi  wykładowców,  związek  badań  naukowych  z
dydaktyką potwierdzają publikacje badawcze oraz kompetencje i doświadczenie wykładowców.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut Orientalistyki dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą pełną realizację programu studiów i
osiągnięcie przez studentów wszystkich zakładanych efektów uczenia się, a także prowadzenie badań naukowych.

Do dyspozycji jest ogółem 15 sal dydaktycznych, w tym dwie duże sale wykładowe (40‒60 osób), sześć sal średnich (20‒35
osób), sześć sal seminaryjnych (10‒20 osób) oraz jedno laboratorium językowe. Osiem z tych sal wyposażonych jest w
rzutnik projekcyjny, a ponadto pracownicy Instytutu mogą korzystać z przenośnego sprzętu multimedialnego (magnetofony,
odtwarzacze  CD  i  DVD,  laptopy,  rzutniki  przenośne  itp.).  Pozwala  to  na  niezakłócone  realizowanie  bieżących  zadań
dydaktycznych i umożliwia przekazywanie wiedzy w sposób nowoczesny i kompleksowy. W ramach całej uczelni zapewniany
jest studentom i wykładowcom dostęp do kilku platform zdalnego nauczania, w tym najbardziej funkcjonalnej z nich, czyli do
platformy Pegaz.

W obrębie Biblioteki  Wydziału Filologicznego UJ wydzielony jest księgozbiór orientalistyczny, liczący obecnie ponad 70
tysięcy  woluminów,  w  tym  podstawowa  i  uzupełniająca  literatura  zalecana  w  ramach  kształcenia  na  kierunku  filologia
orientalna  –  arabistyka.  Biblioteka  dysponuje  niewielką  czytelnią,  niewyposażoną  w  komputery,  spełniającą  jednak
podstawowe potrzeby studentów. Gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów zajmują się wyspecjalizowani
pracownicy z wykształceniem orientalistycznym. Dostęp do literatury naukowej zapewnia także Biblioteka Jagiellońska oraz
uniwersytecki system służący udostępnianiu międzynarodowych baz artykułów i prac naukowych.
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Pokoje pracowników Instytutu, w których odbywają się konsultacje, są wyposażone prawidłowo i zapewniają dobry kontakt
studentów  z  pracownikami  naukowymi  i  dydaktycznymi,  choć  ich  liczba  nie  jest  w  pełni  wystarczająca  do  pracy
indywidualnej.

Obecny budynek Instytutu Orientalistyki nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak wind i podjazdów),
jednak obiekt docelowy, będący w fazie realizacji, będzie te potrzeby spełniał.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED:

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu:

Program  studiów  pierwszego  stopnia  obejmuje  przedmioty  kierunkowe,  w  tym  praktyczną  naukę  arabskiego  języka
literackiego oraz jednego z dialektów o zasięgu ponadregionalnym, a także przedmioty kształcenia ogólnego. Nauce języka,
prowadzonej od podstaw, towarzyszą kursy historii, kultury, religii świata arabskiego oraz przede wszystkim obszerny kurs
literatury arabskiej, zarówno klasycznej, jak i współczesnej.
Studia kończą się napisaniem pracy licencjackiej z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa, która powinna uzyskać
pozytywne opinie promotora i recenzenta pracy oraz egzaminem dyplomowym.
Plan studiów zapewnia studentowi  możliwość wyboru części  przedmiotów.  Elastyczność programu pozwala mu też na
realizowanie indywidualnego planu studiów.
W trakcie studiów istnieje możliwość wyjazdu na stypendia do krajów arabskich oraz w ramach programu Socrates.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 180

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 180

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 112

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 54

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 1

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 2020

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Program nie przewiduje praktyk zawodowych.

0230
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Ukończenie studiów

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Nazwa PRK

FOA_K1_W01
Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
pojęciowo-terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii arabskiej i innych
filologii orientalnych

P6U_W, P6S_WG

FOA_K1_W02
Absolwent zna i rozumie/ ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i
literatury arabskiej oraz innego języka orientalnego; ma świadomość kompleksowej
natury języka.

P6U_W, P6S_WG

FOA_K1_W03
Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i
najważniejszych osiągnięciach w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w
naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii arabskiej i innych filologii
orientalnych

P6U_W, P6S_WG

FOA_K1_W04 Absolwent zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury. P6U_W, P6S_WG

FOA_K1_W05
Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii
arabskiej w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i
metodologicznej.

P6U_W, P6S_WK

FOA_K1_W06 Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii arabskiej z
dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych. P6U_W, P6S_WK

FOA_K1_W07 Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego. P6U_W, P6S_WK

FOA_K1_W08
Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i
podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym, związane z filologią
arabską

P6U_W, P6S_WK

Umiejętności

Kod Nazwa PRK

FOA_K1_U01 Absolwent potrafi przygotować w języku arabskim i w języku polskim typowe prace
pisemne o charakterze ogólnym, odnoszące się do różnych dziedzin życia i kultury. P6U_U, P6S_UW

FOA_K1_U02
Absolwent potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o
charakterze ogólnym z języka polskiego na język arabski; dokonać poprawnego
przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym z języka arabskiego na
język polski.

P6U_U, P6S_UW

FOA_K1_U03 Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne. P6U_U, P6S_UW

FOA_K1_U04
Absolwent potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich
analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich
znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

P6U_U, P6S_UW

FOA_K1_U05 Absolwent potrafi/ posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z
wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków. P6U_U, P6S_UW

FOA_K1_U06
Absolwent potrafi/ wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia
praktyczną i teoretyczną znajomością języka arabskiego; posiada umiejętności
językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B1 dla języka
arabskiego

P6U_U, P6S_UK
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Kod Nazwa PRK

FOA_K1_U07
Absolwent potrafi/ posiada umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego co
najmniej na poziomie B2 zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ oraz w
zakresie dodatkowego języka obcego

P6U_U, P6S_UK

FOA_K1_U08
Absolwent potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w
języku arabskim i w języku polskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury
przedmiotu.

P6U_U, P6S_UK

FOA_K1_U09 Absolwent potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień studiowanych
w ramach filologii arabskiej i innych filologii orientalnych P6U_U, P6S_UK

FOA_K1_U10
Absolwent potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować
problemy badawcze w zakresie filologii arabskiej oraz dobierać metody i narzędzia
pozwalające na rozwiązanie tych problemów.

P6U_U, P6S_UO

FOA_K1_U11 Absolwent potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania. P6U_U, P6S_UO

FOA_K1_U12 Absolwent potrafi współdziałać w grupie. P6U_U, P6S_UO

FOA_K1_U13 Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w
zakresie filologii arabskiej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. P6U_U, P6S_UU

FOA_K1_U14 Absolwent potrafi/ rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i
wiedzy. P6U_U, P6S_UU

Kompetencje społeczne

Kod Nazwa PRK

FOA_K1_K01 Absolwent jest gotów do/ jest przygotowany do oceny i selekcjonowania informacji z
pomocą opiekuna naukowego. P6U_K, P6S_KK

FOA_K1_K02 Absolwent jest gotów do/ ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego
różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie. P6U_K, P6S_KO

FOA_K1_K03 Absolwent jest gotów do/ jest przygotowany, by uczestniczyć w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych jego form. P6U_K, P6S_KO

FOA_K1_K04 Absolwent jest gotów do/ rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i
kieruje się jej zasadami. P6U_K, P6S_KR
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Plany studiów
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty
fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów 1. stopnia
innych kierunków typu filologia orientalna.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka arabskiego 120 16,0 zaliczenie O

Wprowadzenie do islamu 30 3,0 egzamin O

Wstęp do językoznawstwa ogólnego 30 2,0 zaliczenie O

Język łaciński 30 2,0 zaliczenie O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Bezpieczeństwo i higiena kształcenia 4 - zaliczenie O

Wstęp do studiów orientalistycznych - arabistycznych 30 3,0 egzamin F

Historia regionu - historia świata arabskiego 30 2,0 zaliczenie F

Kultura regionu – kultura Arabów 30 3,0 zaliczenie F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka arabskiego 120 16,0 egzamin O

Gramatyka opisowa języka arabskiego 30 2,0 zaliczenie O

Wstęp do językoznawstwa ogólnego 30 2,0 egzamin O

Język łaciński 30 2,0 egzamin O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Ochrona własności intelektualnej 6 1,0 zaliczenie O

Historia regionu - historia świata arabskiego 30 3,0 egzamin F

Kultura regionu – kultura Arabów 30 3,0 egzamin F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka arabskiego 150 12,0 zaliczenie O

Gramatyka opisowa języka arabskiego (wykład) 30 3,0 egzamin O

Gramatyka opisowa języka arabskiego (ćwiczenia) 30 2,0 zaliczenie O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Wstęp do literaturoznawstwa 30 2,0 zaliczenie O

Język angielski 30 2,0 zaliczenie O

Historia filozofii 30 2,0 egzamin O

Literatura regionu – historia literatury arabskiej (klasyczna) 30 3,0 egzamin F

Proseminarium orientalistyczne - arabistyczne 30 3,0 zaliczenie F

Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych 30 2,0 zaliczenie F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka arabskiego 150 13,0 egzamin O

Gramatyka opisowa języka arabskiego (wykład) 30 2,0 zaliczenie O

Gramatyka opisowa języka arabskiego (ćwiczenia) 30 2,0 zaliczenie O

Wstęp do literaturoznawstwa 30 2,0 egzamin O

Język angielski 30 2,0 zaliczenie O

Literatura regionu - historia literatury arabskiej (współczesna) 30 3,0 egzamin F

Proseminarium orientalistyczne - arabistyczne 30 3,0 zaliczenie F

Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych 30 2,0 zaliczenie F

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka arabskiego 120 6,0 zaliczenie O

Język mediów 30 2,0 zaliczenie O

Dialekt 30 2,0 zaliczenie O

Gramatyka opisowa języka arabskiego (wykład) 30 3,0 egzamin O

Gramatyka opisowa języka arabskiego (ćwiczenia) 30 2,0 zaliczenie O

Praktyczna nauka współczesnego języka hebrajskiego 30 2,0 zaliczenie O

Język angielski 30 2,0 zaliczenie O

Literatura regionu – historia literatury arabskiej (klasyczna) 30 3,0 zaliczenie F

