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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%

Literaturoznawstwo

24%

Nauki o kulturze i religii 7%
Historia

3%

Filozoﬁa

2%

Nauki prawne

1%

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 1930 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 2021-2030.
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 w tym m.in.:
- Klasyczna literatura arabska
- Współczesna literatura arabska
- Gramatyka języka arabskiego
- Gramatyka kontrastywna arabsko-hebrajsko-polska
- Dydaktyka języka arabskiego
- Socjolingwistyka świata arabskiego i dialektologia arabska
- Gramatyka współczesnego języka hebrajskiego
- Historia Bliskiego Wschodu
- Islam – historia i teraźniejszość
- Kultura świata arabskiego

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 kształcenia i
osiągnięcie przez studentów wszystkich zakładanych efektów uczenia się, a także prowadzenie badań naukowych.
Do dyspozycji jest ogółem 14 sal dydaktycznych, w tym duża sala wykładowa (ok. 60 osób), cztery sale średnie (30 osób),
dziewięć sal seminaryjnych (ok. 20 osób), w tym dwie z możliwością łączenia na większe. Wszystkie sale dydaktyczne
wyposażone są w rzutniki projekcyjne, ekrany oraz głośniki, a ponadto Pracownicy Instytutu mogą korzystać z przenośnego
sprzętu multimedialnego (magnetofony, odtwarzacze CD i DVD, laptopy, itp.) oraz ze sprzętu do prowadzenia
telekonferencji.
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 MS Teams oraz 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 nowoczesną czytelnią, z możliwością podłączenia internetowego.
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.
Gabinety Pracowników Instytutu, w których odbywają się konsultacje, są wyposażone w Internet i zapewniają dobry kontakt
Studentów z Pracownikami naukowymi i dydaktycznymi.
Obecny budynek Instytutu Orientalistyki jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy i podjazdy, toalety,
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oznaczenia w alfabecie Braille'a). Pracownicy mają dostęp do pomieszczenia socjalnego i pokoju ksero. Na parterze i piątym
piętrze znajdują się Strefy Studenta z wygodnymi miejscami do odpoczynku. Ponadto Koła Naukowe mają własne
pomieszczenie przeznaczone na zebrania i do przechowywania materiałów.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0230

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: 1930

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Program nie przewiduje praktyk zawodowych.

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

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

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

Kod

Treść

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

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

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

Treść

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
P6U_K, P6S_KR
kieruje się jej zasadami.

Efekty uczenia się
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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
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka arabskiego

120

16,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wprowadzenie do islamu

30

3,0

egzamin

O

Wstęp do językoznawstwa ogólnego

30

4,0

egzamin

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

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka arabskiego

120

16,0

egzamin

O

Gramatyka opisowa języka arabskiego

30

2,0

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

Język łaciński i kultura antyczna

30

4,0

egzamin

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka arabskiego

150

12,0

zaliczenie na
O
ocenę

Gramatyka opisowa języka arabskiego (wykład)

30

3,0

egzamin

O

Gramatyka opisowa języka arabskiego (ćwiczenia)

30

2,0

zaliczenie

O

Wstęp do literaturoznawstwa

30

4,0

egzamin

O

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

O

Historia ﬁlozoﬁi

30

2,0

egzamin

O

Przedmiot

Semestr 2
Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

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

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

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 na
O
ocenę

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 na
F
ocenę

Wykład monograﬁczny w dziedzinie nauk humanistycznych

30

2,0

zaliczenie

F

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka arabskiego

120

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język mediów

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

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 na
F
ocenę

Seminarium licencjackie - arabistyczne

30

8,0

zaliczenie

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Semestr 5
Przedmiot

Plany studiów

F
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Semestr 6
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka arabskiego

90

6,0

egzamin

Język mediów

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

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 na
F
ocenę

Seminarium licencjackie - arabistyczne

30

10,0

zaliczenie

Przedmiot

O

F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Praktyczna nauka języka arabskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.110.5cb879d5ed85c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
16.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nauka podstaw arabskiego języka literackiego. Kształcenie sprawności receptywnych (umiejętność rozumienia
tekstów mówionych i pisanych) i produktywnych (czytanie, wypowiadanie się na proste tematy).

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

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

FOA_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów praktyczną znajomością języka arabskiego.

FOA_K1_U06

zaliczenie na ocenę

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

zaliczenie na ocenę

U3

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

FOA_K1_U08

zaliczenie na ocenę

U4

Student potraﬁ dokonać poprawnego przekładu
z języka arabskiego na język polski i z języka polskiego
FOA_K1_U02
na język arabski prostych zdań uwzględniających
opanowywany materiał gramatyczny i leksykalny oraz
prostych tekstów pisemnych i ustnych.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

FOA_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

120

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

ECTS
16.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

17 / 122

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.

1.

W1, U1, U2, U3, U4, K1

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.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, wykład konwencjonalny, gra dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obowiązkowa obecność i aktywny udział w zajęciach. Zaliczenie
sprawdzianów śródsemestralnych i sprawdzianu końcowego.
zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane przez prowadzących na
pierwszych zajęciach. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie
zaliczenia u wszystkich prowadzących.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Wprowadzenie do islamu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.110.5cb879d613281.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe zagadnienia dotyczące islamu

FOA_K1_W01,
FOA_K1_W04,
FOA_K1_W06

egzamin ustny
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

7.

Muzułmanie w Polsce i na świecie

W1

8.

Kobieta w islamie

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student udziela odpowiedzi na pytania z zagadnień, które na miesiąc
przed egzaminem zostaną ustalone na zajęciach wspólnie z prowadzącym
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Wstęp do językoznawstwa ogólnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.110.5cb879d62d334.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawową terminologię i główne kierunki badań
językoznawczych.

FOA_K1_W01,
FOA_K1_W02,
FOA_K1_W03

egzamin
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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

egzamin

W3

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

FOA_K1_W03

egzamin

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

egzamin

U2

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

FOA_K1_U05,
FOA_K1_U09,
FOA_K1_U13,
FOA_K1_U14

egzamin

FOA_K1_K01,
FOA_K1_K02

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności
i wiedzy.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

Sylabusy
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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
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład konwencjonalny, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Obecność na zajęciach, 2. Zapoznanie się z lekturami obowiązkowymi,
3. Przygotowanie w grupach prezentacji języka specjalności
(przynależność do rodziny, charakterystyka typologiczna, zarys gramatyki,
pismo), 4. zdanie egzaminu pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma.

Sylabusy
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Wstęp do studiów orientalistycznych - arabistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.110.5cb879d669bf5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i
religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy o miejscu i znaczeniu ﬁlologii arabskiej w systemie nauk humanistycznych oraz o specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej kierunku

C2

przekazanie wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach arabistyki

C3

zapoznanie z najważniejszymi opracowaniami naukowymi: polskimi i obcojęzycznymi dot. arabistyki

C4

zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu języka, literatury i kultury arabskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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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

egzamin

FOA_K1_U01,
FOA_K1_U05,
FOA_K1_U13,
FOA_K1_U14

egzamin

FOA_K1_K01,
FOA_K1_K03

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności
i wiedzy.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na wykładach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Historia regionu - historia świata arabskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.130.5cb879d684a6e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią świata arabskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

historię świata arabskiego, zachodzące w niej procesy
i zjawiska

FOA_K1_W06

egzamin ustny,
zaliczenie

FOA_K1_U13

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukać odpowiednią bibliograﬁę związaną
z wybranymi zagadnieniami historii świata arabskiego

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
70

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności 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

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Epoka dżahilijji

W1, U1

2.

Początki gminy muzułmańskiej i kalifat prawowierny

W1, U1

3.

Epoka Umajjadów

W1, U1

4.

Dynastia Abbasydów

W1, U1

5.

Rozpad kalifatu

W1, U1

6.

Wyprawy krzyżowe

W1, U1

7.

Pod rządami Osmanów

W1, U1

8.

Egipt Muhammada Alego i epoka przemian

W1, U1

9.

Współczesny świat arabski

W1, U1

10.

Konﬂikt izraelsko-palestyński

W1, U1

11.

Arabska Wiosna

W1, U1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student odpowiada na pytania z puli zagadnień ustalonych z
prowadzącym na miesiąc przed egzaminem. Student zobowiązany jest
przygotować w porozumieniu z prowadzącym zestaw 5 lektur
dodatkowych z zakresu historii świata arabskiego, których treść zostanie
uwzględniona w czasie egzaminu.
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Kultura regionu – kultura Arabów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.130.5cb879d69eea3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

specyﬁkę kultury arabskiej, jej źródła i osiągnięcia

FOA_K1_W04,
FOA_K1_W06

zaliczenie, egzamin

FOA_K1_U04

zaliczenie, egzamin

FOA_K1_K02

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeprowadzić analizę tekstów kultury arabskiej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

oceny i działań mających na celu ochronę
i zachowanie dorobku kulturowego świata arabskiego

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności 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

Sylabusy

Liczba godzin
75

ECTS
3.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Przegląd języków i ludów semickich. Miejsce arabskiego w rodzinie j. semickich.

1.

Arabia Południowa - historia, kultura, geograﬁa.
Arabowie Północni - kultura beduinów, prawo zwyczajowe, hierarchia plemienna,
struktura plemion. Życie codzienne, rola i zajęcia kobiet, rola i zajęcia mężczyzn.

2.

Budowa i funkcje meczetu, przegląd ważniejszych meczetów, omówienie ich
historii i architektury.
Budowa imienia arabskiego.

3.

W1, U1

W1, U1, K1

W1

Pieniądz arabski w historii.
Kultura łowiecka w klasycznym islamie.
4.

W1, U1

Edukacja w islamie od średniowiecza do czasów współczesnych. Książka w
świecie islamu. Pismo i kaligraﬁa.
5.

W1, U1
Rodzina w islamie. Wybrane obrzędy – ślub, obrzezanie, pogrzeb.
Strój i moda.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), aktywny udział w
dyskusjach

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), lektura
przynajmniej 7 pozycji z listy lektur.
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Praktyczna nauka języka arabskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.120.5cb879d5ed85c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
16.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Nauka arabskiego języka literackiego na poziomie podstawowym. Rozwijanie sprawności receptywnych
(umiejętność rozumienia tekstów mówionych i pisanych) i produktywnych (czytanie, wypowiadanie się na proste
tematy). Rozwijanie umiejętności komunikowania się w podstawowych sytuacjach życiowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

FOA_K1_W02

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów praktyczną znajomością języka arabskiego.

FOA_K1_U06

egzamin

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

egzamin

U3

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

FOA_K1_U08

egzamin

U4

Student potraﬁ dokonać poprawnego przekładu
z języka arabskiego na język polski i z języka polskiego
FOA_K1_U02
na język arabski prostych zdań uwzględniających
opanowywany materiał gramatyczny i leksykalny oraz
prostych tekstów pisemnych i ustnych.

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

FOA_K1_K03

egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

120

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 sprawdzianów

20

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
433

ECTS
16.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Nauka arabskiego języka literackiego na poziomie podstawowym. Bloki
tematyczne dotyczące podstawowych dziedzin życia, wybrane przez
prowadzących. Ćwiczenia w zakresie wymowy, słownictwa i gramatyki. Ćwiczenia
w swobodnym mówieniu, praca w parach lub grupach. Proste prace pisemne.

W1, U1, U2, U3, U4, K1

1.
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.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, wykład konwencjonalny, gra dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obowiązkowa obecność i aktywny udział w zajęciach. Zaliczenie
sprawdzianów śródsemestralnych oraz egzaminu końcowego.
Szczegółowe warunki zaliczenia oraz wymogi dotyczące egzaminu zostaną
podane przez prowadzących na pierwszych zajęciach. Do zaliczenia
przedmiotu konieczne jest uzyskanie zaliczenia u wszystkich
prowadzących.

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

Sylabusy

35 / 122

Gramatyka opisowa języka arabskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.120.5cb879d709e89.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach FOA_K1_W01,
FOA_K1_W02
ﬁlologii arabskiej i innych ﬁlologii orientalnych.
Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
języka i literatury arabskiej; ma świadomość
kompleksowej natury języka.

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

FOA_K1_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności 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

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i
aktywności na zajęciach.

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

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.120.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6

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

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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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

zaliczenie

FOA_K1_U05,
FOA_K1_U14

zaliczenie

FOA_K1_K01,
FOA_K1_K02,
FOA_K1_K04

zaliczenie

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)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
6

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

Sylabusy
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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)

2.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność
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Język łaciński i kultura antyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.120.61da00fa60fc7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami językowymi, występującymi w języku łacińskim.

C2

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami kulturowymi grecko-rzymskiego antyku.

C3

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami z zakresu recepcji języka łacińskiego i kultury antycznej
w językach i kulturze nowożytnej Europy oraz uświadomienie studentom wpływów językowych i kulturowych
łaciny oraz jej miejsca w tradycji uniwersyteckiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kluczowe zjawiska gramatyczne występujące w języku
łacińskim.

FOA_K1_W01,
FOA_K1_W06

egzamin pisemny

W2

miejsce języka łacińskiego w rodzinie języków
europejskich i wynikające z niego powiązania z innymi
językami.