Seminarium licencjackie - arabistyczne 30 8,0 zaliczenie F

Semestr 6
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka arabskiego 90 6,0 egzamin O

Język mediów 30 3,0 zaliczenie O

Praktyczna nauka współczesnego języka hebrajskiego 30 3,0 egzamin O

Dialekt 30 3,0 egzamin O

Język angielski 30 2,0 egzamin O

Literatura regionu – historia literatury arabskiej (współczesna) 30 3,0 zaliczenie F

Seminarium licencjackie - arabistyczne 30 10,0 zaliczenie F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyczna nauka języka arabskiego

Nazwa przedmiotu
Praktyczna nauka języka arabskiego

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Liczba punktów ECTS
16

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Nauka arabskiego języka literackiego od podstaw, z zastosowaniem metody komunikacyjnej. Wstępny etap -
nauczanie wymowy skorelowane z nauką pisma arabskiego. Ćwiczenia w zakresie wymowy, słownictwa
i gramatyki dla wykształcenia sprawności receptywnych (słuchanie i czytanie ze zrozumieniem) i produktywnych
(mówienie i pisanie). Początkowo ćwiczenia przedkomunikacyjne, wdrażające umiejętności wykorzystywane
później w trakcie ćwiczeń komunikacyjnych, ćwiczenia w swobodnym mówieniu, praca w parach lub grupach.
Pomoce dydaktyczne: podręczniki powstałe w krajach arabskich oraz w europejskich ośrodkach zajmujących się
nauczaniem języka arabskiego, teksty arabskie, zarówno oryginalne (uzyskiwane z literatury, prasy, Internetu
i telewizji satelitarnej), jak i preparowane, a także materiały audiowizualne. Duże znaczenie przypisuje się
nauczaniu sprawności czytania, ze względu na charakter nauczanej odmiany języka arabskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę w zakresie struktur gramatycznych
i leksykalnych języka arabskiego. FOA_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów praktyczną znajomością języka
arabskiego. FOA_K1_U06

U2
Student posiada umiejętność przygotowania w języku arabskim typowych prostych prac
pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do podstawowych dziedzin życia
i kultury.

FOA_K1_U01

U3 Student potrafi przygotować i przedstawić w języku arabskim krótką wypowiedź ustną
na poziomie językowym i na wybrane tematy. FOA_K1_U08

U4
Student potrafi dokonać poprawnego przekładu z języka arabskiego na język polski i z języka
polskiego na język arabski prostych zdań uwzględniających opanowywany materiał
gramatyczny i leksykalny oraz prostych tekstów pisemnych i ustnych.

FOA_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student rozumie potrzebę uczestnictwa w życiu kulturalnym przy pomocy narzędzia, jakim
jest język obcy. FOA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nauka arabskiego języka literackiego od podstaw, z zastosowaniem metody
komunikacyjnej. Wstępny etap - nauczanie wymowy skorelowane z nauką pisma
arabskiego. Ćwiczenia w zakresie wymowy, słownictwa i gramatyki dla wykształcenia
sprawności receptywnych (słuchanie i czytanie ze zrozumieniem) i produktywnych
(mówienie i pisanie). Początkowo ćwiczenia przedkomunikacyjne, wdrażające
umiejętności wykorzystywane później w trakcie ćwiczeń komunikacyjnych, ćwiczenia
w swobodnym mówieniu, praca w parach lub grupach. Bloki tematyczne dotyczące
podstawowych dziedzin życia, wybrane przez prowadzących. Pomoce dydaktyczne:
podręczniki powstałe w krajach arabskich oraz w europejskich ośrodkach zajmujących
się nauczaniem języka arabskiego, teksty arabskie, zarówno oryginalne (uzyskiwane
z literatury, prasy, Internetu i telewizji satelitarnej), jak i preparowane, a także
materiały audiowizualne. Duże znaczenie przypisuje się nauczaniu sprawności
czytania, ze względu na charakter nauczanej odmiany języka arabskiego.

W1, U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, wykład konwencjonalny, gra dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na
ocenę

Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane przez prowadzących na
pierwszych zajęciach. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie
zaliczenia u wszystkich prowadzących.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 120
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przygotowanie do zajęć 120

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 120

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

Przygotowanie do sprawdzianów 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
420

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
120

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

U2 x

U3 x

U4 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Wprowadzenie do islamu

Nazwa przedmiotu
Wprowadzenie do islamu

Klasyfikacja ISCED
0221 Religia i teologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat islamu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe zagadnienia dotyczące islamu FOA_K1_W01, FOA_K1_W04, FOA_K1_W06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Wierzenia przedislamskie na Półwyspie Arabskim W1

2. Początki islamu i postać Proroka Muhammada W1

3. Kształtowanie się islamu W1

4. Podziały w islamie W1

5. Koran i sunna W1

6. Dogmaty i zasady wiary W1



Sylabusy 20 / 116

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny

W1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Wstęp do językoznawstwa ogólnego

Nazwa przedmiotu
Wstęp do językoznawstwa ogólnego

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.00

wykład 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z dyscypliną naukową, której głównym przedmiotem poznania jest język (teoria języka)
i języki świata. Problematyka, metodologie, kierunki badań.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawową terminologię i główne kierunki badań językoznawczych. FOA_K1_W01, FOA_K1_W02,
FOA_K1_W03
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W2
student rozumie, czym jest język i jaka jest jego struktura (system). Ma
świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej
zmienności.

FOA_K1_W02

W3 student ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju
i najważniejszych osiągnięciach w językoznawstwie. FOA_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie
specjalności, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

FOA_K1_U03, FOA_K1_U05,
FOA_K1_U09, FOA_K1_U10

U2 merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem poglądów innych autorów,
oraz formułowania wniosków

FOA_K1_U05, FOA_K1_U09,
FOA_K1_U13, FOA_K1_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy. FOA_K1_K01, FOA_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. 1. Działy językoznawstwa ogólnego, podstawowe pojęcia i terminologia współczesnej
lingwistyki, kierunki i metody badań językoznawczych. W1, U2, K1

2. 2. Historia dyscypliny W2, U1, K1

3. 3. Język a mowa jednostkowa. Definicja i funkcjonalno modelowy opis języka. Funkcje
mowy. Pojęcie i struktura systemu językowego. W2, U1, K1

4. 4. Językoznawstwo diachroniczne i synchroniczne. W3, U2, K1

5. 5. Językoznawstwo porównawcze: klasyfikacje języków świata; rodziny językowe;
typologia. W1, W3, U2, K1

6. 6. Wprowadzenie do etymologii i onomastyki W1, U1, K1

7. 7. Historia pisma. W2, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie
pisemne

W trakcie roku przeprowadzone są dwa testy pisemne sprawdzające stopień
przyswojenia wiadomości podawanych w czasie wykładu: śródroczny
(zaliczenie semestralne) i końcoworoczny (obejmujący materiał z II semestru).

Semestr 2

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
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Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin
pisemny

Kryterium dopuszczenia do egzaminu końcoworocznego jest zaliczenie testu
śródrocznego. Końcowa ocena z przedmiotu obliczana jest na podstawie
wyników uzyskanych z testu śródrocznego i końcoworocznego, przy czym
student musi uzyskać wynik pozytywny z obydwu testów.

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie pisemne

W1 x x

W2 x x

W3 x x

U1 x x

U2 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Język łaciński

Nazwa przedmiotu
Język łaciński

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.00

lektorat 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.00

lektorat 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawami języka łacińskiego

C2 Uświadomienie studentów związków języka łacińskiego ze światem współczesnym oraz jego miejsca w tradycji
uniwersyteckiej

C3 Zapoznanie studentów z miejscem języka łacińskiego w rodzinie języków indoeuropejskich oraz jego związków
z językiem polskim i innymi językami współczesnymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna podstawy gramatyki języka łacińskiego FOA_K1_W01

W2 Student zna miejsce języka łacińskiego w rodzinie języków europejskich i wynikające z niego
powiązania z innymi językami FOA_K1_W03

W3 Student zna wybrane sentencje łacińskie używane w języku polskim FOA_K1_W04

W4 Student zna związki świata kultury i języka łacińskiego z kręgiem kultury arabskiej FOA_K1_W06

W5 Student zna terminologię gramatyczną używaną w opisie języka łacińskie i innych języków FOA_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi dokonać poprawnego przekładu prostego tekstu w języku łacińskim FOA_K1_U02

U2
Student potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę
i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

FOA_K1_U04

U3 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne FOA_K1_U03

U4 Student potrafi korzystać ze słownika polsko-łacińskiego i łacińsko-polskiego FOA_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest przygotowany do oceny i selekcjonowania informacji z pomocą opiekuna
naukowego FOA_K1_K01

K2 Student ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest
świadom odpowiedzialności za jego zachowanie FOA_K1_K02

K3 Student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form. FOA_K1_K03

K4 Student rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej
zasadami. FOA_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Dokładny opis i zakres materiału gramatycznego i kulturowego omawianego
w oparciu o podręcznik „Rudimenta Latinitatis” będzie podany w trakcie zajęć

W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, U3, U4, K1, K2,
K3, K4

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-
learningowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

udział w zajęciach zaliczenie wszystkich kartkówek zaliczenie
wszystkich prac domowych

Semestr 2

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-
learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat egzamin pisemny obecność na zajęciach zaliczenie wszystkich kartkówek zaliczenie
wszystkich prac domowych

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

rozwiązywanie zadań 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

rozwiązywanie zadań 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę

W1 x x x

W2 x x x

W3 x x x

W4 x x x

W5 x x x

U1 x x x

U2 x x x

U3 x x x

U4 x x x

K1 x x x

K2 x x x

K3 x x x

K4 x x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Wstęp do studiów orientalistycznych -
arabistycznych

Nazwa przedmiotu
Wstęp do studiów orientalistycznych - arabistycznych

Klasyfikacja ISCED
0288 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące
sztukę i przedmioty humanistyczne

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
egzamin

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i
religii

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma wiedzę o głównych kierunkach rozwoju
i najważniejszych osiągnięciach studiowanego kierunku.

FOA_K1_W03, FOA_K1_W05, FOA_K1_W07,
FOA_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze
w zakresie studiowanego kierunku.

FOA_K1_U01, FOA_K1_U05, FOA_K1_U13,
FOA_K1_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy. FOA_K1_K01, FOA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Studia arabistyczne w Polsce i na świecie Orientalistyka i jej znaczenie Arabistyczne
czasopisma naukowe Język arabski i jego znaczenie Wpływ literatury na życie Arabów
Podstawowe zagadnienia z geografii Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny obecność na wykładach

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia regionu - historia świata
arabskiego

Nazwa przedmiotu
Historia regionu - historia świata arabskiego

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.00

wykład 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z historią świata arabskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 historię świata arabskiego FOA_K1_W06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia działań mających na celu zachowanie i ochronę dziedzictwa
kulturowego świata arabsko-muzułmańskiego FOA_K1_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Epoka dżahilijji W1, K1

2. Początki gminy muzułmańskiej i kalifat prawowierny W1, K1

3. Epoka Umajjadów W1, K1

4. Dynastia Abbasydów W1, K1

5. Rozpad kalifatu W1, K1

6. Wyprawy krzyżowe W1, K1

7. Pod rządami Osmanów W1, K1

8. Egipt Muhammada Alego i epoka przemian W1, K1

9. Współczesny świat arabski W1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład brak zaliczenia obecność na zajęciach

Semestr 2

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
70

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny brak zaliczenia

W1 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Kultura regionu – kultura Arabów

Nazwa przedmiotu
Kultura regionu – kultura Arabów

Klasyfikacja ISCED
Brak kategorii ISCED

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

wykład 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów ze specyfiką kultury muzułmańskiej, jej rozwojem i przejawami. Zarówno na przestrzeni
historii jak i współcześnie

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 specyfikę kultury arabskiej, jej źródła i osiągnięcia FOA_K1_W04, FOA_K1_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przeprowadzić analizę tekstów kultury arabskiej FOA_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 oceny i działań mających na celu ochronę i zachowanie dorobku kulturowego
świata arabskiego FOA_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Filozofia arabska W1, U1

2. Sztuka arabska W1, U1, K1

3. Obyczaje i tradycje W1

4. Kultura współczesnego świata arabskiego W1, U1

5. Świat arabski, a popkultura W1, U1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie na ocenę

Semestr 2

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyczna nauka języka arabskiego

Nazwa przedmiotu
Praktyczna nauka języka arabskiego

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Liczba punktów ECTS
16

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie 1 semestru I roku przedmiotu Praktyczna nauka języka arabskiego na kierunku: Filologia orientalna - arabistyka.
Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Nauka arabskiego języka literackiego od podstaw, z zastosowaniem metody komunikacyjnej. Wstępny etap -
nauczanie wymowy skorelowane z nauką pisma arabskiego. Ćwiczenia w zakresie wymowy, słownictwa
i gramatyki dla wykształcenia sprawności receptywnych (słuchanie i czytanie ze zrozumieniem) i produktywnych
(mówienie i pisanie). Początkowo ćwiczenia przedkomunikacyjne, wdrażające umiejętności wykorzystywane
później w trakcie ćwiczeń komunikacyjnych, ćwiczenia w swobodnym mówieniu, praca w parach lub grupach.
Pomoce dydaktyczne: podręczniki powstałe w krajach arabskich oraz w europejskich ośrodkach zajmujących się
nauczaniem języka arabskiego, teksty arabskie, zarówno oryginalne (uzyskiwane z literatury, prasy, Internetu
i telewizji satelitarnej), jak i preparowane, a także materiały audiowizualne. Duże znaczenie przypisuje się
nauczaniu sprawności czytania, ze względu na charakter nauczanej odmiany języka arabskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę w zakresie struktur gramatycznych
i leksykalnych języka arabskiego. FOA_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 Student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów praktyczną znajomością języka
arabskiego. FOA_K1_U06

U2
Student posiada umiejętność przygotowania w języku arabskim typowych prostych prac
pisemnych o charakterze ogólnym, odnoszących się do podstawowych dziedzin życia
i kultury.

FOA_K1_U01

U3 Student potrafi przygotować i przedstawić w języku arabskim krótką wypowiedź ustną
na poziomie językowym i na wybrane tematy. FOA_K1_U08

U4
Student potrafi dokonać poprawnego przekładu z języka arabskiego na język polski i z języka
polskiego na język arabski prostych zdań uwzględniających opanowywany materiał
gramatyczny i leksykalny oraz prostych tekstów pisemnych i ustnych.

FOA_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student rozumie potrzebę uczestnictwa w życiu kulturalnym przy pomocy narzędzia, jakim
jest język obcy. FOA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nauka arabskiego języka literackiego na poziomie podstawowym
i średniozaawansowanym. Bloki tematyczne dotyczące podstawowych dziedzin życia,
wybrane przez prowadzących. Ćwiczenia w zakresie wymowy, słownictwa i gramatyki
dla wykształcenia sprawności receptywnych (słuchanie i czytanie
ze zrozumieniem).Ćwiczenia w swobodnym mówieniu, praca w parach lub grupach.
Pomoce dydaktyczne: podręczniki powstałe w krajach arabskich oraz w europejskich
ośrodkach zajmujących się nauczaniem języka arabskiego, teksty arabskie, zarówno
oryginalne (uzyskiwane z literatury, prasy, Internetu i telewizji satelitarnej), jak
i preparowane, a także materiały audiowizualne.

W1, U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, wykład konwencjonalny, gra dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia egzamin pisemny / ustny Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane przez
prowadzących na pierwszych zajęciach.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 120

przygotowanie do zajęć 120

poznanie terminologii obcojęzycznej 10
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 120

Przygotowanie do sprawdzianów 20

przygotowanie do egzaminu 30

uczestnictwo w egzaminie 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
433

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
120

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny / ustny

W1 x

U1 x

U2 x

U3 x

U4 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Gramatyka opisowa języka arabskiego

Nazwa przedmiotu
Gramatyka opisowa języka arabskiego

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie 1. semestru praktycznej nauki języka arabskiego. Znajomość pojęć służących do opisu języka. Obecność
obowiązkowa.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu fonologii języka arabskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii arabskiej i innych filologii orientalnych.
Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i literatury arabskiej; ma
świadomość kompleksowej natury języka.

FOA_K1_W01,
FOA_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną
i teoretyczną znajomością języka arabskiego; posiada umiejętności językowe zgodne
z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B1 dla języka arabskiego

FOA_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 student jest przygotowany do oceny i selekcjonowania informacji z pomocą opiekuna
naukowego. FOA_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Definicje podstawowych pojęć z zakresu fonetyki i fonologii. Omówienie systemu
klasyfikacji fonemów arabskich, opis ich podstawowych cech, dystrybucji i realizacji;
charakterystyczne opozycje. Dyftongi, tryftongi i związane z nimi procesy
fonologiczne. Obowiązkowe asymilacje, dysymilacja, metateza. Rodzaje sylab
i akcent.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i
aktywności na zajęciach.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

rozwiązywanie zadań 5

analiza problemu 5

pozyskanie danych 5

analiza i przygotowanie danych 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Ochrona własności intelektualnej

Nazwa przedmiotu
Ochrona własności intelektualnej

Klasyfikacja ISCED
0421 Prawo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po zakończonym kursie student posiada ogólną wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej (prawa
autorskiego), ze szczególnym uwzględnieniem zasad wykorzystywania wyników cudzych prac intelektualnych
podczas przygotowywania pracy dyplomowej oraz wykonywania zawodu filologa, tłumacza, prowadzenia własnej
działalności gospodarczej. Student zna zasady ochrony cudzej i własnej twórczości, reguły odpowiedzialności
z tytułu naruszenia prawa autorskiego (plagiat), zasady korzystania z cudzych utworów w ramach dozwolonego
użytku (np. cytat).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej, w tym przede wszystkim
prawa autorskiego na poziomie krajowym oraz międzynarodowym ( w tym unijnym)
z uwzględnieniem orzecznictwa (dotyczącego wybranych sporów sądowych mających
znaczenie praktyczne)

FOA_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować regulacje (i ich interpretacje) z zakresu prawa autorskiego oraz klasyfikować
stany faktyczne z którymi mają być łączone określone konsekwencje prawne (zasady
odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, np. w przypadku plagiatu)

FOA_K1_U05,
FOA_K1_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zasad prawa
własności intelektualnej.

FOA_K1_K01,
FOA_K1_K02,
FOA_K1_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ogólne pojęcia prawa własności intelektualnej, typologia praw własności
intelektualnej, sposoby uzyskiwania ochrony, prowadzone rejestry i bazy w zakresie
praw własności intelektualnej, znaczenie praw własności intelektualnej w działalności
badawczej, naukowej oraz w innowacyjnej gospodarce, działalność organizacji,
instytucji z zakresu własności intelektualnej; ogólne zasady ochrony praw własności
intelektualnej.

W1, K1

2.

1) przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, m.in. omówienie zasad ochrony
poszczególnych kategorii utworów, wyników badań naukowych, prac studenckich
(zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich), podręczników, skryptów; zasady
ochrony tłumaczeń 2) podmiot prawa autorskiego (współautorstwo, określenie kiedy
i w jakim zakresie uczelnia nabywa prawa autorskie do utworów stworzonych przez
studentów; utwory pracownicze) 3) treść prawa autorskiego (autorskie prawa osobiste
i majątkowe), odpowiedzialność z tytułu naruszenie praw autorskich, w tym praw
osobistych (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki plagiatu) 4) dozwolony
użytek (ze szczególnym uwzględnieniem form wykorzystywanych w nauce i edukacji
np. cytat, dozwolony użytek osobisty, użytek szkolny) 5) prawa pokrewne (prawa
do pierwszych wydań, wydań krytycznych i naukowych)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie obecność

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 6

analiza orzecznictwa 4

analiza aktów normatywnych 4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 12

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
29

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyczna nauka języka arabskiego

Nazwa przedmiotu
Praktyczna nauka języka arabskiego

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 150

Liczba punktów ECTS
12

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie pierwszego roku filologii orientalnej - arabistyki. Obecność obowiązkowa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej
zmienności oraz wiedzę na temat kompetencji semiolingwistycznej. FOA_K1_W02

W2
student posiada wiedzę potrzebną do przygotowania w języku arabskim różnych prac
pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszących się do różnych dziedzin
życia i kultury.