FOA_K1_W03

egzamin pisemny

W3

słownictwo i wyrażenia idiomatyczne występujące
w tłumaczonych tekstach łacińskich oraz wybrane
zwroty i sentencje łacińskie używane współcześnie.

FOA_K1_W03,
FOA_K1_W04,
FOA_K1_W06

egzamin pisemny

W4

kluczowe zjawiska z zakresu kultury greckorzymskiego antyku.

FOA_K1_W01,
FOA_K1_W03,
FOA_K1_W04,
FOA_K1_W06

egzamin pisemny,
projekt

W5

związki języka łacińskiego i kultury antycznej
z kręgiem kultury arabskiej.

FOA_K1_W01,
FOA_K1_W06

egzamin pisemny,
projekt

W6

terminologię gramatyczną używaną w opisie języka
łacińskiego oraz łacińską terminologię stosowana
w językoznawstwie i opisie języków nowożytnych.

FOA_K1_W01,
FOA_K1_W03,
FOA_K1_W06

egzamin pisemny

U1

dokonać przekładu na język polski prostego tekstu
łacińskiego, uwzględniając w tłumaczeniu rodzaj
tekstu, jego tematykę oraz właściwy kontekst
kulturowy.

FOA_K1_U01,
FOA_K1_U03,
FOA_K1_U04

egzamin pisemny

U2

korzystać ze słownika łacińsko-polskiego
i w przypadku wyrazów wieloznacznych wybierać
znaczenie odpowiednie do kontekstu tłumaczonego
tekstu łacińskiego.

FOA_K1_U03,
FOA_K1_U10

egzamin pisemny

U3

wskazywać związki języków i kultury współczesnej
ze spuścizną językową i kulturową grecko-rzymskiego
antyku.

FOA_K1_U03,
FOA_K1_U04,
FOA_K1_U05,
FOA_K1_U08

egzamin pisemny,
projekt

U4

posługiwać się terminologią łacińską jako jednym
z elementów warsztatu ﬁlologa.

FOA_K1_U05,
FOA_K1_U10,
FOA_K1_U13

egzamin pisemny

U5

współpracować w grupie z innymi studentami w celu
wspólnego opracowania rozwiązania postawionych
zadań.

FOA_K1_U11,
FOA_K1_U12

egzamin pisemny

U6

korzystać z nowoczesnych narzędzi TIK,
wspomagających uczenie się języka łacińskiego
i kultury antycznej.

FOA_K1_U03,
FOA_K1_U10,
FOA_K1_U11,
FOA_K1_U13,
FOA_K1_U14

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłębiania i rozwoju swojej wiedzy i umiejętności
w zakresie języka łacińskiego i kultury antycznej.

FOA_K1_K01

egzamin pisemny,
projekt

K2

uświadomienia sobie wartości dziedzictwa
kulturowego grecko-rzymskiego antyku oraz potrzeby
jego zachowania.

FOA_K1_K02

egzamin pisemny,
projekt

K3

uczestniczenia w życiu kulturalnym i dostrzegania
związków kultury współczesnej z grecko-rzymskim
antykiem.

FOA_K1_K03

egzamin pisemny

Sylabusy
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K4

przestrzegania etyki zawodowej i zasad ochrony
własności intelektualnej.

egzamin pisemny,
projekt

FOA_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści językowe:

1.

Sylabusy

- konwencje wymowy, iloczas i akcentuacja w języku łacińskim
- łacińska terminiologia gramatyczna
- system deklinacyjny: odmiana rzeczowników, zaimków i liczebników, odmiana i
stopniowanie przymiotników, tworzenie i stopniowanie przysłówków, wyrażenia
przyimkowe, wybrane funkcje przypadków
- system koniugacyjny czasowników regularnych: formy activi i passivi tworzone
od tematu praesentis, perfecti i supini (indicativus, inﬁnitivus, imperativus,
coniunctivus)
- wybrane formy czasowników nieregularnych oraz czasowniki złożone
(composita)
- tworzenie, odmiana i zastosowanie imiesłowów oraz rzeczownika
odczasownikowego (gerundium)
- wybrane struktury składniowe: accusativus cum inﬁnitivo, nominativus cum
inﬁnitivo, imiesłowowe równoważniki zdań podrzędnych (ablativus absolutus),
nacechowane modalności (coniugatio periphrastica activa, coniugatio
periphrastica passiva, funkcje semantyczne trybu coniunctivus)
- wybrane typy zdań podrzędnych
- elementy prozodii i metryki łacińskiej

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4
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2.

Treści z zakresu kultury antycznej i recepcji antyku:
- język łaciński w rodzinie języków indoeuropejskich; alfabety grecki i łaciński oraz
ich kontynuanty; wpływ łaciny na powstanie i rozwój języków nowożytnych;
zapożyczenia łacińskie w językach nowożytnych
- miasto Rzym: mitologiczne początki Rzymu, powstanie i rozwój miasta,
architektura i skarby Rzymu
- elementy geograﬁi i etnograﬁi państwa rzymskiego: Italia i prowincje, religia w
państwie Rzymian, formy ustrojowe, ekspansja terytorialna i proces romanizacji,
najważniejsze osiagnięcia cywilizacyjne Rzymian, najważniejsze postaci z historii
państwa rzymskiego, ślady Rzymian w Europie
- teatr i rozwrywki w świecie antycznym: sport, igrzyska, teatr; życie codzienne;
Pomeje jako przykład miasta rzymskiego
- najważniejsi twórcy, motywy i gatunki literatury antycznej
- wychowanie i kształcenie w Rzymie, pedagogika Kwintyliana, osiagnięcia
naukowe Rzymian, antyczne źródła edukacji i szkolnictwa nowożytnego, łacina
jako język nauki
- ﬁlozoﬁa antyczna: najważniejsi ﬁlozofowie, główne szkoły ﬁlozoﬁczne,
nawiązania do antyku w ﬁlozoﬁi nowożytnej
- retoryka antyczna
- elementy prawa rzymskiego i jego wpływ na ustrój prawny nowożytnej Europy
- początki i rozwój chrześcijaństwa w państwie rzymskim
- antyczne źródła idei uniwersytetu, artes liberales, łacina na Uniwersytecie
Jagiellońskim
- humanizm i humanista; łacina jako element warsztatu ﬁlologa
- motywy antyczne we współczesnje kulturze

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4

3.

Wybór tekstów łacińskich zawarty w materiałach udostęnionych przez
prowadzącego.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, grywalizacja, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, gra
dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach; bieżące przygotowanie do zajęć;
przygotowanie projektu; pisemny egzamin końcowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka arabskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.140.5cb879d5ed85c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 150

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Nauka arabskiego języka literackiego na poziomie średniozaawansowanym. Kształcenie i rozwijanie umiejętności
rozumienia tekstów mówionych i pisanych. Rozwijanie umiejętności komunikowania się w podstawowych
sytuacjach życiowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

FOA_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

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

FOA_K1_W02

zaliczenie na ocenę

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

zaliczenie na ocenę

U2

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

FOA_K1_U01,
FOA_K1_U06

zaliczenie na ocenę

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

zaliczenie na ocenę

FOA_K1_K03

zaliczenie na ocenę

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.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności 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

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do zajęć

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
360

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
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 społecznoekonomicznej, kulturalnej i popularno–naukowej w arabskim języku literackim.
Odnajdywanie w tekście potrzebnych informacji. 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.

1.

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.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

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.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obowiązkowa obecność i aktywny udział w zajęciach. Zaliczenie
sprawdzianów śródsemestralnych oraz sprawdzianu końcowego.
zaliczenie na ocenę Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane przez prowadzących na
pierwszych zajęciach. Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie
zaliczenia u wszystkich prowadzących.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka arabskiego (wykład)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.1140.1558296076.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach FOA_K1_W01,
FOA_K1_W02
ﬁlologii arabskiej i innych ﬁlologii orientalnych.
Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
języka i literatury arabskiej; ma świadomość
kompleksowej natury języka.

egzamin

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
FOA_K1_U06,
ESOKJ – poziom B1 dla języka arabskiego. Student
FOA_K1_U10
potraﬁ pod kierunkiem opiekuna naukowego
formułować i analizować problemy badawcze
w zakresie ﬁlologii arabskiej oraz dobierać metody
i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów.

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

FOA_K1_K01

egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności 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

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zdania złożone podrzędnie: podmiotowe, orzecznikowe, dopełnieniowe,
okolicznikowe, przydawkowe. Zdania złożone współrzędnie. Zdania z
wyłączeniem, z ekstrapozycją. Wskaźniki zespolenia.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

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

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

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka arabskiego (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.1140.1558296194.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

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

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach FOA_K1_W01,
FOA_K1_W02
ﬁlologii arabskiej i innych ﬁlologii orientalnych.
Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
języka i literatury arabskiej; ma świadomość
kompleksowej natury języka.

zaliczenie

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
FOA_K1_U06,
ESOKJ – poziom B1 dla języka arabskiego. Student
FOA_K1_U10
potraﬁ pod kierunkiem opiekuna naukowego
formułować i analizować problemy badawcze
w zakresie ﬁlologii arabskiej oraz dobierać metody
i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów.

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

FOA_K1_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zdania złożone podrzędnie: podmiotowe, orzecznikowe, dopełnieniowe,
okolicznikowe, przydawkowe. Zdania złożone współrzędnie. Zdania z
wyłączeniem, z ekstrapozycją. Wskaźniki zespolenia.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

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

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

Sylabusy
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Wstęp do literaturoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.140.5cb093efbe5d7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy z zakresu podstaw literaturoznawstwa; doskonalenie warsztatu badacza literatury

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe pojęcia z zakresu teorii literatury, historii
literatury i krytyki literackiej

FOA_K1_W01,
FOA_K1_W03

egzamin pisemny
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W2

podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
kultury

FOA_K1_W04

egzamin pisemny

U1

wyszukiwać i analizować informacje z zakresu
FOA_K1_U03,
literaturoznawstwa, samodzielnie wykorzystując źródła
FOA_K1_U14
polskie i obcojęzyczne

egzamin pisemny

U2

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich analizę i interpretację
z zastosowaniem podstawowych metod

FOA_K1_U04

egzamin pisemny

FOA_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego zdobywania wiedzy podczas realizacji
zadania (np. podczas pisania literaturoznawczej pracy
dyplomowej)

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

wykonanie ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

•Literaturoznawstwo i jego działy
•Literatura i dzieło literackie
•Genologia (rodzaje i gatunki literackie)
•Stylistyka
•Prozodia
•Wersologia
•Narracja i kompozycja
•Literatura a inne sztuki
•Historia literatury i krytyka literacka
•Nauki pomocnicze literaturoznawstwa
•Metodologia badań literackich
•Analiza i interpretacja

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym, sprawdzającym stopień
opanowania podstawowej terminologii literaturoznawczej, omawianej
podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Język angielski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.1C0.5ca7569692886.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

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

zaliczenie

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

zaliczenie

FOA_K1_K01,
FOA_K1_K02,
FOA_K1_K03,
FOA_K1_K04

zaliczenie

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

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.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności 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

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

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
W1, U1, K1
- 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.

Sylabusy
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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
W1, U1, K1
- 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.

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
W1, U1, K1
- 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.

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

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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.

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

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

Sylabusy
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Historia ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.140.5ca756d4528f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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- 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

egzamin pisemny

FOA_K1_U05,
FOA_K1_U14

egzamin pisemny

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

egzamin pisemny

K2

dialog ﬁlozoﬁczny

FOA_K1_K01,
FOA_K1_K02

egzamin pisemny

W1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Literatura regionu – historia literatury arabskiej (klasyczna)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.140.5cb879d77ac5d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

W1

FOA_K1_W02

egzamin

FOA_K1_U04

egzamin

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

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
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.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, możliwe dwie nieusprawiedliwione nieobecności,
egzamin ustny.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Proseminarium orientalistyczne - arabistyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.1C0.5cb879d7969bf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie studentowi wiedzy na temat metod analizy i interpretacji tekstów arabistycznych

C2

zapoznanie studenta z aparatem pojęciowo-terminologicznym, stosowanym w studiach arabistycznych

C3

zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

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 pojęciowoterminologicznego 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

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

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

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

FOA_K1_K01,
FOA_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

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.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności 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

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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
proseminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez prowadzącego na
pierwszych zajęciach.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
proseminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Wykład monograﬁczny w dziedzinie nauk humanistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.1C0.5cb879d7b1b0e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

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

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

zaliczenie

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

zaliczenie

FOA_K1_K01,
FOA_K1_K02,
FOA_K1_K03

zaliczenie

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.

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.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Semestr 4
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.
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Praktyczna nauka języka arabskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.180.5cb879d5ed85c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
13.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 150

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Nauka arabskiego języka literackiego na poziomie średniozaawansowanym. Kształcenie i rozwijanie umiejętności
rozumienia tekstów mówionych i pisanych. Rozwijanie umiejętności komunikowania się w podstawowych
sytuacjach życiowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

FOA_K1_W02

egzamin

W2

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

FOA_K1_W02

egzamin

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

egzamin

U2

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

FOA_K1_U01,
FOA_K1_U06

egzamin

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

egzamin

FOA_K1_K03

egzamin

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.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności 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

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do zajęć

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
360

ECTS
13.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
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 społecznoekonomicznej, kulturalnej i popularno–naukowej w arabskim języku literackim.
Odnajdywanie w tekście potrzebnych informacji. 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.

1.

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.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

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.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, wykład konwencjonalny, gra dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obowiązkowa obecność i aktywny udział w zajęciach. Zaliczenie
sprawdzianów śródsemestralnych oraz egzaminu końcowego.
Szczegółowe warunki zaliczenia oraz wymogi dotyczące egzaminu zostaną
podane przez prowadzących na pierwszych zajęciach. Do zaliczenia
przedmiotu konieczne jest uzyskanie zaliczenia u wszystkich
prowadzących.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka arabskiego (wykład)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.180.1558296076.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach FOA_K1_W01,
FOA_K1_W02
ﬁlologii arabskiej i innych ﬁlologii orientalnych.
Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
języka i literatury arabskiej; ma świadomość
kompleksowej natury języka.

zaliczenie

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
FOA_K1_U06,
ESOKJ – poziom B1 dla języka arabskiego. Student
FOA_K1_U10
potraﬁ pod kierunkiem opiekuna naukowego
formułować i analizować problemy badawcze
w zakresie ﬁlologii arabskiej oraz dobierać metody
i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów.

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

FOA_K1_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności 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

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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, zdań
czasownikowych. Analiza poszczególnych części zdania.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i
aktywności na zajęciach.

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

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka arabskiego (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.180.1558296194.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

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

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach FOA_K1_W01,
FOA_K1_W02
ﬁlologii arabskiej i innych ﬁlologii orientalnych.
Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
języka i literatury arabskiej; ma świadomość
kompleksowej natury języka.

zaliczenie na ocenę

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
FOA_K1_U06,
ESOKJ – poziom B1 dla języka arabskiego. Student
FOA_K1_U10
potraﬁ pod kierunkiem opiekuna naukowego
formułować i analizować problemy badawcze
w zakresie ﬁlologii arabskiej oraz dobierać metody
i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

FOA_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Omówienie reguł składni współczesnego arabskiego języka literackiego.
Przedstawienie tej problematyki w szerszej perspektywie pragmatycznej i
wypowiedzeniowej. Składnia grup nominalnych, zdań nominalnych, zdań
czasownikowych. Analiza poszczególnych części zdania.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

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

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

Sylabusy
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Literatura regionu - historia literatury arabskiej (współczesna)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.180.5cb879d82923b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z procesami kulturalno-literackimi w krajach arabskich

C2

przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej literatury arabskiej (poezja, proza, dramat)

C3

zapoznanie studentów z różnymi tekstami literatury współczesnej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

procesy kulturalno-literackie w krajach arabskich

FOA_K1_W01,
FOA_K1_W03,
FOA_K1_W08

egzamin

FOA_K1_U01,
FOA_K1_U05,
FOA_K1_U13

egzamin

FOA_K1_K01,
FOA_K1_K02

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
potraﬁ merytorycznie argumentować
z wykorzystaniem tekstów współczesnych autorów
arabskich

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego
świata arabskiego

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na wykładach
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka arabskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.1100.5cb879d5ed85c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej standardowego arabskiego

C2

zapoznanie studenta z odpowiednim dla jego poziomu znajomości języka korpusem tekstów pisanych i ustnych
w standardowym arabskim oraz utrwalenie znajomości tego korpusu pod względem praktycznym i teoretycznym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

W1

FOA_K1_W01

zaliczenie na ocenę

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

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role.

K1

FOA_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

120

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Ćwiczenia dotyczące wymowy, słownictwa, poprawnych wypowiedzi, mające na
celu wykształcenie lepszych sprawności receptywnych i produktywnych.
Analiza językowa tekstów pisanych i mówionych w standardowym arabskim,
obejmujących takie zagadnienia jak:
1. Świat arabski: kultura i tradycja;
2. problemy społeczno-polityczno-gospodarcze krajów arabskich.

1.

W1, U1, K1

Czytanie i analiza krótkich tekstów literackich w standardowym arabskim

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego na pierwszych zajęciach.

89 / 122

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Język mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.1100.5cb879d897428.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie studentowi wiedzy z zakresu języka mediów arabskojęzycznych

C2

zapoznanie studenta z odpowiednim dla jego poziomu znajomości języka korpusem tekstów pisanych i ustnych
z mediów arabskojęzycznych

C3

zapoznanie studenta ze sposobami pozyskiwania wiarygodnych tekstów medialnych w standardowej
arabszczyźnie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
student ma świadomość kompleksowej natury języka,
jego złożoności i historycznej zmienności oraz wiedzę
na temat kompetencji semiolingwistycznej

W1

FOA_K1_W02

zaliczenie na ocenę

FOA_K1_U04

zaliczenie na ocenę

FOA_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozróżnić różnego rodzaju teksty medialne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając
z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje
się nowymi zjawiskami w kulturze

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

28

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
58

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Teksty pisane i ustne z arabskojęzycznych środków masowego przekazu,
dotyczące krajów arabskich, w tym problemów:
- politycznych,
- społecznych,
- religijnych
- kulturowych

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez prowadzącego na
pierwszych zajęciach.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Dialekt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.1300.5cb879d8b0c02.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nauka jednego z dialektów języka arabskiego metodą komunikacyjną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma pogłębioną wiedzę w zakresie jednego
z wariantów języka arabskiego, ma świadomość
kompleksowej natury języka arabskiego i jego
złożoności, posiada wiedzę na temat kompetencji
semiolingwistycznych

FOA_K1_W02

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

/ wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka arabskiego (wariant dialektalny).

FOA_K1_U06

zaliczenie, egzamin

U2

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku arabskim (wariant dialektalny).

FOA_K1_U08

zaliczenie, egzamin

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

zaliczenie, egzamin

U4

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

FOA_K1_U12

zaliczenie, egzamin

FOA_K1_K02

zaliczenie, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności 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

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

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
W1, U1, U2, U3, U4, K1
dialekty.
Ćwiczenia w zakresie wymowy, słownictwa dla wykształcenia sprawności
receptywnych (słuchanie i czytanie ze zrozumieniem) i produktywnych (mówienie
i pisanie). Ćwiczenia w swobodnym mówieniu, praca w parach lub grupach.

1.

Ćwiczenia z tekstami w dialekcie, obejmującymi: współczesne problemy świata
arabskiego; krótkie dialogi zaczerpnięte z tekstów w dialekcie; materiały
audiowizualne i pisane z prasy; zagadnienia dotyczące tradycji i obyczajów.

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane przez prowadzącego.
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Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie semestru na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach.
Zaliczenie końcowe w formie ustnej. Szczegółowe warunki zaliczenia
zostaną podane przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Praktyczna nauka współczesnego języka hebrajskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.1300.5cb879d8cd73a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z elementami współczesnego języka hebrajskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
FOA_K1_W02
znajomością języka hebrajskiego, który jest drugim
językiem specjalności

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student umie komunikować się w języku hebrajskim
na poziomie elementarnym

FOA_K1_U02,
FOA_K1_U04

zaliczenie, egzamin

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności 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

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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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, U1

2.

zaimki osobowe i pytajne

W1, U1

3.

negatory  אין,לא

W1, U1

4.

rodzajnik

W1, U1

5.

przyimki ל מן על אל בין ב

W1, U1

6.

odmiana przymiotników typu טוב גדול קשה

W1, U1

7.

czas teraźniejszy czasowników typu שר לומד עושה מדבר

W1, U1

8.

konstrukcje dopełniaczowe typu בית דויד )ה(בית של דויד

W1, U1

9.

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

W1, U1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
gra dydaktyczna, analiza tekstów, metoda sytuacyjna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i czynny w
nich udział.

Semestr 6
Metody nauczania:
gra dydaktyczna, analiza tekstów, metoda sytuacyjna, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, czynny w
nich udział oraz zdanie egzaminu pisemnego w sesji letniej.

egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Język angielski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.1300.5ca7569692886.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

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

egzamin ustny,
zaliczenie

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

egzamin ustny,
zaliczenie

FOA_K1_K01,
FOA_K1_K02,
FOA_K1_K03,
FOA_K1_K04

egzamin ustny,
zaliczenie

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

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.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

102 / 122

lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

6

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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
W1, U1, K1
- 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.

1.

Rozwijamy znajomość materiału gramatycznego na poziomie zaawansowanym.
Szczególny nacisk położony jest na opanowanie lub ewentualnie utrwalenie
uprzednio poznanego materiału dotyczącego np. czasów, trybów warunkowych (
w tym mieszanych) i discourse makers. W trakcie zajęć objaśniane są kolokacje,
związki frazeologiczne.

2.

W1, U1, K1

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
W1, U1, K1
konstrukcje gramatyczne. Studenci rozmawiają na zadane tematy, robią ćwiczenia
dotyczące przerobionego słownictwa i zagadnień gramatycznych.

3.

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

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie czterech
semestrów zajęć z lektoratu języka angielskiego. Egzamin ustny
weryﬁkuje przyswojenie materiału leksykalnego i gramatycznego
obowiązującego na zajęciach, a także umiejętności poprawnego
wypowiadania się na zadany temat.

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

Sylabusy
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Literatura regionu – historia literatury arabskiej (klasyczna)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.1100.5cb879d77ac5d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z wybranymi tekstami klasycznej literatury arabskiej

C2

analiza wybranych tekstów z klasycznej literatury arabskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

absolwent zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji tekstów kultury

FOA_K1_W04

zaliczenie na ocenę
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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

zaliczenie na ocenę

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

zaliczenie na ocenę

U3

Absolwent potraﬁ określić priorytety przy realizacji
określonego zadania.

FOA_K1_U11

zaliczenie na ocenę

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

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przeprowadzenie badań literaturowych

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę obecność i aktywny udział w zajęciach, zaliczenie ustne na ocenę.

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

Sylabusy
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Seminarium licencjackie - arabistyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.1300.5cb879d8eb6be.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie / literaturoznawstwie
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

zaliczenie

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

zaliczenie

FOA_K1_K01,
FOA_K1_K04

zaliczenie

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.

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.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Sylabusy
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Forma aktywności 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

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności 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

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Treści merytoryczne seminarium językoznawczego obejmują językoznawstwo
arabistyczne, głównie składnię i słowotwórstwo oraz inne zagadnienia – w
zależności od wyboru uczestników seminarium.
Treści merytoryczne seminarium literaturoznawczego obejmują
literaturoznawstwo, historię i kulturę świata arabskiego.
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 / literatury, historii i
kultury świata arabskiego.

1.

W1, U1, K1

Harmonogram prac przygotowujących do napisania pracy licencjackiej:
1. Wybór tematu pracy – do 31 X
2. Konspekt pracy (cel, metoda, układ, plan zawartości rozdziałów) – do 20 XI
3. Wybór i tłumaczenie tekstu do aneksu – do końca 1. semestru
6. Pisemne zreferowanie literatury przedmiotu – do końca 1. semestru
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.

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywne uczestniczenie w zajęciach, systematyczne przygotowanie i
referowanie kolejnych etapów pracy oraz dotrzymanie terminów oddania
pracy w wersji roboczej i ostatecznej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Seminarium językoznawcze: Znajomość pojęć służących do opisu języka.
Seminarium literaturoznawcze: Znajomość zagadnień z zakresu historii literatury arabskiej oraz historii i kultury świata
arabskiego.
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka arabskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.1200.5cb879d5ed85c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej standardowego arabskiego

C2

Zapoznanie studenta z odpowiednim dla jego poziomu znajomości języka korpusem tekstów pisanych i ustnych
w standardowym arabskim oraz utrwalenie znajomości tego korpusu pod względem praktycznym i teoretycznym

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

W1

FOA_K1_W01

egzamin

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

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role.

K1

FOA_K1_K01

egzamin

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

90

przygotowanie do egzaminu

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Ćwiczenia dotyczące wymowy, słownictwa, poprawnych wypowiedzi mających na
celu wykształcenie lepszych sprawności receptywnych i produktywnych.
Analiza językowa tekstów pisanych i mówionych w standardowym arabskim,
obejmujących takie zagadnienia jak:
1. Świat arabski: kultura i tradycja;
2. problemy społeczno-polityczno-gospodarcze krajów arabskich.

1.

W1, U1, K1

Czytanie i analiza krótkich tekstów literackich w standardowym arabskim

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego na pierwszych zajęciach.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Język mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.1200.5cb879d897428.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie studentowi wiedzy z zakresu języka mediów arabskojęzycznych

C2

zapoznanie studenta z odpowiednim dla jego poziomu znajomości języka korpusem tekstów pisanych i ustnych
z mediów arabskojęzycznych

C3

zapoznanie studenta ze sposobami pozyskiwania wiarygodnych tekstów medialnych w standardowej
arabszczyźnie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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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

zaliczenie na ocenę

FOA_K1_U04

zaliczenie na ocenę

FOA_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozróżniać różnego rodzaju teksty medialne

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

48

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Teksty pisane i ustne z arabskojęzycznych środków masowego przekazu,
dotyczące krajów arabskich, w tym problemów:
- politycznych,

1.