FOA_K1_W01

W3 student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę w zakresie struktur gramatycznych
i leksykalnych języka arabskiego. FOA_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku
arabskim na wybrany temat, z wykorzystaniem literatury.

FOA_K1_U06,
FOA_K1_U08

U2 student posiada umiejętność przygotowania w języku arabskim typowych prac pisemnych
o charakterze ogólnym.

FOA_K1_U01,
FOA_K1_U06

U3
dokonać poprawnego przekładu z języka arabskiego na język polski i z języka polskiego
na język arabski prostych zdań uwzględniających opanowywany materiał gramatyczny
i leksykalny oraz prostych tekstów pisemnych i ustnych.

FOA_K1_U02,
FOA_K1_U06
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form
oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze. FOA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nauka arabskiego języka standardowego na poziomie podstawowym
i średniozaawansowanym. Bloki tematyczne obejmujące współczesne teksty
w standardowej arabszczyźnie. Ćwiczenia na tekstach pisanych: opracowywanie
tekstów o tematyce społeczno-ekonomicznej, kulturalnej i popularno–naukowej
w arabskim języku literackim. Odnajdywanie w tekście potrzebnych informacji.
Charakterystyka języka naukowego i technicznego, analiza cytatów, interpretacja
fragmentów poezji, przysłów itp. Ćwiczenia na tekstach mówionych (rozumienie
ze słuchu): analiza prostych tekstów preparowanych oraz słuchanie ze zrozumieniem
dłuższych wypowiedzi realizowanych w tempie naturalnym. Tłumaczenie i analiza
zarejestrowanych fragmentów arabskich audycji radiowych i telewizyjnych. Ćwiczenia
w zakresie słownictwa i gramatyki: tłumaczenie zdań, wypełniane luk w tekście,
wybór lub podanie odpowiedniego wyrażenia/wypowiedzi do danej sytuacji
komunikacyjnej, przekształcanie testów itp. Ćwiczenia w swobodnym mówieniu
(praca indywidualna, praca w parach lub grupach). Doskonalenie umiejętności
prowadzenia dyskusji, konstruowanie dłuższych wypowiedzi dotyczących omawianych
bloków tematycznych, przygotowanie prostych prezentacji. Redagowanie
rozbudowanych wypowiedzi pisemnych na tematy o zróżnicowanej skali trudności.
Redagowanie i tłumaczenie prostych pism oficjalnych. Ćwiczenia przekładowe.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez prowadzącego.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 150

wykonanie ćwiczeń 10

przygotowanie do sprawdzianu 35

przygotowanie do testu zaliczeniowego 35

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

przygotowanie do zajęć 100

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
360

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
150

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Gramatyka opisowa języka arabskiego
(wykład)

Nazwa przedmiotu
Gramatyka opisowa języka arabskiego (wykład)

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość pojęć służących do opisu języka. Obecność obowiązkowa.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu morfologii języka arabskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii arabskiej i innych filologii orientalnych. Student
ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i literatury arabskiej; ma świadomość
kompleksowej natury języka.

FOA_K1_W01,
FOA_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną
i teoretyczną znajomością języka arabskiego; posiada umiejętności językowe zgodne
z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B1 dla języka arabskiego. Student potrafi
pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy badawcze w zakresie
filologii arabskiej oraz dobierać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów.

FOA_K1_U06,
FOA_K1_U10
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest przygotowany do oceny i selekcjonowania informacji z pomocą opiekuna naukowego. FOA_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Klasyfikacja języków na płaszczyźnie morfologicznej. Pojęcia ogólne: morfem, rdzeń,
afiksy, struktura wyrazu. Kategorie morfologiczne w języku arabskim. Szczegółowe
omówienie nominalnych części mowy. Klasyfikacja czasowników. Kategorie fleksyjne
czasownika. Klasy pochodne – cechy charakterystyczne, podstawowe formy
i znaczenie czasowników w tych klasach. Koniugacje poszczególnych typów
czasowników. Imiesłowy czynne i bierne, nazwy czynności, rzeczowniki miejsca
i czasu, nazwy narzędzi i zawodów.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i
aktywności na zajęciach oraz zdają egzamin pisemny.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

rozwiązywanie zadań 30

analiza problemu 5

pozyskanie danych 5

analiza i przygotowanie danych 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Gramatyka opisowa języka arabskiego
(ćwiczenia)

Nazwa przedmiotu
Gramatyka opisowa języka arabskiego (ćwiczenia)

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość pojęć służących do opisu języka. Obecność obowiązkowa.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu fonologii i morfologii języka arabskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii arabskiej i innych filologii orientalnych. Student
ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i literatury arabskiej; ma świadomość
kompleksowej natury języka.

FOA_K1_W01,
FOA_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną
i teoretyczną znajomością języka arabskiego; posiada umiejętności językowe zgodne
z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B1 dla języka arabskiego. Student potrafi
pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy badawcze w zakresie
filologii arabskiej oraz dobierać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów.

FOA_K1_U06,
FOA_K1_U10
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest przygotowany do oceny i selekcjonowania informacji z pomocą opiekuna naukowego. FOA_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Definicje podstawowych pojęć z zakresu fonetyki i fonologii. Omówienie systemu
klasyfikacji fonemów arabskich, opis ich podstawowych cech, dystrybucji i realizacji;
charakterystyczne opozycje. Dyftongi, tryftongi i związane z nimi procesy
fonologiczne. Obowiązkowe asymilacje, dysymilacja, metateza. Rodzaje sylab
i akcent. Klasyfikacja języków na płaszczyźnie morfologicznej. Pojęcia ogólne:
morfem, rdzeń, afiksy, struktura wyrazu. Kategorie morfologiczne w języku arabskim.
Szczegółowe omówienie nominalnych części mowy. Klasyfikacja czasowników.
Kategorie fleksyjne czasownika. Klasy pochodne – cechy charakterystyczne,
podstawowe formy i znaczenie czasowników w tych klasach. Koniugacje
poszczególnych typów czasowników. Imiesłowy czynne i bierne, nazwy czynności,
rzeczowniki miejsca i czasu, nazwy narzędzi i zawodów.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie
Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności
na zajęciach, realizacji zadań domowych, a także zaliczenia sprawdzianów
cząstkowych.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

rozwiązywanie zadań problemowych 5

wykonanie ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Wstęp do literaturoznawstwa

Nazwa przedmiotu
Wstęp do literaturoznawstwa

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.00

wykład 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczone proseminarium orientalistyczne

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przekazanie wiedzy z zakresu podstaw literaturoznawstwa europejskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe pojęcia z zakresu teorii literatury; podstawowe metody analizy
i interpretacji tekstów kultury FOA_K1_W01, FOA_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:



Sylabusy 56 / 116

U1 wyszukiwać, analizować informacje z zakresu literaturoznawstwa;
wykorzystywać źródła polskie i obcojęzyczne FOA_K1_U03, FOA_K1_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 określenia priorytetów przy realizacji zadania FOA_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
1. Nauka o literaturze oraz jej działy; 2. Wyznaczniki literatury, jej cechy swoiste,
sztuki pokrewne; 3. Sposób istnienia dzieła literackiego; 4. Styl i kompozycja tekstu
literackiego; 5. Rodzaje i gatunki literackie; 6. Stylistyka i semantyka wypowiedzi
literackiej; 7. Kompozycja dzieła i jego funkcja. Kategoria czasu i przestrzeni

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej, zaliczenie 1. obecność na zajęciach; 2. przygotowanie pracy pisemnej

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład esej, egzamin pisemny /
ustny

1. obecność na zajęciach; 2. przygotowanie pracy pisemnej; 3.
egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie pracy semestralnej 10
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 7

przygotowanie pracy semestralnej 7

analiza problemu 7

uczestnictwo w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

esej egzamin pisemny / ustny zaliczenie

W1 x x

U1 x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Język angielski

Nazwa przedmiotu
Język angielski

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Język angielski

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.00

lektorat 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.00

lektorat 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Do podjęcia zajęć na lektoracie upoważnione są osoby ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B1+
(według standartów ESOKJ)

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów tj. min B2 ( według standartów ESOKJ)
Przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka angielskiego. Wykształcenie pogłębionych umiejętności
filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma osiągnąć kompetencję językową na poziomie co najmniej B2, a w tym powinien: -
znać materiał gramatyczny na poziomie minimum średniozaawansowanym(w tym między
innymi modal verbs, conditionals, reported speech, passives), - świadomie rozpoznawać,
identyfikować i konstruować teksty o różnym charakterze i  poziomie sformalizowania,
identyfikować i konstruować nowe wyrazy w języku angielskim w oparciu o poznane sposoby
wzbogacania słownictwa. - umieć rozumieć, definiować i wyjaśniać znaczenie słów, połączeń
wyrazowych, zdań i tekstów angielskich po angielsku, tłumaczyć słowa z języka angielskiego
na polski a także z języka polskiego na angielski, umieć zastosować poznane zasady z zakresu
semantyki, gramatyki i słowotwórstwa demonstrując poprawność językową w nauczanym
języku obcym - wykazywać się umiejętnościami filologicznymi w zakresie analizy i interpretacji
tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego. - być w stanie decydować o odpowiednim
doborze słów w wyrażeniach tak by samodzielnie interpretować, uzasadniać i oceniać dobór
słów w celu precyzyjnego odzwierciedlenia znaczenia, poglądów i opinii

FOA_K1_W03,
FOA_K1_W04,
FOA_K1_W07,
FOA_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student ma osiągnąć kompetencję językową na poziomie co najmniej B2, a w tym powinien: -
wykazywać się pogłębionymi umiejętnościami filologicznymi w zakresie analizy i interpretacji
tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego. - być w stanie decydować o odpowiednim
doborze słów w wyrażeniach tak by samodzielnie interpretować, uzasadniać i oceniać dobór
słów w celu precyzyjnego odzwierciedlenia znaczenia, poglądów i opinii

FOA_K1_U03,
FOA_K1_U04,
FOA_K1_U05,
FOA_K1_U07,
FOA_K1_U09,
FOA_K1_U10,
FOA_K1_U11,
FOA_K1_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

komunikowania swoich potrzeb, opinii, stanów emocjonalnych, wyrażania siebie w języku
angielskim, a także pełnego rozumienia komunikatów werbalnych i pisemnych od innych osób.
Posiada kompetencje społeczne i językowe do wyrażania postaw wobec innych członków grupy,
umiejętność współpracy, rywalizacji, rozwiązywania problemów, posiada umiejętności
asertywnego wyrażania opinii i rozumienia etyki zawodu i podejmowanych działań.