- społecznych,

W1, U1, K1

- religijnych
- kulturowych

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez
prowadzącego na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Literatura regionu – historia literatury arabskiej (współczesna)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.1200.5cb879d9652e5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z różnymi tekstami arabskiej literatury współczesnej

C2

kształcenie umiejętności merytorycznej argumentacji i formowania wniosków na podstawie dorobku współczesnej
literatury arabskiej

C3

przekazanie wiedzy dotyczących współczesnych procesów kulturalno-literackich w krajach arabskich

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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zna i rozumie metody analizy i interpretacji tekstów
kultury

W1

FOA_K1_W01,
FOA_K1_W04

zaliczenie na ocenę

FOA_K1_U01,
FOA_K1_U03,
FOA_K1_U04,
FOA_K1_U05

zaliczenie na ocenę

FOA_K1_K01,
FOA_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
potraﬁ przeprowadzić analizę i interpretację tekstów
literackich

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
ma świadomość dziedzictwa kultury i literatury
arabskiej

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie pisemne - prezentacja
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Załącznik nr 42 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Filologiczny

Kierunek:

ﬁlologia orientalna – arabistyka

Poziom kształcenia:

drugiego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

ﬁlologia orientalna – arabistyka

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

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

53%

Literaturoznawstwo

39%

Nauki o kulturze i religii 3%
Historia

3%

Filozoﬁa

1%

Nauki prawne

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia drugiego stopnia na kierunku Filologia orientalna - arabistyka trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem
tytułu magistra.
Celem studiów jest wykształcenie dysponujących pogłębioną merytoryczną i praktyczną wiedzą specjalistów w zakresie
arabistyki.
W wymiarze godzin nauczania program studiów arabistycznych drugiego stopnia obejmuje 1030 godzin zajęciowych, w tym
przedmioty kierunkowe oraz przedmioty kształcenia ogólnego.
Warunkiem zaliczenia studiów jest zgromadzenie minimum 120 punktów ECTS, przedstawienie pracy magisterskiej oraz
zdanie egzaminu dyplomowego.
Absolwent studiów arabistycznych II stopnia posiada bardzo dobrą znajomość w mowie i piśmie arabskiego języka
literackiego oraz podstawową znajomość wybranych dialektów arabskich. Posiada pogłębioną wiedzę o kulturze, literaturze,
ﬁlozoﬁi, historii, geograﬁi, polityce i religii krajów arabskich. Gruntowna wiedza z wybranej specjalizacji (m.in.
językoznawstwa, przekładoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa) pozwala mu na znalezienie pracy w charakterze
tłumacza, w instytucjach kulturalnych, dyplomacji czy instytucjach badawczych.
Absolwent może kontynuować kształcenie w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych.
Jest to kierunek oryginalny na UJ.

Charakterystyka kierunku
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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 2021-2030.
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 uczenia się
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 pogłebionej 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 pogłębionych umiejętności ﬁlologicznych w zakresie języka arabskiego, w
szczególności analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego oraz rozwiązywania problemów
badawczych ﬁlologii.
Przekazanie pogłebionej wiedzy o strukturze wybranych języków i 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. ekspert do spraw arabskiego obszaru kulturowego w różnych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, w redakcjach,
wydawnictwach i mediach; po zdobyciu dodatkowych kwaliﬁkacji - także w jednostkach i instytucjach gospodarczych lub
politycznych, w służbach dyplomatycznych i specjalnych;
b. wykwaliﬁkowany pracownik szeroko pojętego sektora kultury i turystyki;
c. tłumacz tekstów literackich i specjalistycznych, a po zdaniu egzaminu państwowego tłumacz przysięgły;
d. po ukończeniu kształcenia w szkole doktorskiej nauczyciel akademicki.

Charakterystyka kierunku
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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.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Studia semitystyczno-islamistyczne w tym m.in.:
- Klasyczna literatura arabska
- Współczesna literatura arabska
- Gramatyka języka arabskiego
- Gramatyka kontrastywna arabsko-hebrajsko-polska
- Dydaktyka języka arabskiego
- Socjolingwistyka świata arabskiego i dialektologia arabska
- Gramatyka współczesnego języka hebrajskiego
- Historia Bliskiego Wschodu
- Islam – historia i teraźniejszość
- Kultura świata arabskiego

Związek badań naukowych z dydaktyką
Kierunek oferuje studentom urozmaiconą ofertę edukacyjną obejmującą pogłębioną 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 kształcenia i
osiągnięcie przez studentów wszystkich zakładanych efektów uczenia się, a także prowadzenie badań naukowych.
Do dyspozycji jest ogółem 14 sal dydaktycznych, w tym duża sala wykładowa (ok. 60 osób), cztery sale średnie (30 osób),
dziewięć sal seminaryjnych (ok. 20 osób), w tym dwie z możliwością łączenia na większe. Wszystkie sale dydaktyczne
wyposażone są w rzutniki projekcyjne, ekrany oraz głośniki, a ponadto Pracownicy Instytutu mogą korzystać z przenośnego
sprzętu multimedialnego (magnetofony, odtwarzacze CD i DVD, laptopy, itp.) oraz ze sprzętu do prowadzenia
telekonferencji. 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 MS Teams oraz 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 nowoczesną czytelnią, z możliwością podłączenia internetowego.
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.
Gabinety Pracowników Instytutu, w których odbywają się konsultacje, są wyposażone w Internet i zapewniają dobry kontakt
Studentów z Pracownikami naukowymi i dydaktycznymi.
Obecny budynek Instytutu Orientalistyki jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy i podjazdy, toalety,
oznaczenia w alfabecie Braille'a). Pracownicy mają dostęp do pomieszczenia socjalnego i pokoju ksero. Na parterze i piątym
piętrze znajdują się Strefy Studenta z wygodnymi miejscami do odpoczynku. Ponadto Koła Naukowe mają własne
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pomieszczenie przeznaczone na zebrania i do przechowywania materiałów.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0230

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Program studiów drugiego stopnia obejmuje przedmioty kierunkowe, w tym praktyczną naukę arabskiego języka literackiego
oraz wybranych dialektów o zasięgu ponadregionalnym, a także przedmioty kształcenia ogólnego.
Studenci dokonują wyboru specjalizacji językoznawczej lub literaturoznawczej i uczestniczą następnie w odpowiednim
seminarium, w czasie którego pracują nad przygotowaniem pracy magisterskiej.
Plan studiów zapewnia studentowi możliwość wyboru części przedmiotów. Elastyczność programu pozwala mu też na
realizowanie indywidualnego planu studiów.
Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa, która powinna uzyskać
pozytywne opinie promotora i recenzenta pracy oraz egzaminem dyplomowym.
W trakcie studiów istnieje możliwość wyjazdu na stypendia do krajów arabskich oraz w ramach programu Socrates.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

120

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

48

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

48

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: 1030

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
nie przewiduje się praktyk zawodowych

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

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

FOA_K2_W01

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

P7U_W, P7S_WG

FOA_K2_W02

Absolwent zna i rozumie/ ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie języka i
literatury arabskiej oraz innego języka orientalnego

P7U_W, P7S_WG

FOA_K2_W03

Absolwent zna i rozumie/ ma świadomość kompleksowej natury języka arabskiego,
jego złożoności i historycznej zmienności.

P7U_W, P7S_WG

FOA_K2_W04

Absolwent zna i rozumie/ ma pogłębioną wiedzę o wybranych kierunkach rozwoju i
osiągnięciach w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych P7U_W, P7S_WG
i pokrewnych w ramach ﬁlologii arabskiej

FOA_K2_W05

Absolwent zna i rozumie/ ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz,
interpretacji i wartościowania tekstów kultury.

P7U_W, P7S_WG

FOA_K2_W06

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

P7U_W, P7S_WK

FOA_K2_W07

Absolwent zna i rozumie/ ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach ﬁlologii orientalnej z
dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych

P7U_W, P7S_WK

FOA_K2_W08

Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa
P7U_W, P7S_WK
autorskiego.

Umiejętności
Kod

Treść

PRK

FOA_K2_U01

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

P7U_U, P7S_UW

FOA_K2_U02

Absolwent potraﬁ dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o
charakterze ogólnym lub specjalistycznym z języka polskiego na język arabski oraz
inny język orientalny; dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o
charakterze ogólnym z języka arabskiego oraz z innego języka orientalnego na język
polski.

P7U_U, P7S_UW

FOA_K2_U03

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować
informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne.

P7U_U, P7S_UW

FOA_K2_U04

Absolwent potraﬁ przy rozwiązywaniu problemów w zakresie ﬁlologii arabskiej
integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin humanistycznych.

P7U_U, P7S_UW

FOA_K2_U05

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

P7U_U, P7S_UW

FOA_K2_U06

Absolwent potraﬁ/ posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z
wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania i syntetyzowania
wniosków.

P7U_U, P7S_UW

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

FOA_K2_U07

Absolwent potraﬁ/ wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia
praktyczną i teoretyczną znajomością języka arabskiego co najmniej na poziomie C1
zgodnie z wymaganiami określonymi przez ESOKJ

P7U_U, P7S_UK

FOA_K2_U08

Absolwent potraﬁ/ posiada umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego co
najmniej na poziomie B2+ oraz w zakresie dodatkowego języka obcego.

P7U_U, P7S_UK

FOA_K2_U09

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju
wystąpienia ustne w języku arabskim i w języku polskim na wybrany temat z
wykorzystaniem literatury przedmiotu.

P7U_U, P7S_UK

FOA_K2_U10

Absolwent potraﬁ porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat
zagadnień studiowanych w ramach ﬁlologii arabskiej.

P7U_U, P7S_UK

FOA_K2_U11

Absolwent potraﬁ w sposób krytyczny formułować, analizować i syntetyzować
problemy badawcze dotyczące zagadnień studiowanych w ramach ﬁlologii arabskiej,
dobrać adekwatne metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów i
dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i
metod.

P7U_U, P7S_UO

FOA_K2_U12

Absolwent potraﬁ określić priorytety przy realizacji określonego zadania.

P7U_U, P7S_UO

FOA_K2_U13

Absolwent potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

P7U_U, P7S_UO

FOA_K2_U14

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w
zakresie ﬁlologii arabskiej.

P7U_U, P7S_UU

FOA_K2_U15

Absolwent potraﬁ/ rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju
zawodowego.

P7U_U, P7S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

FOA_K2_K01

Absolwent jest gotów do/ potraﬁ oceniać odbierane informacje, formułować krytyczne
sądy na temat posiadanej wiedzy i dla rozwiązania problemów badwczych zasięgać
P7U_K, P7S_KK
opinii opiekuna naukowego.

FOA_K2_K02

Absolwent jest gotów do/ ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego
różnorodności i jest gotowy by działać na rzecz jego zachowania.

FOA_K2_K03

Absolwent jest gotów do/ rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i
P7U_K, P7S_KR
kieruje się jej zasadami.

Efekty uczenia się

PRK

P7U_K, P7S_KO
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Plany studiów
Student wybiera metodologię badań i seminarium zgodnie ze specjalizacją.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka arabskiego

90

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Dialekt

30

2,0

zaliczenie

Gramatyka kontrastywna

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zagadnienia współczesnego islamu

30

3,0

egzamin

O

Teoria przekładu

30

1,0

zaliczenie

O

Praktyczna nauka współczesnego języka hebrajskiego

30

2,0

zaliczenie

O

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

O

Bezpieczeństwo i higiena kształcenia

4

-

zaliczenie

O

Język mediów

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium magisterskie

30

5,0

zaliczenie

F

Metodologia badań ﬁlologicznych

30

4,0

egzamin

F

Wykład monograﬁczny w dziedzinie nauk humanistycznych

30

2,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka arabskiego

90

7,0

egzamin

O

Dialekt

30

3,0

egzamin

O

Ćwiczenia przekładowe

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Historia współczesnego świata arabskiego

30

3,0

egzamin

O

Praktyczna nauka współczesnego języka hebrajskiego

30

3,0

egzamin

O

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

O

Ochrona własnosci intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie

30

5,0

zaliczenie

F

Wykład monograﬁczny w dziedzinie nauk humanistycznych

30

2,0

zaliczenie

F

Przedmiot

O

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów
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Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka arabskiego

90

9,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język mediów

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ćwiczenia przekładowe

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Współczesna literatura arabska

30

3,0

egzamin

O

Język angielski

30

2,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie

30

5,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka arabskiego

60

10,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie

30

25,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Praktyczna nauka języka arabskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.210.5cb879d5ed85c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych – pisania, czytania, mówienia, rozumienia.
Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie – zasady tworzenia
rozbudowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student ma świadomość kompleksowej natury języka
arabskiego, jego złożoności i historycznej zmienności.

FOA_K2_W03

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne
w języku arabskim na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu

FOA_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ przygotować w języku arabskim
typowe prace pisemne o charakterze ogólnym
i specjalistycznym, odnoszące się do różnych dziedzin
życia i kultury.