FOA_K1_K01,
FOA_K1_K02,
FOA_K1_K03,
FOA_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia koncentrują się na systematycznym i uporządkowanym rozwijaniu
umiejętności i technik językowych na poziomie zaawansowanym B2+ lub C1
wymaganych do zdania egzaminu na tym poziomie. Używając wielorakich metod
i procedur kształcone są następujące umiejętności w języku angielskim: - czytanie -
poszerzanie słownictwa - słuchanie - przyswajanie i ćwiczenie gramatyki -
posługiwanie się językiem angielskim - pisanie - mówienie W pierwszym semestrze
w ramach zajęć realizowany jest podręcznik English File rozdziały 1-4, w którym
położony jest szczególny nacisk na opanowanie języka mówionego. W trakcie zajęć
objaśniane są kolokacje, związki frazeologiczne oraz konstrukcje gramatyczne.
Studenci rozmawiają na zadane tematy, robią ćwiczenia dotyczące przerobionego
słownictwa i zagadnień gramatycznych.

W1, U1, K1



Sylabusy 60 / 116

2.

Zajęcia koncentrują się na systematycznym i uporządkowanym rozwijaniu
umiejętności i technik językowych na poziomie zaawansowanym B2+ lub C1
wymaganych do zdania egzaminu na tym poziomie. Używając wielorakich metod
i procedur kształcone są następujące umiejętności w języku angielskim: - czytanie -
poszerzanie słownictwa - słuchanie - przyswajanie i ćwiczenie gramatyki -
posługiwanie się językiem angielskim - pisanie - mówienie W pierwszym semestrze
w ramach zajęć realizowany jest podręcznik English File rozdziały 1-4, w którym
położony jest szczególny nacisk na opanowanie języka mówionego. W trakcie zajęć
objaśniane są kolokacje, związki frazeologiczne oraz konstrukcje gramatyczne.
Studenci rozmawiają na zadane tematy, robią ćwiczenia dotyczące przerobionego
słownictwa i zagadnień gramatycznych.

W1, U1, K1

3.

Zajęcia koncentrują się na systematycznym i uporządkowanym rozwijaniu
umiejętności i technik językowych na poziomie zaawansowanym B2+ lub C1
wymaganych do zdania egzaminu na tym poziomie. Używając wielorakich metod
i procedur kształcone są następujące umiejętności w języku angielskim: - czytanie -
poszerzanie słownictwa - słuchanie - przyswajanie i ćwiczenie gramatyki -
posługiwanie się językiem angielskim - pisanie - mówienie W pierwszym semestrze
w ramach zajęć realizowany jest podręcznik English File rozdziały 1-4, w którym
położony jest szczególny nacisk na opanowanie języka mówionego. W trakcie zajęć
objaśniane są kolokacje, związki frazeologiczne oraz konstrukcje gramatyczne.
Studenci rozmawiają na zadane tematy, robią ćwiczenia dotyczące przerobionego
słownictwa i zagadnień gramatycznych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, grywalizacja, ćwiczenia
przedmiotowe, Na zajęciach stosowane są także Communicative Language Teaching, The Silent Way i Total Physical
Response.

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie
Studenci podlegają zarówno ewaluacji stałej, na którą składają się: - ocena
wypowiedzi ustnych, - obecność i aktywności na zajęciach, - pracy zleconej do
przygotowania w domu a także ewaluacja postępów: - 3 testy zaliczeniowe w
semestrze

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, grywalizacja, Na zajęciach stosowane
są także Communicative Language Teaching, The Silent Way i Total Physical Response.

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie
Studenci podlegają zarówno ewaluacji stałej, na którą składają się: - ocena
wypowiedzi ustnych, - obecność i aktywności na zajęciach, - pracy zleconej do
przygotowania w domu a także ewaluacja postępów: - 3 testy zaliczeniowe w
semestrze
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Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do sprawdzianu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

przygotowanie do sprawdzianu 20

przygotowanie do ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia filozofii

Nazwa przedmiotu
Historia filozofii

Klasyfikacja ISCED
0223 Filozofia i etyka

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozofia

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest przedstawienie dziejów filozofii europejskiej z perspektywy zasadniczych narracji
skoncentrowanych wokół kategorii prawdy, wolności i odpowiedzialności oraz zaprezentowanie podstawowych
teorii etycznych: aretologii, deontologii, aksjologii, utylitaryzmu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
- podstawowe definicje prawdy - rozróżnienie na wolność negatywną i pozytywną -
rozróżnienie na odpowiedzialność w sensie imputatio i responsie - rozróżnienie
na tożsamość typu idem i ipse - rozróżnienie na zło metafizyczne, doznawane i wyrządzane
- różne sposoby rozumienia śmierci - różne koncepcje etyczne

FOA_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
- odróżnić różne działy filozofii i skorelowane z nimi podstawowe zagadnienia, - odróżnić
typy etycznego dyskursu, - znać, rozumieć i poprawnie stosować podstawowe kategorie
filozoficzne typu: prawda, wolność, odpowiedzialność, tożsamość, - umieć analizować
wybrane fragmenty tekstów filozoficznych i syntetyzować zdobyte wiadomości

FOA_K1_U05,
FOA_K1_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
- samodzielnego stawiania pytań, udzielania, odpowiedzi, argumentowania i wyciągania
wniosków, - samodzielnego formułowania dłuższych wypowiedzi na szeroko rozumiane
tematy filozoficzne

FOA_K1_K01,
FOA_K1_K02

K2 dialog filozoficzny FOA_K1_K01,
FOA_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Przedstawienie dziejów filozofii europejskiej z perspektywy zasadniczych narracji
skoncentrowanych wokół kategorii prawdy, wolności i odpowiedzialności W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny obecność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

K1 x

K2 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura regionu – historia literatury
arabskiej (klasyczna)

Nazwa przedmiotu
Literatura regionu – historia literatury arabskiej (klasyczna)

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy o historii rozwoju literatury arabskiej

C2 Nauka analizy klasycznych tekstów literatury arabskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe
efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Absolwent zna i rozumie ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i literatury
arabskiej oraz innego języka orientalnego; ma świadomość kompleksowej natury języka. FOA_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Absolwent potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę
i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

FOA_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Absolwent jest gotów do jest przygotowany, by uczestniczć w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych jego form. FOA_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Absolwent zna i rozumie ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka
i literatury arabskiej oraz innego języka orientalnego; ma świadomość kompleksowej
natury języka.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny / ustny egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny / ustny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Proseminarium orientalistyczne -
arabistyczne

Nazwa przedmiotu
Proseminarium orientalistyczne - arabistyczne

Klasyfikacja ISCED
0288 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztukę i
przedmioty humanistyczne

Forma weryfikacji uzyskanych efektów
uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

proseminarium 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.00

proseminarium 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział studentów w zajęciach jest obowiązkowy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury w zakresie arabistyki.
Student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii. Zna i rozumie
podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa
autorskiego.

FOA_K1_W01,
FOA_K1_W04,
FOA_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i/lub obcojęzyczne. Potrafi samodzielnie
zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie specjalności, kierując
się wskazówkami opiekuna naukowego, jak również formułować i analizować
problemy badawcze w języku polskim w zakresie filologii.

FOA_K1_U01,
FOA_K1_U03,
FOA_K1_U08,
FOA_K1_U09,
FOA_K1_U10,
FOA_K1_U11,
FOA_K1_U12, FOA_K1_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 określić priorytety przy realizacji określonego zadania. Rozumie konieczność
przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami. FOA_K1_K01, FOA_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
W pierwszym semestrze student poznaje podstawowe zasady pisania pracy
naukowej, w tym transkrypcji naukowej i sporządzania bibliografii naukowej
i przypisów.

W1, U1, K1

2.
W drugim semestrze, na podstawie nabytych umiejętności w pierwszym semestrze
przedmiotu, student przygotowuje własną pracę, której efekty prezentuje zwięźle
na zajęciach. Prezentacja zakończona jest dyskusją nad merytorycznym
i technicznym sposobem przedstawienia zadanego przez prowadzącego materiału.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

proseminarium zaliczenie Warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez prowadzącego w
trakcie zajęć.

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

proseminarium zaliczenie na ocenę Warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane w trakcie zajęć.

Bilans punktów ECTS

Semestr 3
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Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

proseminarium 30

przygotowanie do zajęć 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

proseminarium 30

przygotowanie referatu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie pracy semestralnej 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę zaliczenie

W1 x x

U1 x x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Wykład monograficzny w dziedzinie nauk
humanistycznych

Nazwa przedmiotu
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych

Klasyfikacja ISCED
0288 Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące
sztukę i przedmioty humanistyczne

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia
się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i
religii, Filozofia, Historia

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.00

wykład 30

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.00

wykład 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych, pozostających w związku przedmiotowym
bądź metodologicznym z filologią orientalną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

: aparat pojęciowo-terminologiczny stosowany w filologii oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych; główne kierunki rozwoju i najważniejsze
osiągnięcia dyscyplin humanistycznych; podstawowe metody analizy
i interpretacji tekstów kultury; miejsce i znaczenie filologii w systemie nauk
humanistycznych oraz jej powiązania z tymi dyscyplinami.