FOA_K2_U01

zaliczenie na ocenę

FOA_K2_K02

zaliczenie na ocenę

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.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

90

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Nauka współczesnej standardowej arabszczyzny na poziomie odpowiednim dla
studiów drugiego stopnia, kierunku: ﬁlologia orientalna - arabistyka. Bloki
tematyczne obejmujące współczesne teksty w standardowej arabszczyźnie
(materiały mówione i pisane, również z interferencjami dialektalnymi), analiza
materiału pod względem leksykalnym i gramatycznym, przygotowanie przez
studentów opracowań ustnych i pisemnych na zadany temat.
Ćwiczenia na tekstach pisanych: opracowywanie tekstów w standardowej
arabszczyźnie o tematyce społeczno-polityczno-ekonomicznej, kulturalnej i
popularno-naukowej, Ćwiczenia przekładowe.
Ćwiczenia na tekstach mówionych w standardowej arabszczyźnie (również z
interferencjami dialektalnymi), rozumienie ze słuchu: analiza oraz słuchanie ze
zrozumieniem dłuższych wypowiedzi realizowanych w tempie naturalnym.
Tłumaczenie i analiza zarejestrowanych fragmentów arabskich audycji radiowych i
telewizyjnych.
Ćwiczenia w swobodnym mówieniu (praca indywidualna, praca w parach lub
grupach). Doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji, konstruowanie
dłuższych wypowiedzi dotyczących omawianych bloków tematycznych.

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Dialekt
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.230.5cb879d8b0c02.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nauka jednego z dialektów języka arabskiego metodą komunikacyjną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

/ ma świadomość kompleksowej natury języka
arabskiego, jego złożoności. posiada wiedzę na temat
kompetencji semiolingwistycznych

FOA_K2_W03

zaliczenie, egzamin

W2

/ ma pogłębioną wiedzę w zakresie języka arabskiego
(wariant dialektalny)

FOA_K2_W02

zaliczenie, egzamin

U1

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich analizę i interpretację w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego

FOA_K2_U05

zaliczenie, egzamin

U2

/ wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka arabskiego (wariant dialektalny).

FOA_K2_U07

zaliczenie, egzamin

U3

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku arabskim (wariant dialektalny).

FOA_K2_U09

zaliczenie, egzamin

U4

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_K2_U02

zaliczenie, egzamin

FOA_K2_K02

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego
w jego różnorodności i działa na rzecz jego
zachowania

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

rozwiązywanie zadań

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

wykonanie ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

15

rozwiązywanie zadań

10

wykonanie ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
70

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

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
W1, W2, U1, U2, U3, U4,
dialekty.
K1
Ćwiczenia w zakresie wymowy, słownictwa dla wykształcenia sprawności
receptywnych (słuchanie i czytanie ze zrozumieniem) i produktywnych (mówienie
i pisanie). Ćwiczenia w swobodnym mówieniu, praca w parach lub grupach.

1.

Ćwiczenia z tekstami w dialekcie, obejmującymi: współczesne problemy świata
arabskiego; krótkie dialogi zaczerpnięte z tekstów w dialekcie; materiały
audiowizualne i pisane z prasy; zagadnienia dotyczące tradycji i obyczajów.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie semestru na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach.
Zaliczenie końcowe w formie ustnej. Szczegółowe warunki zaliczenia
zostaną podane przez prowadzącego.
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Semestr 2
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie semestru na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach.
Egzamin końcowy w formie ustnej. Szczegółowe warunki zaliczenia
zostaną podane przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Gramatyka kontrastywna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.210.5cb879da9f726.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wyjaśnienie miejsca językoznawstwa porównawczego wśród innych dyscyplin zajmujących się opisem budowy
systemu językowego, jego płaszczyzn i jednostek realizowanych w komunikacji międzyludzkiej. Praktyczne
zastosowanie badań kontrastywnych na płaszczyźnie fonologicznej, morfologicznej i składniowej języka
arabskiego zestawianego z językiem polskim; wyszczególnienie różnic między zjawiskami tekstowymi
porównywanych języków, zwrócenie uwagi na przyczyny powstawaniu tzw. błędów interferencyjnych przy
uwzględnieniu zjawiska transferu językowego w kontaktach między językami.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
FOA_K2_W01,
ﬁlologii arabskiej. Student ma pogłębioną wiedzę
FOA_K2_W04
o wybranych kierunkach rozwoju i osiągnięciach
w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
ﬁlologii arabskiej.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułowania i syntetyzowania
wniosków. Student potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne
w języku arabskim i w języku polskim na wybrany
temat z wykorzystaniem literatury przedmiotu.
Student potraﬁ porozumiewać się i dyskutować
w różnych gremiach na temat zagadnień
studiowanych w ramach ﬁlologii arabskiej. Student
potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role.

FOA_K2_U06,
FOA_K2_U09,
FOA_K2_U10,
FOA_K2_U13

zaliczenie na ocenę

FOA_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potraﬁ oceniać odbierane informacje,
formułować krytyczne sądy na temat posiadanej
wiedzy i dla rozwiązania problemów badwczych
zasięgać opinii opiekuna naukowego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie referatu

10

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka zajęć:
1. Zajęcia organizacyjne: bibliograﬁa, podanie tematyki i zakresu, krótki tekst
arabski – wskazanie na najważniejsze zjawiska, głównie składniowe, tłumaczenie,
porównanie struktur.
2. Cele i metody językoznawstwa kontrastywnego
3. Zróżnicowanie j. polskiego – j. arabskiego
4. Fonetyka, fonologia (tu także wykorzystanie dialektów do porównania)
5. Kategorie morfologiczne rzeczownika i innych nominalnych części mowy
(ﬂeksja)
6. Kategorie morfologiczne czasownika (ﬂeksja)
7. Słowotwórstwo
8. Grupy wyrazowe
9. Składnia zgody, rządu, przynależności
10. Przyimki
11. Zdania nominalne
12. Zdania czasownikowe
13. Wskaźniki zespolenia, delimitacja
14. Ekstrapozycja
15. Funkcje syntaktyczne przypadków

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza przypadków, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student powinien wykazać się aktywnością podczas zajęć, przygotować
referat przedstawiający zestawienie cech strukturalnych języka
zaliczenie na ocenę
arabskiego oraz języka polskiego (w wybranym przez siebie zakresie). Na
tej podstawie uzyskuje zaliczenie na ocenę.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość gramatyki języka arabskiego oraz gramatyki języka polskiego. Znajomość pojęć służących do opisu języka.
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy
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Zagadnienia współczesnego islamu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.210.5cb879dabcb07.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi ze współczesnym islamem

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zagadnienia związane ze współczesnym islamem

FOA_K2_W04,
FOA_K2_W07

egzamin ustny

25 / 83

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nurty we współczesnym islamie

W1

2.

Sytuacja kobiet we współczesnym świecie muzułmańskim

W1

3.

Sytuacja mniejszości religijnych w świecie muzułmańskim

W1

4.

Dialog między islamem, a innymi religiami

W1

5.

Sytuacja muzułmanów w Polsce

W1

6.

Islam, a terroryzm

W1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci odpowiadają na pytania z zakresu zagadnień ustalonego z
prowadzącym na miesiąc przed egzaminem
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Teoria przekładu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.210.5cb094ﬀ424af.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z elementami przekładoznawstwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analiz, interpretacji i wartościowania przekładów

FOA_K2_W01

zaliczenie
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W2

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w przekładoznawstwie

FOA_K2_W01

zaliczenie

W3

Student zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony
własności intelektualnej oraz prawa autorskiego

FOA_K2_W08

zaliczenie

W4

Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych
FOA_K2_W04
kierunkach rozwoju i osiągnięciach przekładoznawstwa

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułowania i syntetyzowania
wniosków dotyczących krytyki przekładu

FOA_K2_U06

zaliczenie

FOA_K2_K03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student rozumie konieczność przestrzegania etyki
zawodu tłumacza i kieruje się jej zasadami

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przekład jako akt komunikacji językowej

W1, W2, W3, W4, U1, K1

2.

Ekwiwalencja dynamiczna i formalna; przekład niepełny; dosłowność; informacja
eksplicytna i implicytna

W1, W2, W3, W4, U1, K1

3.

Znaki komunikacji niewerbalnej a przekład

W1, W2, W3, W4, U1, K1

4.

Semantyka A. Wierzbickiej a przekład

W1, W2, W3, W4, U1, K1

5.

Przekład a znaczenie referencyjne, pragmatyczne, emotywne i wewnątrzjęzykowe

W1, W2, W3, W4, U1, K1

6.

Rodzaj gramatyczny i płeć a przekład; przekład inkluzywny

W1, W2, W3, W4, U1, K1

7.

tłumaczenie ustne konferencyjne i środowiskowe

W1, W2, W3, W4, U1, K1

8.

tłumaczenie na potrzeby kina i telewizji

W1, W2, W3, W4, U1, K1

9.

przekład tekstów prawnych i prawniczych

W1, W2, W3, W4, U1, K1

10.

tłumaczenie przysięgłe

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Sylabusy
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11.

przekład wspomagany komputerowo

W1, W2, W3, W4, U1, K1

12.

tłumaczenie tytułów dzieł

W1, W2, W3, W4, U1, K1

13.

norma europejska dotycząca zawodu tłumacza

W1, W2, W3, W4, U1, K1

14.

organizacje zrzeszające tłumaczy

W1, W2, W3, W4, U1, K1

15.

tłumacz literatury pięknej na rynku

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, udział w dyskusjach podczas wykładu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Praktyczna nauka współczesnego języka hebrajskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.230.5cb879d8cd73a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z elementami współczesnego języka hebrajskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
FOA_K2_W02
znajomością języka hebrajskiego, który jest drugim
językiem specjalności

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student umie komunikować się w języku hebrajskim
w podstawowym zakresie

FOA_K2_U02,
FOA_K2_U05

zaliczenie, egzamin

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

25

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
87

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

zaimki pytajne 'jaki/ który'

W1, U1

2.

bezokolicznik, czasowniki modalne

W1, U1

3.

czas przeszły czasowników typu למדתי

W1, U1

4.

zaimek dzierżawczy analityczny i syntetyczny

W1, U1

5.

dopełnienie bliższe zaimkowe analityczne

W1, U1

6.

przyimki z zaimkami osobowymi

W1, U1

7.

zdania typu יש לי דירה

W1, U1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
gra dydaktyczna, analiza tekstów, metoda sytuacyjna, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i czynny w
nich udział.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, czynny w
nich udział oraz zdanie egzaminu pisemnego w sesji letniej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wymaganiem wstępnym jest znajomość podstaw języka hebrajskiego w zakresie,
w którym są one nauczane na studiach licencjackich.

Sylabusy
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Język angielski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.230.5ca7569692886.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

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_K2_W05,
FOA_K2_W06,
FOA_K2_W07,
FOA_K2_W08

zaliczenie

FOA_K2_U03,
FOA_K2_U05,
FOA_K2_U07,
FOA_K2_U08,
FOA_K2_U09,
FOA_K2_U10

zaliczenie

FOA_K2_K01,
FOA_K2_K02,
FOA_K2_K03

zaliczenie

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

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.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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lektorat

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

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
W1, U1, K1
- 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.

Sylabusy
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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
W1, U1, K1
- 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.

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
W1, U1, K1
- 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.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, konwersatorium
językowe, Na zajęciach stosowane są także Communicative Language Teaching, The Silent Way i Total Physical Response.
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 po zaliczeniu 3 semestrów na poziomie min.
B2+ - egzamin pisemny i ustny.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, konwersatorium językowe, konsultacje, Na
zajęciach stosowane są także Communicative Language Teaching, The Silent Way i Total Physical Response.

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 po zaliczeniu 3 semestrów na poziomie min.
B2+ - egzamin pisemny i ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Do podjęcia zajęć na lektoracie upoważnione są osoby ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
(według standartów ESOKJ)

Sylabusy
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Język mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.210.5cb879d897428.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu języka arabskich mediów.

C2

Zapoznanie studenta z odpowiednim dla jego poziomu znajomości języka korpusem tekstów pisanych i ustnych
z mediów arabskojęzycznych oraz utrwalenie znajomości tego korpusu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

FOA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka arabskiego

FOA_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U2

posiada umiejętność przygotowania w języku polskim
i w języku arabskim różnych prac pisemnych
o charakterze ogólnym i specjalistycznym,
odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury

FOA_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U3

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

FOA_K2_U09

zaliczenie na ocenę

K1

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych
mediów i różnych jego form oraz interesuje się
FOA_K2_K02
nowymi zjawiskami w kulturze

zaliczenie na ocenę

K2

rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego
zawodu i kieruje się jej zasadami

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

FOA_K2_K03

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

wykonanie ćwiczeń

15

przygotowanie do zajęć

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
59

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

39 / 83

Praca z tekstami prasowymi dotyczącymi aktualnych problemów współczesnego
świata.
Praca z tekstami z czasopism i dzienników. Język w telewizji i radio.
Pokaz reportaży z mediów arabskojęzycznych ze zwróceniem uwagi na składnię i
specyﬁkę języka mediów.
Zaprezentowanie i wyjaśnienie najczęściej używanych zwrotów idiomatycznych w
mediach arabskich.
Przygotowywanie i prezentacja materiałów dotyczących arabskich zwyczajów i
tradycji na podstawie mass mediów.
Teksty arabskie (z Internetu i telewizji satelitarnej) zawierające język
zinterferowany (arabski literacki z elementami dialektów).
Zwroty frazeologiczne i ustalone kolokacje w arabskim języku mediów.

1.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, metoda projektów, analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie semestru na podstawie uczestnictwa i aktywności na
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.230.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studenta do napisania samodzielnej pracy naukowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ma uporządkowaną wiedzę z obszaru studiowanej
dyscypliny

FOA_K2_W01,
FOA_K2_W04,
FOA_K2_W05,
FOA_K2_W07,
FOA_K2_W08

zaliczenie

FOA_K2_U02,
FOA_K2_U03,
FOA_K2_U04,
FOA_K2_U05,
FOA_K2_U06,
FOA_K2_U10,
FOA_K2_U14

zaliczenie

FOA_K2_K01,
FOA_K2_K02,
FOA_K2_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić
wystąpienia ustne i pisemne na wybrany temat,
z wykorzystaniem literatury przedmiotu,

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie potrzebe ciągłego rozwoju oraz konieczność
przestrzegania etyki swojego zawodu

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie pracy dyplomowej

30

Sylabusy

42 / 83

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

dyskusja i analiza tekstów,
edycja tekstu,
omawianie i opracowanie zagadnień z literatury arabskiej / językoznawstwa
arabskiego
przygotowanie literatury do pisania pracy magisterskiej,
pisanie pracy magisterskiej,

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie, obecność i czynny udział w zajęciach, opracowanie
prezentacji w oparciu o artykuł naukowy. Przygotowanie pracy na temat
wybranych zagadnień omawianych na zajęciach.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Praca pisemna na omawiany na zajęciach temat. Określenie tematu pracy
magisterskiej, zebranie bibliograﬁi oraz przedstawienie proponowanych
poruszanych w niej zagadnień. Przekład tekst źródłowego do pracy
magisterskiej.
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Metodologia badań ﬁlologicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.210.5cb879dae2fc2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Metodologia badań literackich - Wykład ma na celu przedstawienie najważniejszych współczesnych teorii
i metodologii i literaturoznawczych. Metodologia badań językoznawczych - Celem wykładu wprowadzenie
w problematykę ogólnej metodologii nauki oraz w szczegółowe zagadnienia z zakresu metodologii badań
językoznawczych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę
FOA_K2_W01,
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie FOA_K2_W04,
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach FOA_K2_W05
ﬁlologii arabskiej

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ w sposób krytyczny formułować,
analizować i syntetyzować problemy badawcze
dotyczące zagadnień studiowanych w ramach ﬁlologii
arabskiej, dobrać adekwatne metody i narzędzia
pozwalające na rozwiązanie tych problemów i dokonać
prezentacji opracowanych zagadnień przy
wykorzystaniu różnych form i metod.

FOA_K2_U03,
FOA_K2_U04,
FOA_K2_U11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

FOA_K2_K01,
FOA_K2_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potraﬁ oceniać odbierane informacje,
formułować krytyczne sądy na temat posiadanej
wiedzy i dla rozwiązania problemów badawczych
zasięgać opinii opiekuna naukowego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metodologia badań literackich - Wykład ma na celu przedstawienie
najważniejszych współczesnych teorii i metodologii i literaturoznawczych.
Szczegóły zostaną podane w trakcie zajęć.
Metodologia badań językoznawczych - Przedmiot stanowi wprowadzenie w
metodologię badań językoznawczych na tle ogólnej metodologii nauk. Szczegóły
zostaną podane w trakcie zajęć.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie szczegółowe informacje zostaną podane podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
udział w zajęciach

Sylabusy
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Wykład monograﬁczny w dziedzinie nauk humanistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.230.5cb879d7b1b0e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

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

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w sposób pogłębiony i uporządkowany: aparat
pojęciowo-terminologiczny stosowany
w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych; wybrane
kierunki rozwoju i osiągnięcia dyscyplin
humanistycznych; metody analizy, interpretacji
i wartościowania tekstów kultury; miejsce i znaczenie
ﬁlologii w systemie nauk humanistycznych oraz jej
powiązania z tymi dyscyplinami.

FOA_K2_W01,
FOA_K2_W04,
FOA_K2_W05,
FOA_K2_W06,
FOA_K2_W07

zaliczenie

FOA_K2_U03,
FOA_K2_U04,
FOA_K2_U05,
FOA_K2_U06,
FOA_K2_U10,
FOA_K2_U11,
FOA_K2_U12,
FOA_K2_U14,
FOA_K2_U15

zaliczenie

FOA_K2_K01,
FOA_K2_K02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie: wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje, integrując
wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin
humanistycznych; rozpoznawać, dogłębnie analizować
i interpretować teksty kultury; formułować, analizować
i syntetyzować problemy badawcze, dobierać
adekwatne metody i narzędzia; dyskutować,
merytorycznie argumentować oraz formułować
i syntetyzować wnioski.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

oceny informacji i formułowania krytycznych sądów
na temat posiadanej wiedzy; doceniania wartości
dziedzictwa kulturowego i działań na rzecz jego
zachowania.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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 1
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.
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Praktyczna nauka języka arabskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.220.5cb879d5ed85c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych – pisania, czytania, mówienia, rozumienia.
Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie – zasady tworzenia
rozbudowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student ma świadomość kompleksowej natury języka
arabskiego, jego złożoności i historycznej zmienności.

FOA_K2_W03

egzamin
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne
w języku arabskim na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu

FOA_K2_U09

egzamin

U2

Student potraﬁ przygotować w języku arabskim
typowe prace pisemne o charakterze ogólnym
i specjalistycznym, odnoszące się do różnych dziedzin
życia i kultury.

FOA_K2_U01

egzamin

FOA_K2_K02

egzamin

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.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

90

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do egzaminu

30

uczestnictwo w egzaminie

3

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
198

ECTS
7.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Nauka współczesnej standardowej arabszczyzny na poziomie odpowiednim dla
studiów drugiego stopnia, kierunku: ﬁlologia orientalna - arabistyka. Bloki
tematyczne obejmujące współczesne teksty w standardowej arabszczyźnie
(materiały mówione i pisane, również z interferencjami dialektalnymi), analiza
materiału pod względem leksykalnym i gramatycznym, przygotowanie przez
studentów opracowań ustnych i pisemnych na zadany temat.
Ćwiczenia na tekstach pisanych: opracowywanie tekstów w standardowej
arabszczyźnie o tematyce społeczno-polityczno-ekonomicznej (lub fragmentów
pism urzędowych), kulturalnej i popularno-naukowej. Ćwiczenia przekładowe.
Ćwiczenia na tekstach mówionych w standardowej arabszczyźnie (również z
interferencjami dialektalnymi), rozumienie ze słuchu: analiza oraz słuchanie ze
zrozumieniem dłuższych wypowiedzi realizowanych w tempie naturalnym.
Tłumaczenie i analiza zarejestrowanych fragmentów arabskich audycji radiowych i
telewizyjnych.
Ćwiczenia w swobodnym mówieniu (praca indywidualna, praca w parach lub
grupach). Doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji, konstruowanie
dłuższych wypowiedzi lub prezentacji dotyczących omawianych bloków
tematycznych.

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy

52 / 83

Ćwiczenia przekładowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.220.5cb879db600ﬀ.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studenta z wybranymi metodami analizy, interpretacji i wartościowania tekstów literackich
w standardowej arabszczyźnie

C2

przekazanie studentowi pogłębionej wiedzy o powiązaniach literaturoznawstwa arabskiego z innymi dyscyplinami
naukowymi w obszarze nauk humanistycznych

C3

zapoznanie studenta z kompleksową naturą języka arabskiego, jego złożoności i historycznej zmienności

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

posiada pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analiz, interpretacji i wartościowania tekstów kultury
w zakresie literaturoznawstwa arabskiego

FOA_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2

posiada pogłębioną wiedzę o powiązaniach
literaturoznawstwa arabskiego z innymi dyscyplinami
naukowymi w obszarze nauk humanistycznych

FOA_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W3

ma świadomość kompleksowej natury języka
arabskiego, jego złożoności i historycznej zmienności.

FOA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów arabskich
oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację, z zastosowaniem zróżnicowanych
metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca
w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego

FOA_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować
krytyczne sądy

FOA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

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

FOA_K2_U02

zaliczenie na ocenę

FOA_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego
w jego różnorodności i jest gotowy by działać na rzecz
jego zachowania.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykonanie ćwiczeń

15

przygotowanie pracy semestralnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Zapoznanie się z tłumaczeniami wybranych tekstów literackich w
standardowym arabskim: lektura krytyczna, analiza i dyskusja
2. Ćwiczenia translatorskie obejmujące fragmenty współczesnych tekstów
literackich w standardowym arabskim

1.

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

3. Indywidualne próby translacji fragmentów tekstów literackich w standardowej
arabszczyźnie: analiza komparatystyczna domowych zadań przekładowych
4. Przekład wybranych tekstów specjalistycznych w standardowym arabskim

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia zostaną podane przez prowadzącego na pierwszych
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Historia współczesnego świata arabskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.220.5cb879db7aee5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią świata arabsko-muzułmańskiego od czasów Muhammada Alego po wydarzenia
współczesne

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

historię współczesnego świata arabskomuzułmańskiego

FOA_K2_W06

egzamin ustny
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
podjęcia działań mających na celu zachowanie
i ochronę dziedzictwa kulturowego świata arabskomuzułmańskiego

K1

FOA_K2_K02

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
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

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Świat arabsko-muzułmański w XIX wieku

W1

2.

Okres międzywojenny i kształtowanie się nowoczesnych państw

W1

3.

Świat arabsko-muzułmański w epoce zimnej wojny

W1

4.

Konﬂikty na Bliskim Wschodzie

W1

5.

Przemiany we współczesnym świecie arabsko-muzułmańskim

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Studenci odpowiadają na pytania z zakresu zagadnień ustalonego
wspólnie z prowadzącym miesiąc przed egzaminem
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Ochrona własnosci intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.220.5cb879db9a61a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po zakończonym kursie student posiada wiedzę z zakresu polskiego oraz unijnego i międzynarodowego prawa
własności intelektualnej (prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej), z uwzględnieniem zasad
wykorzystywania wyników cudzych prac intelektualnych podczas przygotowywania pracy dyplomowej oraz
wykonywania działalności gospodarczej. Student zna zasady ochrony cudzej i własnej twórczości, reguły
odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa autorskiego (m.in. plagiat), zasady korzystania z cudzych utworów
w ramach dozwolonego użytku. Student zna zasady obrotu prawami własności intelektualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

FOA_K2_W08

zaliczenie

FOA_K2_U03,
FOA_K2_U06,
FOA_K2_U15

zaliczenie

FOA_K2_K02,
FOA_K2_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować regulacje (i ich interpretacje) z zakresu
prawa autorskiego oraz klasyﬁkować stany faktyczne
z którymi są łączone konsekwencje prawne (zasady
odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw
w tym w internecie, w przypadku plagiatu; zasady
nabywania praw do dóbr niematerialnych),

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego rozwoju zawodowego z uwzględnieniem reguł
prawa własności intelektualnej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

6

analiza orzecznictwa

5

analiza aktów normatywnych

4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
29

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
6

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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, U1, K1

Sylabusy
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1) przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, m.in. omówienie zasad
ochrony wybranych kategorii utworów, w tym utworów zależnych (tłumaczeń),
prac dyplomowych, opracowań naukowych,
2) podmiot prawa autorskiego (utwory współautorskie, utwory pracownicze)
3) treść prawa autorskiego (autorskie prawa osobiste i majątkowe),
odpowiedzialność z tytułu naruszenie praw autorskich (m.in. w internecie, plagiat)
4) dozwolony użytek (ze szczególnym uwzględnieniem form wykorzystywanych w
nauce i edukacji oraz działalności gospodarczej)
5) umowy z zakresu prawa autorskiego
6) zasady wykorzystywania praw własności intelektualnej (znaki towarowe, wzory
przemysłowe, wynalazki, tajemnica przedsiębiorstwa) w sferze działalności
edukacyjnej oraz gospodarczej

2.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność

60 / 83

Praktyczna nauka języka arabskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.240.5cb879d5ed85c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych – pisania, czytania, mówienia, rozumienia.
Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie – zasady tworzenia
rozbudowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student ma świadomość kompleksowej natury języka
arabskiego, jego złożoności i historycznej zmienności.

FOA_K2_W03

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne
w języku arabskim na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

FOA_K2_U09

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ przygotować w języku arabskim
typowe prace pisemne o charakterze ogólnym
i specjalistycznym, odnoszące się do różnych dziedzin
życia i kultury.

FOA_K2_U01

zaliczenie na ocenę

FOA_K2_K02

zaliczenie na ocenę

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.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

90

przygotowanie do zajęć

70

przygotowanie do testu zaliczeniowego

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
235

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Nauka współczesnej standardowej arabszczyzny na poziomie odpowiednim dla
studiów drugiego stopnia, kierunku: ﬁlologia orientalna - arabistyka. Bloki
tematyczne obejmujące współczesne teksty w standardowej arabszczyźnie
(materiały mówione i pisane, również z interferencjami dialektalnymi), analiza
materiału pod względem leksykalnym i gramatycznym, przygotowanie przez
studentów opracowań ustnych i pisemnych na zadany temat.
Ćwiczenia na tekstach pisanych: opracowywanie tekstów o tematyce społecznopolityczno-ekonomicznej, kulturalnej i popularno-naukowej (lub fragmentów pism
urzędowych). Ćwiczenia przekładowe.
Ćwiczenia na tekstach mówionych w standardowej arabszczyźnie (również z
interferencjami dialektalnymi), rozumienie ze słuchu: analiza oraz słuchanie ze
zrozumieniem dłuższych wypowiedzi realizowanych w tempie naturalnym.
Tłumaczenie i analiza zarejestrowanych fragmentów arabskich audycji radiowych i
telewizyjnych.
Ćwiczenia w swobodnym mówieniu (praca indywidualna, praca w parach lub
grupach). Doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji, konstruowanie
dłuższych wypowiedzi lub prezentacji dotyczących omawianych bloków
tematycznych.