FOA_K1_W01, FOA_K1_W03,
FOA_K1_W04, FOA_K1_W05,
FOA_K1_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1
: wyszukiwać, analizować i użytkować informacje; rozpoznawać, analizować
i interpretować teksty kultury; formułować problemy badawcze, dobierać
odpowiednie metody i narzędzia; brać udział w dyskusji, merytorycznie
argumentować i formułować wnioski.

FOA_K1_U03, FOA_K1_U04,
FOA_K1_U05, FOA_K1_U09,
FOA_K1_U10, FOA_K1_U11,
FOA_K1_U13, FOA_K1_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
: oceny i selekcjonowania informacji; doceniania wartości dziedzictwa
kulturowego i brania odpowiedzialności za jego zachowanie; uczestnictwa
w życiu kulturalnym.

FOA_K1_K01, FOA_K1_K02,
FOA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Wykład monograficzny przekazuje treści z zakresu językoznawstwa,
literaturoznawstwa, filozofii, historii, kultury i/lub religii. Szczegółowy zakres
tematyczny określony jest nazwą wykładu i precyzowany przez prowadzącego
w trakcie pierwszych zajęć.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Semestr 4

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Bilans punktów ECTS

Semestr 3
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Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyczna nauka języka arabskiego

Nazwa przedmiotu
Praktyczna nauka języka arabskiego

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 150

Liczba punktów ECTS
13

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie pierwszego semestru drugiego roku filologii orientalnej - arabistyki. Obecność obowiązkowa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 kompleksową naturę języka, jego złożoność i historyczną zmienność oraz ma wiedzę
na temat kompetencji semiolingwistycznej. FOA_K1_W02

W2
student posiada wiedzę potrzebną do przygotowania w języku arabskim różnych prac
pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszących się do różnych dziedzin
życia i kultury.

FOA_K1_W01

W3 student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę w zakresie struktur gramatycznych
i leksykalnych języka arabskiego. FOA_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku
arabskim na wybrany temat, z wykorzystaniem literatury.

FOA_K1_U06,
FOA_K1_U08

U2 student posiada umiejętność przygotowania w języku arabskim typowych prac pisemnych
o charakterze ogólnym.

FOA_K1_U01,
FOA_K1_U06

U3
dokonać poprawnego przekładu z języka arabskiego na język polski i z języka polskiego
na język arabski prostych zdań uwzględniających opanowywany materiał gramatyczny
i leksykalny oraz prostych tekstów pisemnych i ustnych.

FOA_K1_U02,
FOA_K1_U06
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form oraz
interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze. FOA_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nauka arabskiego języka standardowego na poziomie podstawowym
i średniozaawansowanym. Bloki tematyczne obejmujące współczesne teksty
w standardowej arabszczyźnie. Ćwiczenia na tekstach pisanych: opracowywanie
tekstów o tematyce społeczno-ekonomicznej, kulturalnej i popularno–naukowej
w arabskim języku literackim. Odnajdywanie w tekście potrzebnych informacji.
Charakterystyka języka naukowego i technicznego, analiza cytatów, interpretacja
fragmentów poezji, przysłów itp. Ćwiczenia na tekstach mówionych (rozumienie
ze słuchu): analiza prostych tekstów preparowanych oraz słuchanie ze zrozumieniem
dłuższych wypowiedzi realizowanych w tempie naturalnym. Tłumaczenie i analiza
zarejestrowanych fragmentów arabskich audycji radiowych i telewizyjnych. Ćwiczenia
w zakresie słownictwa i gramatyki: tłumaczenie zdań, wypełniane luk w tekście,
wybór lub podanie odpowiedniego wyrażenia/wypowiedzi do danej sytuacji
komunikacyjnej, przekształcanie testów itp. Ćwiczenia w swobodnym mówieniu
(praca indywidualna, praca w parach lub grupach). Doskonalenie umiejętności
prowadzenia dyskusji, konstruowanie dłuższych wypowiedzi dotyczących omawianych
bloków tematycznych, przygotowanie prostych prezentacji. Redagowanie
rozbudowanych wypowiedzi pisemnych na tematy o zróżnicowanej skali trudności.
Redagowanie i tłumaczenie prostych pism oficjalnych. Ćwiczenia przekładowe.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, wykład konwencjonalny, gra dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia egzamin pisemny / ustny Warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 150

wykonanie ćwiczeń 10

Przygotowanie do sprawdzianów 35

przygotowanie do egzaminu 35

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

przygotowanie do zajęć 100

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
360

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
150

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny / ustny

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Gramatyka opisowa języka arabskiego
(wykład)

Nazwa przedmiotu
Gramatyka opisowa języka arabskiego (wykład)

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość pojęć służących do opisu języka. Obecność obowiązkowa.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu składni języka arabskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii arabskiej i innych filologii orientalnych. Student
ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i literatury arabskiej; ma świadomość
kompleksowej natury języka.

FOA_K1_W01,
FOA_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną
i teoretyczną znajomością języka arabskiego; posiada umiejętności językowe zgodne
z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B1 dla języka arabskiego. Student potrafi
pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy badawcze w zakresie
filologii arabskiej oraz dobierać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów.

FOA_K1_U06,
FOA_K1_U10
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest przygotowany do oceny i selekcjonowania informacji z pomocą opiekuna naukowego. FOA_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omówienie reguł składni współczesnego arabskiego języka literackiego.
Przedstawienie tej problematyki w szerszej perspektywie pragmatycznej
i wypowiedzeniowej. Składnia grup nominalnych, zdań nominalnych (prostych
i złożonych), zdań czasownikowych. Analiza poszczególnych części zdania. Funkcje
syntaktyczne i semantyczne czasoaspektów i trybów.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i
aktywności na zajęciach.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

rozwiązywanie zadań 5

analiza problemu 5

pozyskanie danych 5

analiza i przygotowanie danych 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Gramatyka opisowa języka arabskiego
(ćwiczenia)

Nazwa przedmiotu
Gramatyka opisowa języka arabskiego (ćwiczenia)

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość pojęć służących do opisu języka. Obecność obowiązkowa.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu składni języka arabskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii arabskiej i innych filologii orientalnych. Student
ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i literatury arabskiej; ma świadomość
kompleksowej natury języka.

FOA_K1_W01,
FOA_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną
i teoretyczną znajomością języka arabskiego; posiada umiejętności językowe zgodne
z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B1 dla języka arabskiego. Student potrafi
pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy badawcze w zakresie
filologii arabskiej oraz dobierać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów.

FOA_K1_U06,
FOA_K1_U10
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest przygotowany do oceny i selekcjonowania informacji z pomocą opiekuna naukowego. FOA_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omówienie reguł składni współczesnego arabskiego języka literackiego.
Przedstawienie tej problematyki w szerszej perspektywie pragmatycznej
i wypowiedzeniowej. Składnia grup nominalnych, zdań nominalnych (prostych
i złożonych), zdań czasownikowych. Analiza poszczególnych części zdania. Funkcje
syntaktyczne i semantyczne czasoaspektów i trybów.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na
ocenę

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności
na zajęciach, realizacji zadań domowych, a także zaliczenia sprawdzianów
cząstkowych oraz sprawdzianu końcowego na zaliczenie na ocenę.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

rozwiązywanie zadań problemowych 10

wykonanie ćwiczeń 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura regionu - historia literatury
arabskiej (współczesna)

Nazwa przedmiotu
Literatura regionu - historia literatury arabskiej (współczesna)

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczony wykład z literatury klasycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 procesy kulturalno-literackie w krajach arabskich FOA_K1_W01, FOA_K1_W03, FOA_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów
współczesnych autorów arabskich FOA_K1_U01, FOA_K1_U05, FOA_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego świata arabskiego FOA_K1_K01, FOA_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Nahda Szkoła syryjsko-amerykańska Współczesna powieść arabska Współczesna
nowelistyka arabska Współczesna poezja arabska Współczesny dramat arabski W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyczna nauka języka arabskiego

Nazwa przedmiotu
Praktyczna nauka języka arabskiego

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Liczba punktów ECTS
6

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Pozytywnie zaliczony poprzedni semestr studiów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności
i historycznej zmienności oraz wiedzę na temat kompetencji semiolingwistycznej FOA_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia
praktyczną i teoretyczną znajomością języka arabskiego FOA_K1_U02, FOA_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. FOA_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ćwiczenia w zakresie wymowy, słownictwa i dla wykształcenia sprawności
receptywnych ( czytanie i słuchania ze zrozumieniem) i produktywnych (mówienie
i pisanie). Teksty arabskie preparowane i oryginalne (uzyskiwane z literatury, prasy,
Internetu) obejmujące zagadnienia takie jak: 1. Świat arabski-kultura i tradycja. 2.
Wspólnoty religijne na Bliskim Wschodzie. 3. Osobowości arabskiego życia
politycznego i kulturalnego.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Pozytywna ocena z zaliczenia

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 120

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
170

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
120

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Język mediów

Nazwa przedmiotu
Język mediów

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Pozytywne zalicznie poprzedniego semestru studiów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej
zmienności oraz wiedzę na temat kompetencji semiolingwistycznej FOA_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozróżnić różnego rodzaju teksty medialne FOA_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych
jego form oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze FOA_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Polityka (artykuły z prasy papierowej oraz Internetu, fragmenty programów
telewizyjnych). a. Spotkania i konferencje. b. Demonstracje. c. Wybory. 2. Konflikty
(artykuły z prasy papierowej oraz Internetu, fragmenty programów telewizyjnych). a.
Wojna. b. Zamach stanu i rewolucja. 3. Katastrofy naturalne (artykuły z prasy
papierowej oraz Internetu, fragmenty programów telewizyjnych). a. Trzęsienie ziemi.
b. Tsunami. c. Powódź. d. Pożar. 4. Biznes i finanse. a. Umowy międzynarodowe. b.
Systemy bankowe. c. Sprawy sądowe. 5. Sąd a. Procesy i rozprawy. 6. Kultura a.
Festiwale filmowe i teatralne b. Wystawy i ekspozycje. c. Koncerty

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Pozytywna ocena na zaliczeniu

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 28

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
58

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Dialekt

Nazwa przedmiotu
Dialekt

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.00

ćwiczenia 30

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

ćwiczenia 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma świadomość kompleksowej natury języka arabskiego i jego złożoności. FOA_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną
i teoretyczną znajomością języka arabskiego (wariant dialektalny). FOA_K1_U06
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U2 samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku arabskim (wariant
dialektalny). FOA_K1_U08

U3
dokonać poprawnego przekładu tekstu ustnego o charakterze ogólnym z języka polskiego
na język arabski (wariant dialektalny); potrafi dokonać poprawnego przekładu ustnego
o charakterze ogólnym z języka arabskiego (wariant dialektalny) na język polski.