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Język mediów
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.240.5cb879d897428.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie studentowi wiedzy z zakresu języka mediów arabskojęzycznych

C2

zapoznanie studenta z odpowiednim dla jego poziomu znajomości języka korpusem tekstów pisanych i ustnych
z mediów arabskojęzycznych

C3

zapoznanie studenta ze sposobami pozyskiwania wiarygodnych tekstów medialnych w standardowej
arabszczyźnie

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

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

FOA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka arabskiego

FOA_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U2

posiada umiejętność przygotowania w języku polskim
i w języku arabskim różnych prac pisemnych
o charakterze ogólnym i specjalistycznym,
odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury

FOA_K2_U01

zaliczenie na ocenę

U3

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

FOA_K2_U09

zaliczenie na ocenę

K1

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych
mediów i różnych jego form oraz interesuje się
FOA_K2_K02
nowymi zjawiskami w kulturze

zaliczenie na ocenę

K2

rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego
zawodu i kieruje się jej zasadami

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

FOA_K2_K03

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

12

przygotowanie do testu zaliczeniowego

18

przygotowanie do zajęć

15

wykonanie ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Teksty pisane i ustne z arabskich środków masowego przekazu, dotyczące krajów
arabskich, w tym problemów:
- politycznych,
- społecznych,
- religijnych
- kulturowych

1.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia zostaną podane przez prowadzącego na pierwszych
zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Ćwiczenia przekładowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.240.5cb879db600ﬀ.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studenta z wybranymi metodami analizy, interpretacji i wartościowania tekstów literackich
w standardowej arabszczyźnie

C2

przekazanie studentowi pogłębionej wiedzy o powiązaniach literaturoznawstwa arabskiego z innymi dyscyplinami
naukowymi w obszarze nauk humanistycznych

C3

zapoznanie studenta z kompleksową naturą języka arabskiego, jego złożoności i historycznej zmienności

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz,
interpretacji i wartościowania tekstów kultury
w zakresie literaturoznawstwa arabskiego

FOA_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W2

posiada pogłębioną wiedzę o powiązaniach
literaturoznawstwa arabskiego z innymi dyscyplinami
naukowymi w obszarze nauk humanistycznych

FOA_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W3

ma świadomość kompleksowej natury języka
arabskiego, jego złożoności i historycznej zmienności.

FOA_K2_W03

zaliczenie na ocenę

U1

potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów arabskich
oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę
i interpretację, z zastosowaniem zróżnicowanych
metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca
w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego

FOA_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować
krytyczne sądy

FOA_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

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

FOA_K2_U02

zaliczenie na ocenę

FOA_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego
w jego różnorodności i jest gotowy by działać na rzecz
jego zachowania.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykonanie ćwiczeń

15

przygotowanie pracy semestralnej

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

przygotowanie do zajęć

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Przypomnienie podstawowych teoretycznych zagadnień translatoryki (czym jest
tłumaczenie, znaczenie, typy komunikatów itp.).
2. Zapoznanie się z tłumaczeniami wybranych tekstów literackich w
standardowym arabskim: lektura krytyczna, analiza i dyskusja
3. Ćwiczenia translatorskie obejmujące fragmenty współczesnych tekstów
literackich w standardowym arabskim
4. Indywidualne próby translacji fragmentów tekstów literackich w standardowej
arabszczyźnie: analiza komparatystyczna domowych zadań przekładowych

1.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia zostaną podane przez prowadzącego na pierwszych
zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Współczesna literatura arabska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.240.5cb879dc18163.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej literatury arabskiej.

C2

Zapoznanie studentów z tekstami współczesnej literatury arabskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu
aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego
w wybranych subdyscyplinach ﬁlologii

FOA_K2_W01

egzamin

W2

ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz,
interpretacji i wartościowania tekstów kultury
w zakresie studiowanej dyscypliny

FOA_K2_W05

egzamin

W3

zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego

FOA_K2_W08

egzamin

W4

ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu ﬁlologii
arabskiej w systemie nauk humanistycznych oraz o jej
specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej

FOA_K2_W06

egzamin

U1

potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić
różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku polskim
i w języku arabskim na wybrany temat,
z wykorzystaniem literatury przedmiotu

FOA_K2_U09

egzamin

U2

potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać
umiejętności badawcze w zakresie specjalności

FOA_K2_U14

egzamin

U3

potraﬁ w sposób krytyczny formułować, analizować
i syntetyzować problemy badawcze w zakresie
studiowanej przez siebie dyscypliny, dobrać
adekwatne metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemów i dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych
form i metod

FOA_K2_U11

egzamin

U4

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

FOA_K2_U05

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego
zawodu i kieruje się jej zasadami

FOA_K2_K03

egzamin

K2

ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego
w jego różnorodności i działa na rzecz jego
zachowania

FOA_K2_K02

egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie pracy semestralnej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

- Nahda: odrodzenie arabskie.
- Modernizm muzułmański.
- Szkoła syryjsko-amerykańska.
- Współczesna nowelistyka.
- Współczesna powieść arabska.
- Współczesna poezja arabska.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie semestru na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność.

Sylabusy
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Język angielski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.240.5ca7569692886.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

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

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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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_K2_W04,
FOA_K2_W06,
FOA_K2_W07,
FOA_K2_W08

zaliczenie

FOA_K2_U03,
FOA_K2_U06,
FOA_K2_U08,
FOA_K2_U09,
FOA_K2_U10,
FOA_K2_U11

zaliczenie

FOA_K2_K01,
FOA_K2_K02,
FOA_K2_K03

zaliczenie

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

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.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do egzaminu

10

Sylabusy
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uczestnictwo w egzaminie

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
59

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

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
W1, U1, K1
- 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.

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
W1, U1, K1
- 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.

Sylabusy
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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
W1, U1, K1
- 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.

3.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe,
konwersatorium językowe, grywalizacja, konsultacje, Na zajęciach wykorzystywana jest także metoda: Communicative
Language Teaching, The Silent Way i Total Physical Response..
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 po zaliczeniu 3 semestrów na poziomie min.
B2+ - egzamin pisemny i ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Do podjęcia zajęć na lektoracie upoważnione są osoby ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
(według standartów ESOKJ)

Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.2C0.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
25.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z techniką pisania pracy dyplomowej (struktura pracy, przypisy, bibliograﬁa, transkrypcja,
zasady edycji tekstu)

C2

przekazanie wiedzy z zakresu poprawnej redakcji pracy dyplomowej z zakresu
językoznawstwa/literaturoznawstwa

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ma uporządkowaną wiedzę z obszaru studiowanej
dyscypliny,

FOA_K2_W01,
FOA_K2_W04,
FOA_K2_W05,
FOA_K2_W07,
FOA_K2_W08

zaliczenie

FOA_K2_U01,
FOA_K2_U02,
FOA_K2_U03,
FOA_K2_U04,
FOA_K2_U05,
FOA_K2_U06,
FOA_K2_U10,
FOA_K2_U11,
FOA_K2_U12,
FOA_K2_U14

zaliczenie

FOA_K2_K01,
FOA_K2_K02,
FOA_K2_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić
wystąpienia ustne i pisemne na wybrany temat,
z wykorzystaniem literatury przedmiotu,

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie potrzebe ciągłego rozwoju oraz konieczność
przestrzegania etyki swojego zawodu

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

przygotowanie referatu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

300

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

210

przygotowanie do zajęć

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
660

ECTS
25.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

dyskusja i analiza tekstów z zakresu literatury arabskiej/językoznawstwa
arabskiego,
edycja tekstu,
lektura i dyskutowanie treści artykułów specjalistycznych z zakresu
literaturoznawstwa/ językoznawstwa arabskiego,
omawianie i opracowanie zagadnień z literatury arabskiej / językoznawstwa
arabskiego,
przygotowanie i opracowanie literatury do pisania pracy magisterskiej,
pisanie i omawianie kolejnych rozdziałów prac magisterskich

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
oddanie fragmentu pracy dyplomowej

Semestr 4
Metody nauczania:
seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Oddanie pracy dyplomowej
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka arabskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – arabistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOAS.280.5cb879d5ed85c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kształcenie i rozwijanie podstawowych sprawności językowych – pisania, czytania, mówienia, rozumienia.
Doskonalenie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie – zasady tworzenia
rozbudowanych wypowiedzi ustnych i pisemnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student ma świadomość kompleksowej natury języka
arabskiego, jego złożonościi historycznej zmienności.

FOA_K2_W03

egzamin
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne
w języku arabskim na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu

FOA_K2_U09

egzamin

U2

Student potraﬁ przygotować w języku arabskim
typowe prace pisemne o charakterze ogólnym
i specjalistycznym, odnoszące się do różnych dziedzin
życia i kultury.

FOA_K2_U01

egzamin

FOA_K2_K02

egzamin

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.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

80

przygotowanie do egzaminu

50

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

uczestnictwo w egzaminie

3

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

przygotowanie do sprawdzianu

25

wykonanie ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
298

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Nauka współczesnej standardowej arabszczyzny na poziomie odpowiednim dla
studiów drugiego stopnia, kierunku: ﬁlologia orientalna - arabistyka. Bloki
tematyczne obejmujące współczesne teksty w standardowej arabszczyźnie
(materiały mówione i pisane, również z interferencjami dialektalnymi), analiza
materiału pod względem leksykalnym i gramatycznym, przygotowanie przez
studentów opracowań ustnych i pisemnych na zadany temat.
Ćwiczenia na tekstach pisanych: opracowywanie tekstów w standardowej
arabszczyźnie o tematyce społeczno-polityczno-ekonomicznej (lub fragmentów
pism urzędowych), kulturalnej i popularno-naukowej. Ćwiczenia przekładowe.
Ćwiczenia na tekstach mówionych w standardowej arabszczyźnie (również z
interferencjami dialektalnymi), rozumienie ze słuchu: analiza oraz słuchanie ze
zrozumieniem dłuższych wypowiedzi realizowanych w tempie naturalnym.
Tłumaczenie i analiza zarejestrowanych fragmentów arabskich audycji radiowych i
telewizyjnych.
Ćwiczenia w swobodnym mówieniu (praca indywidualna, praca w parach lub
grupach). Doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji, konstruowanie
dłuższych wypowiedzi lub prezentacji dotyczących omawianych bloków
tematycznych.