FOA_K1_U02

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest
świadom odpowiedzialności za jego zachowanie. FOA_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zdobywanie i rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów mówionych i pisanych
w jednym z dialektów języka arabskiego oraz umiejętności komunikowania się
w podstawowych sytuacjach życiowych oraz wypowiadania się na proste tematy.
Zapoznanie z podstawowymi zasadami gramatyki i odmiany czasowników
w dialektach ze zwróceniem uwagi na odchylenia od klasycznego języka arabskiego.
Praca z tekstami w wybranych dialektach. Kształcenie umiejętności rozróżniania
dialektów, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice. Interferencja języka
literackiego i wpływ na wybrane dialekty. Ćwiczenia w zakresie wymowy, słownictwa
dla wykształcenia sprawności receptywnych (słuchanie i czytanie ze zrozumieniem)
i produktywnych (mówienie i pisanie).

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane przez prowadzącego.

Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia egzamin ustny Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane przez prowadzącego.

Bilans punktów ECTS

Semestr 5
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Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
70

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie do egzaminu 20

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
77

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny zaliczenie

W1 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Gramatyka opisowa języka arabskiego
(wykład)

Nazwa przedmiotu
Gramatyka opisowa języka arabskiego (wykład)

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość pojęć służących do opisu języka. Obecność obowiązkowa.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu składni języka arabskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii arabskiej i innych filologii orientalnych. Student
ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i literatury arabskiej; ma świadomość
kompleksowej natury języka.

FOA_K1_W01,
FOA_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną
i teoretyczną znajomością języka arabskiego; posiada umiejętności językowe zgodne
z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B1 dla języka arabskiego. Student potrafi
pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy badawcze w zakresie
filologii arabskiej oraz dobierać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów.

FOA_K1_U06,
FOA_K1_U10
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest przygotowany do oceny i selekcjonowania informacji z pomocą opiekuna naukowego. FOA_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zdania podrzędne: podmiotowe, orzecznikowe, dopełnieniowe, okolicznikowe,
przydawkowe. Zdania z wyłączeniem, ze zwrotami wykrzyknikowymi, z czasownikami
defektywnymi, z ekstrapozycją. Zdania współrzędnie złożone. Funkcje syntaktyczne
i semantyczne przyimków.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i
aktywności na zajęciach oraz zdają egzamin ustny.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

rozwiązywanie zadań 30

analiza problemu 5

pozyskanie danych 5

analiza i przygotowanie danych 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Gramatyka opisowa języka arabskiego
(ćwiczenia)

Nazwa przedmiotu
Gramatyka opisowa języka arabskiego (ćwiczenia)

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość pojęć służących do opisu języka. Obecność obowiązkowa.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przeprowadzenie ćwiczeń z zakresu składni języka arabskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii arabskiej i innych filologii orientalnych. Student
ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i literatury arabskiej; ma świadomość
kompleksowej natury języka.

FOA_K1_W01,
FOA_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną
i teoretyczną znajomością języka arabskiego; posiada umiejętności językowe zgodne
z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B1 dla języka arabskiego. Student potrafi
pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy badawcze w zakresie
filologii arabskiej oraz dobierać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów.

FOA_K1_U06,
FOA_K1_U10
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 jest przygotowany do oceny i selekcjonowania informacji z pomocą opiekuna naukowego. FOA_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zdania podrzędne: podmiotowe, orzecznikowe, dopełnieniowe, okolicznikowe,
przydawkowe. Zdania z wyłączeniem, ze zwrotami wykrzyknikowymi, z czasownikami
defektywnymi, z ekstrapozycją. Zdania współrzędnie złożone. Funkcje syntaktyczne
i semantyczne przyimków.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie
Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności
na zajęciach, realizacji zadań domowych, a także zaliczenia sprawdzianów
cząstkowych.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

rozwiązywanie zadań problemowych 5

wykonanie ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyczna nauka współczesnego języka
hebrajskiego

Nazwa przedmiotu
Praktyczna nauka współczesnego języka hebrajskiego

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.00

ćwiczenia 30

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.00

ćwiczenia 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia praktyczną
i teoretyczną znajomością języka hebrajskiego, który jest drugim językiem
specjalności NF2A_U01 +++

FOA_K1_W02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. pismo hebrajskie drukowane i kursywa (czynne opanowanie liter spółgłoskowych,
bierne opanowanie znaków samogłoskowych) W1

2. zaimki osobowe i pytajne W1

3. negatory לא, אין W1

4. rodzajnik W1

5. przyimki ל מן על אל בין ב W1

6. odmiana przymiotników typu טוב גדול קשה W1

7. czas teraźniejszy czasowników typu שר לומד עושה מדבר W1

8. konstrukcje dopełniaczowe typu בית דויד (ה)בית של דויד W1

9. zdania 'mieć', 'nie mieć', 'istnieć' 'nie istnieć' (יש לי אח, אין אלוהים) W1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie ustne

Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 20
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przygotowanie do sprawdzianu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
82

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie ustne

W1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Język angielski

Nazwa przedmiotu
Język angielski

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.00

lektorat 30

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.00

lektorat 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Do podjęcia zajęć na lektoracie upoważnione są osoby ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B1+
(według standartów ESOKJ)

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów tj. min B2 ( według standartów ESOKJ)
Przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka angielskiego. Wykształcenie pogłębionych umiejętności
filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma osiągnąć kompetencję językową na poziomie co najmniej B2, a w tym powinien: -
znać materiał gramatyczny na poziomie minimum średniozaawansowanym(w tym między
innymi modal verbs, conditionals, reported speech, passives), - świadomie rozpoznawać,
identyfikować i konstruować teksty o różnym charakterze i  poziomie sformalizowania,
identyfikować i konstruować nowe wyrazy w języku angielskim w oparciu o poznane sposoby
wzbogacania słownictwa. - umieć rozumieć, definiować i wyjaśniać znaczenie słów, połączeń
wyrazowych, zdań i tekstów angielskich po angielsku, tłumaczyć słowa z języka angielskiego
na polski a także z języka polskiego na angielski, umieć zastosować poznane zasady z zakresu
semantyki, gramatyki i słowotwórstwa demonstrując poprawność językową w nauczanym
języku obcym - wykazywać się umiejętnościami filologicznymi w zakresie analizy i interpretacji
tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego. - być w stanie decydować o odpowiednim
doborze słów w wyrażeniach tak by samodzielnie interpretować, uzasadniać i oceniać dobór
słów w celu precyzyjnego odzwierciedlenia znaczenia, poglądów i opinii

FOA_K1_W01,
FOA_K1_W03,
FOA_K1_W04,
FOA_K1_W07,
FOA_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student ma osiągnąć kompetencję językową na poziomie co najmniej B2, a w tym powinien: -
wykazywać się pogłębionymi umiejętnościami filologicznymi w zakresie analizy i interpretacji
tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego. - być w stanie decydować o odpowiednim
doborze słów w wyrażeniach tak by samodzielnie interpretować, uzasadniać i oceniać dobór
słów w celu precyzyjnego odzwierciedlenia znaczenia, poglądów i opinii

FOA_K1_U02,
FOA_K1_U03,
FOA_K1_U04,
FOA_K1_U05,
FOA_K1_U07,
FOA_K1_U10,
FOA_K1_U11,
FOA_K1_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

komunikowania swoich potrzeb, opinii, stanów emocjonalnych, wyrażania siebie w języku
angielskim, a także pełnego rozumienia komunikatów werbalnych i pisemnych od innych osób.
Posiada kompetencje społeczne i językowe do wyrażania postaw wobec innych członków grupy,
umiejętność współpracy, rywalizacji, rozwiązywania problemów, posiada umiejętności
asertywnego wyrażania opinii i rozumienia etyki zawodu i podejmowanych działań.

FOA_K1_K01,
FOA_K1_K02,
FOA_K1_K03,
FOA_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia koncentrują się na systematycznym i uporządkowanym rozwijaniu
umiejętności i technik językowych na poziomie zaawansowanym B2+ lub C1
wymaganych do zdania egzaminu na tym poziomie. Używając wielorakich metod
i procedur kształcone są następujące umiejętności w języku angielskim: - czytanie -
poszerzanie słownictwa - słuchanie - przyswajanie i ćwiczenie gramatyki -
posługiwanie się językiem angielskim - pisanie - mówienie W pierwszym semestrze
w ramach zajęć realizowany jest podręcznik English File rozdziały 1-4, w którym
położony jest szczególny nacisk na opanowanie języka mówionego. W trakcie zajęć
objaśniane są kolokacje, związki frazeologiczne oraz konstrukcje gramatyczne.
Studenci rozmawiają na zadane tematy, robią ćwiczenia dotyczące przerobionego
słownictwa i zagadnień gramatycznych.

W1, U1, K1

2.

Zajęcia koncentrują się na systematycznym i uporządkowanym rozwijaniu
umiejętności i technik językowych na poziomie zaawansowanym B2+ lub C1
wymaganych do zdania egzaminu na tym poziomie. Używając wielorakich metod
i procedur kształcone są następujące umiejętności w języku angielskim: - czytanie -
poszerzanie słownictwa - słuchanie - przyswajanie i ćwiczenie gramatyki -
posługiwanie się językiem angielskim - pisanie - mówienie W pierwszym semestrze
w ramach zajęć realizowany jest podręcznik English File rozdziały 1-4, w którym
położony jest szczególny nacisk na opanowanie języka mówionego. W trakcie zajęć
objaśniane są kolokacje, związki frazeologiczne oraz konstrukcje gramatyczne.
Studenci rozmawiają na zadane tematy, robią ćwiczenia dotyczące przerobionego
słownictwa i zagadnień gramatycznych.

W1, U1, K1
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3.

Zajęcia koncentrują się na systematycznym i uporządkowanym rozwijaniu
umiejętności i technik językowych na poziomie zaawansowanym B2+ lub C1
wymaganych do zdania egzaminu na tym poziomie. Używając wielorakich metod
i procedur kształcone są następujące umiejętności w języku angielskim: - czytanie -
poszerzanie słownictwa - słuchanie - przyswajanie i ćwiczenie gramatyki -
posługiwanie się językiem angielskim - pisanie - mówienie W pierwszym semestrze
w ramach zajęć realizowany jest podręcznik English File rozdziały 1-4, w którym
położony jest szczególny nacisk na opanowanie języka mówionego. W trakcie zajęć
objaśniane są kolokacje, związki frazeologiczne oraz konstrukcje gramatyczne.
Studenci rozmawiają na zadane tematy, robią ćwiczenia dotyczące przerobionego
słownictwa i zagadnień gramatycznych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, grywalizacja, konsultacje, Na zajęciach stosowane są także
Communicative Language Teaching, The Silent Way i Total Physical Response.

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie
Studenci podlegają zarówno ewaluacji stałej, na którą składają się: - ocena
wypowiedzi ustnych, - obecność i aktywności na zajęciach, - pracy zleconej do
przygotowania w domu a także ewaluacja postępów: - 3 testy zaliczeniowe w
semestrze

Semestr 6

Metody nauczania:

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do sprawdzianu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

przygotowanie do ćwiczeń 6

przygotowanie do sprawdzianu 10

przygotowanie do egzaminu 10

uczestnictwo w egzaminie 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura regionu – historia literatury
arabskiej (klasyczna)

Nazwa przedmiotu
Literatura regionu – historia literatury arabskiej (klasyczna)

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończony kurs Historii klasycznej literatury arabskiej, zdany egzamin

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 absolwent zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury FOA_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Absolwent potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy
badawcze w zakresie filologii arabskiej oraz dobierać metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemówA

FOA_K1_U10

U2
Absolwent potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę
i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

FOA_K1_U04

U3 Absolwent potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania. FOA_K1_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Absolwent jest gotów do jest przygotowany, by uczestniczć w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych jego form. FOA_K1_K03

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Analiza wybranych tekstów średniowiecznej literatury arabskiej: Omówienie struktury
działa adabowego, Analiza świata przedstawionego w kasydzie Środki artystyczne
w wybranych tekstach poetyckich

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przeprowadzenie badań literaturowych 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie ustne zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium licencjackie - arabistyczne

Nazwa przedmiotu
Seminarium licencjackie - arabistyczne

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.00

seminarium 30

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.00

seminarium 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość pojęć służących do opisu języka.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z techniką pisania prac licencjackich, przygotowanie ich do wyboru tematu pracy
i napisania jej zgodnie z wymaganiami stawianymi przed tego rodzaju pracami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach filologii arabskiej i innych filologii orientalnych. Student zna i rozumie
podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury. Student ma podstawową wiedzę
o miejscu i znaczeniu filologii arabskiej w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice
przedmiotowej i metodologicznej. Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii
arabskiej z dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych. Student ma
podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we współczesnym życiu
kulturalnym, związane z filologią arabską.

FOA_K1_W01,
FOA_K1_W04,
FOA_K1_W05,
FOA_K1_W06,
FOA_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1

przygotować w języku arabskim i w języku polskim typowe prace pisemne o charakterze
ogólnym, odnoszące się do różnych dziedzin życia i kultury. Student potrafi wyszukiwać,
analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne. Student
posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych
autorów, oraz formułowania wniosków. Student potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat
zagadnień studiowanych w ramach filologii arabskiej. Student potrafi samodzielnie przygotować
i przedstawić wystąpienie ustne w języku arabskim i w języku polskim na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu. Student potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego
formułować i analizować problemy badawcze w zakresie filologii arabskiej oraz dobierać metody
i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów. Student potrafi określić priorytety przy
realizacji określonego zadania. Student potrafi współdziałać w grupie. Student potrafi
samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie filologii arabskiej,
kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. Student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych
przez siebie umiejętności i wiedzy.

FOA_K1_U01,
FOA_K1_U03,
FOA_K1_U05,
FOA_K1_U08,
FOA_K1_U09,
FOA_K1_U10,
FOA_K1_U11,
FOA_K1_U12,
FOA_K1_U13,
FOA_K1_U14

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest przygotowany do oceny i selekcjonowania informacji z pomocą opiekuna
naukowego. Student rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej
zasadami.

FOA_K1_K01,
FOA_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści merytoryczne zajęć obejmują językoznawstwo arabistyczne, głównie składnię
i słowotwórstwo oraz inne zagadnienia - w zależności od wyboru uczestników
seminarium. Tematy realizowane w ramach przygotowania do pisania pracy: Technika
pisania prac licencjackich, w tym: struktura pracy, przypisy, bibliografia, transkrypcja
Zasady edycji tekstu polskiego i arabskiego, Interpunkcja polska, Najważniejsze
opracowania dotyczące języka arabskiego Harmonogram prac przygotowujących
do napisania pracy licencjackiej: 1. Wybór tematu pracy – do 31 X 2. Konspekt pracy
(cel, metoda, układ, plan zawartości rozdziałów) – 20 XI 3. Wybór i tłumaczenie tekstu
do aneksu – do końca 1. sem. 6. Pisemne zreferowanie literatury przedmiotu –
do końca 1. sem. 7. Przygotowanie i przedstawienie referatu dotyczącego tematyki
związanej z pracą lic. oraz najważniejszych pozycji bibliograficznych. 8. Semestr letni
jest poświęcony na ostateczne zredagowanie pracy licencjackiej i przygotowanie
do jej obrony.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie
Terminowe wypełnienie zadań sformułowanych w harmonogramie prac
przygotowujących do napisania pracy licencjackiej. Prezentacja referatów
dotyczących tematyki pracy licencjackiej. Aktywny udział w zajęciach.

Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie na
ocenę

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie aktywnego uczestnictwa w
zajęciach, systematycznego przygotowania i referowania kolejnych etapów
pracy oraz dotrzymania terminów oddania pracy w wersji roboczej i
ostatecznej.

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przeprowadzenie badań empirycznych 20

przeprowadzenie badań literaturowych 20

przygotowanie referatu 20

przygotowanie do zajęć 20

rozwiązywanie zadań problemowych 20

analiza problemu 20

pozyskanie danych 20

analiza i przygotowanie danych 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Semestr 6

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 210

przygotowanie do zajęć 30

konsultacje 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
300

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę zaliczenie

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyczna nauka języka arabskiego

Nazwa przedmiotu
Praktyczna nauka języka arabskiego

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Liczba punktów ECTS
6

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Pozytywne przejście procesu rekrutacji na studia. W przypadku kolejnych lat cyklu studiów, pozytywnie zaliczone poprzednie
semestry.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej
zmienności oraz wiedzę na temat kompetencji semiolingwistycznej. FOA_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów I stopnia praktyczną
i teoretyczną znajomością języka arabskiego. FOA_K1_U06

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. FOA_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Nauka arabskiego języka literackiego od podstaw, z zastosowaniem metody
komunikacyjnej. Wstępny etap – nauczanie wymowy skorelowane z nauką pisma
arabskiego. Ćwiczenia w zakresie wymowy, słownictwa i gramatyki dla wykształcenia
sprawności receptywnych (słuchanie i czytanie ze zrozumieniem) i produktywnych
(mówienie i pisanie). Początkowo ćwiczenia przedkomunikacyjne, wdrażające
umiejętności wykorzystywane później w trakcie ćwiczeń komunikacyjnych, ćwiczenia
w swobodnym mówieniu, praca w parach lub grupach. Pomoce dydaktyczne:
podręczniki powstałe w krajach arabskich oraz w europejskich ośrodkach zajmujących
się nauczaniem języka arabskiego. teksty arabskie, zarówno oryginalne (uzyskiwane
z literatury, prasy, Internetu i telewizji satelitarnej) jak i preparowane, a także
materiały audiowizualne. Duże znaczenie przypisuje się nauczaniu sprawności
czytania ze względu na charakter nauczanej odmiany języka arabskiego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia egzamin pisemny / ustny pozytywny wynik egzaminu

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 90

przygotowanie do egzaminu 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny / ustny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Język mediów

Nazwa przedmiotu
Język mediów

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Pozytywnie zaliczony poprzedni semestr studiów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej
zmienności oraz wiedzę na temat kompetencji semiolingwistycznej FOA_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozróżniać różnego rodzaju teksty medialne FOA_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych
jego form oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze FOA_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Polityka (artykuły z prasy papierowej oraz Internetu, fragmenty programów
telewizyjnych). a. Spotkania i konferencje. b. Demonstracje. c. Wybory. 2. Konflikty
(artykuły z prasy papierowej oraz Internetu, fragmenty programów telewizyjnych). a.
Wojna. b. Zamach stanu i rewolucja. 3. Katastrofy naturalne (artykuły z prasy
papierowej oraz Internetu, fragmenty programów telewizyjnych). a. Trzęsienie ziemi.
b. Tsunami. c. Powódź. d. Pożar. 4. Biznes i finanse.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Pozytywna ocena na zaliczeniu

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 48

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
78

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Literatura regionu – historia literatury
arabskiej (współczesna)

Nazwa przedmiotu
Literatura regionu – historia literatury arabskiej (współczesna)

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia orientalna – arabistyka

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
udział w zajęciach z arabskiej literatury klasycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zna i rozumie metody analizy i interpretacji tekstów kultury FOA_K1_W01, FOA_K1_W04

Umiejętności – Student potrafi:

U1 potrafi przeprowadzić analizę i interpretację tekstów
literackich

FOA_K1_U01, FOA_K1_U03, FOA_K1_U04,
FOA_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ma świadomość dziedzictwa kultury i literatury arabskiej FOA_K1_K01, FOA_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Nahda Modernizm muzułmański Szkoła syryjsko-amerykańska Współczesna powieść
arabska Współczesna poezja arabska Współczesny teatr arabski W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 50

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

U1 x

K1 x