1.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

ﬁlologia orientalna – indologia

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

53%

Literaturoznawstwo

27%

Nauki o kulturze i religii

8%

Historia

5%

Filozoﬁa

3%

Nauki prawne

1%

Nauki o Ziemi i środowisku

1%

Nauki o sztuce

1%

Nauki o polityce i administracji 1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia pierwszego stopnia na kierunku ﬁlologia orientalna - indologia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem
tytułu licencjata. Kierunek powstał w ramach przekształcenia specjalności indologia na kierunku ﬁlologia orientalna w
Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia ﬁlologia orientalna - indologia są oryginalnym kierunkiem, którego cele i efekty uczenia
nie są zbieżne z żadnym innym kierunkiem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem utworzenia tego kierunku studiów
jest wykształcenie dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą specjalistów w zakresie indologii. Oferowany
program studiów zapewnia studentom kompleksowe kształcenie w zakresie języków i wybranych tradycji literackich oraz
kulturowych subkontynentu Indyjskiego. Studenci 1. stopnia indologii zyskują znajomość języka hindi na poziomie średnim
oraz nabywają umiejętność lektury średniotrudnych tekstów sanskryckich. Zdobywają ponadto podstawową wiedzę z
historii, religii, sztuki, ﬁlozoﬁi,
zagadnień socjokulturowych oraz geograﬁi i etnograﬁi subkontynentu. Studenci
indologii mogą rokrocznie korzystać z szerokiej oferty stypendialnej do Indii, jak również do licznych krajów Unii
Europejskiej, w ramach wymiany Socrates/Erasmus. Utworzenie kierunku odpowiada zarówno potrzebom rynku, jak i
potrzebie poszerzania wiedzy, właściwego rozumienia odmienności kultur obszaru Azji Południowej, które przekłada się na
poprawne kontakty, rozwój wymiany gospodarczej z przedstawicielami tych kultur, zwłaszcza obywatelami Indii, jednej z
najszybciej rozwijających się gospodarek świata.
Charakterystyka kierunku
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Program studiów indologicznych 1. stopnia obejmuje 2200 godzin zajęciowych. Warunkiem zaliczenia studiów jest
zgromadzenie 180 punktów ECTS, przedstawienie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.
Absolwent studiów indologicznych 1. stopnia zdobywa szereg kompetencji twardych, między innymi specjalistyczną wiedzę
indologiczną, dobrą znajomość języka hindi w mowie i piśmie oraz umiejętność lektury średniotrudnych tekstów
sanskryckich. W trakcie studiów 1. stopnia zyskuje także kompetencje miękkie, między innymi nieocenioną znajomość
komunikacji międzykulturowej, komunikatywność i kreatywność.
Absolwent studiów indologicznych 1. stopnia może podejmować pracę między innymi w turystyce, handlu, placówkach
oświatowych i dyplomatycznych, biurach tłumaczeń, wydawnictwach popularnych i naukowych itp.. Absolwent może
kontynuować naukę na oryginalnym kierunku studiów stacjonarnych 2. stopnia: Filologia orientalna - indologia.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku ﬁlologia orientalna - indologia jest zgodna z misją oraz z celami strategicznymi
Uniwersytetu Jagiellońskiego określonymi w Statucie UJ oraz w Strategii Rozwoju UJ na lata 2021-2030.
Dbając o najwyższą jakość nauczania, powiązanie dydaktyki z prowadzonymi badaniami naukowymi oraz skuteczny wpływ
na otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze, opracowując koncepcję kształcenia dla kierunku ﬁlologia orientalna indologia postawiono za cel przygotowanie absolwenta do aktualnego rynku pracy poprzez przekazanie mu wiedzy,
wykształcenie umiejętności o charakterze teoretycznym i praktycznym oraz kompetencji pozwalających na dostosowanie się
do wymagań pracodawcy. Cel ten realizowany jest poprzez:
– sformułowanie dla kierunku i przypisanie wszystkim przedmiotom efektów uczenia zgodnych z dziedziną kierunku, jego
dyscyplinami naukowymi, proﬁlem i poziomem.
– dostosowanie czasu trwania kształcenia do treści programowych, zasobów kadrowych i infrastruktury dydaktycznej, co
pozwala 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.
– zapewnienie studentowi planu studiów umożliwiającego wybór części przedmiotów oraz elastyczności programu
umożliwiającej mu realizowanie indywidualnego planu studiów,
– określenie planów rozwoju kierunku zakładających doskonalenie oferty dydaktycznej i zorientowanych na potrzeby rynku
pracy, uwzględniających zmieniający się stan wiedzy oraz wnioski z monitorowania oferty dydaktycznej i badania losów
absolwentów.

Cele kształcenia
Przekazanie wiedzy o językach, literaturach, kulturach, historii i systemach wierzeń obszaru Azji Południowej
Przekazanie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
Wykształcenie umiejętności ﬁlologicznych w zakresie języków sanskrytu oraz hindi, w szczególności analizy i interpretacji
tekstu w zakresie sanskrytu i hindi, tworzenia tekstu pisanego i mówionego w zakresie oferowanych języków nowożytnch
oraz rozwiązywania problemów badawczych ﬁlologii
Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego
Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności językowych w zakresie języków hindi i sanskrytu
Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej, w tym potrzeby ciągłego kształcenia się
Wykształcenie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej, z zachowaniem zasad etyki
Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych
danych

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
W wyniku przespieszania procesów globalizacyjnych gospodarki, coraz więcej przedsiębiorstw i instytucji polskich i
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europejskich działa w środowisku międzynarodowym, a rola Indii jako partnera gospodarczego RP i EU systematycznie
rośnie. Absolwenci indologii znajdują pracę w zawodzie z powodu znajomości języka oraz szerokiej wiedzy na temat regionu,
są ekspertami w dziedzinie kulturowych, historycznych, społecznych i religijnych uwarunkowań regionu. Otwiera to przed
nimi wiele ścieżek rozwoju kariery zawodowej. Na wschodniej granicy UE i strefy Schengen obserwuje się coraz większy
napływ imigracji z krajów Azji Południowej, co skutkuje stałym zwiększaniem zapotrzebowania na biegłych w zakresie
języków i kultur Azji Południowej, powoływanych przez polskie instytucje, tj. straż graniczną, policję i sądy. Po zdobyciu
dodatkowych kwaliﬁkacji indolodzy pracują w placówkach dyplomatycznych, korporacjach, w charakterze tłumaczy,
zatrudniani są w instytucjach unijnych, organizacjach międzynarodowych, placówkach oświatowych, branży turystycznej, w
instytucjach zajmujących się propagowaniem kultury, a także w sektorze gospodarczym i politycznym.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Poprzez zapewnienie kształcenia w zakresie języków, literatur, historii i kultur Azji Południowej, absolwenci indologii
posiadają podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje, które umożliwiają wybór ścieżki rozwoju zawodowego oraz
posiadają umiejętność dalszego rozwijania wiedzy i kompetencji niezbędnych do wykonywania obowiązków zawodowych w
ramach wybranej ścieżki.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Główne kierunki badań pracowników Zakładu Języków i Kultur Indii i Azji Południowej:
– kultury literackie Indii i Azji Południowej
– tradycje literackie sanskrytu, hindi, urdu oraz języków południa Indii
– zagadnienia językoznawstwa historycznego i porównawczego języków Indii
– problemy teoretyczno-literackie w literackich kulturach Azji Południowej
– cywilizacje Azji Południowej w świetle źródeł pisanych
– tradycje religijne i kanony tekstów religijnych Półwyspu Indyjskiego
– historia sztuki Indii, religijna sztuka Indii
– historia i historiograﬁa Indii w kontekście makroregionu Azji Południowej
– teoria i praktyka przekładów literackich z literatur indyjskich
– tradycje ﬁlozoﬁczne oraz literatura religijno-ﬁlozoﬁczna Indii
– problemy współczesnych literatur indyjskich
– badania terenowe dot. współczesnych postaci tradycji literackich i religijnych Azji Południowej, w tym dynamiki spotkań
tradycji lokalnych z tradycjami panindyjskimi

Związek badań naukowych z dydaktyką
Publikacje i doświadczenie badawcze wykładowców potwierdzają związek badań naukowych z dydaktyką. Wyniki badań są
wykorzystywane przez wykładowców w trakcie prowadzonych kursów.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut Orientalistyki UJ dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą pełną realizację programu
kształcenia i osiągnięcie przez studentów wszystkich zakładanych efektów uczenia się, a także prowadzenie badań
naukowych.
Do dyspozycji jest ogółem 14 sal dydaktycznych, w tym duża sala wykładowa (ok. 60 osób), cztery sale średnie (30 osób),
dziewięć sal seminaryjnych (ok. 20 osób), w tym dwie z możliwością łączenia na większe. Wszystkie sale dydaktyczne
wyposażone są w rzutniki projekcyjne, ekrany oraz głośniki, a ponadto Pracownicy Instytutu mogą korzystać z przenośnego
sprzętu multimedialnego (magnetofony, odtwarzacze CD i DVD, laptopy, itp.) oraz ze sprzętu do prowadzenia
telekonferencji. 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 MS Teams oraz 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 – indologia.
Biblioteka dysponuje nowoczesną czytelnią, z możliwością podłączenia internetowego. 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.
Gabinety Pracowników Instytutu, w których odbywają się konsultacje, są wyposażone w Internet i zapewniają dobry kontakt
Studentów z Pracownikami naukowymi i dydaktycznymi.
Obecny budynek Instytutu Orientalistyki jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy i podjazdy, toalety,
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oznaczenia w alfabecie Braille). Pracownicy mają dostęp do pomieszczenia socjalnego i pokoju ksero. Na parterze i piątym
piętrze znajdują się Strefy Studenta z wygodnymi miejscami do odpoczynku. Ponadto, Koła Naukowe mają własne
pomieszczenie na zebrania i do przechowywania materiałów.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0230

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Program studiów nie przewiduje podziału na specjalizacje czy ścieżki. Plan studiów obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne,
jak i fakultatywne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmioty fakultatywne wybiera student w zależności od swoich
zainteresować oraz planowanej pracy dyplomowej w sposób wskazany planie studiów.

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

70

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: 2200

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Studia nie przewidują praktyk

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

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

FOIN_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 indologii i innych ﬁlologii
orientalnych.

P6U_W, P6S_WG

FOIN_K1_W02

Absolwent zna i rozumie/ ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języków i
literatur sanskrytu i hindi; ma świadomość kompleksowej natury języka.

P6U_W, P6S_WG

FOIN_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 indologii i innych ﬁlologii
orientalnych.

P6U_W, P6S_WG

FOIN_K1_W04

Absolwent zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury.

P6S_WG, P6U_W

FOIN_K1_W05

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

P6U_W, P6S_WK

FOIN_K1_W06

Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę o powiązaniach indologii z
dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

P6U_W, P6S_WK

FOIN_K1_W07

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego.

P6S_WK, P6U_W

FOIN_K1_W08

Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i
podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym, związane z indologią.

P6U_W, P6S_WK

Kod

Treść

PRK

FOIN_K1_U01

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

P6U_U, P6S_UW

FOIN_K1_U02

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

P6U_U, P6S_UW

FOIN_K1_U03

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

P6S_UW, P6U_U

FOIN_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.

P6S_UW, P6U_U

FOIN_K1_U05

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

P6S_UW, P6U_U

FOIN_K1_U06

Absolwent potraﬁ/ wykazuje się odpowiednią do studiów pierwszego stopnia
praktyczną i teoretyczną znajomością języków: hindi co najmniej na poziomie B1
zgodnie z wymaganiami określonymi przez ESOKJ oraz sanskrytu.

P6U_U, P6S_UK

FOIN_K1_U07

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

P6U_U, P6S_UK

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

FOIN_K1_U08

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

P6U_U, P6S_UK

FOIN_K1_U09

Absolwent potraﬁ porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień studiowanych
w ramach indologii i innych ﬁlologii orientalnych.

P6U_U, P6S_UK

FOIN_K1_U10

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

P6U_U, P6S_UO

FOIN_K1_U11

Absolwent potraﬁ określić priorytety przy realizacji określonego zadania.

P6S_UO, P6U_U

FOIN_K1_U12

Absolwent potraﬁ współdziałać w grupie.

P6S_UO, P6U_U

FOIN_K1_U13

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w
zakresie indologii kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

P6U_U, P6S_UU

FOIN_K1_U14

Absolwent potraﬁ/ rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i
wiedzy.

P6S_UU, P6U_U

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

FOIN_K1_K01

Absolwent jest gotów do/ jest przygotowany do oceny i selekcjonowania informacji z
pomocą opiekuna naukowego.

P6S_KK, P6U_K

FOIN_K1_K02

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

P6S_KO, P6U_K

FOIN_K1_K03

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

P6U_K, P6S_KO

FOIN_K1_K04

Absolwent jest gotów do/ rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i
P6S_KR, P6U_K
kieruje się jej zasadami.

Efekty uczenia się

10 / 157

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 I stopnia
innych kierunków typu ﬁlologia orientalna.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka hindi

120

8,0

zaliczenie na
O
ocenę

Gramatyka opisowa języka hindi

30

2,0

zaliczenie

Kurs podstawowy sanskrytu

60

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Geograﬁa i etnograﬁa Indii i Azji Południowej

30

3,0

egzamin

O

Wstęp do językoznawstwa ogólnego

30

4,0

egzamin

O

Bezpieczeństwo i higiena kształcenia

4

-

zaliczenie

O

Kultura regionu – Kultura Indii i Azji Południowej

30

3,0

zaliczenie

F

Wstęp do studiów orientalistycznych – indologicznych

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka hindi

120

9,0

egzamin

O

Gramatyka opisowa języka hindi

30

3,0

egzamin

O

Kurs podstawowy sanskrytu

60

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Historia Indii starożytnych

30

3,0

egzamin

O

Język łaciński i kultura antyczna

30

4,0

egzamin

O

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

O

Kultura regionu – Kultura Indii i Azji Południowej

30

3,0

egzamin

F

Literatura regionu – Literatura wedyjska

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

O

Semestr 2
Przedmiot

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 I stopnia
innych kierunków typu ﬁlologia orientalna.

Semestr 3

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka hindi

90

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Gramatyka opisowa sanskrytu

30

2,0

zaliczenie

Kurs podstawowy sanskrytu

60

5,0

zaliczenie na
O
ocenę

Literatura epicka Indii i Azji Południowej

30

2,0

zaliczenie

O

Kultura i sztuka Indii i Azji Południowej

30

3,0

egzamin

O

Wstęp do literaturoznawstwa

30

4,0

egzamin

O

Historia ﬁlozoﬁi

30

2,0

egzamin

O

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

O

Historia regionu – Historia Indii średniowiecznych

30

2,0

egzamin

F

Proseminarium orientalistyczne – indologiczne

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura regionu – Literatura epicka Indii i Azji Południowej

30

3,0

egzamin

F

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot

O

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 I stopnia
innych kierunków typu ﬁlologia orientalna.

Semestr 4
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka hindi

120

8,0

egzamin

O

Kurs podstawowy sanskrytu

60

6,0

egzamin

O

Klasyczna literatura sanskrycka Indii i Azji Południowej

30

2,0

zaliczenie

O

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

O

Historia regionu – Historia Najnowsza Indii i Azji Południowej

30

3,0

egzamin

F

Proseminarium orientalistyczne – indologiczne

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura regionu – Klasyczna literatura sanskrycka Indii i Azji
Południowej

30

3,0

egzamin

F

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przedmiot

Semestr 5
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka hindi

90

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Lektura tekstów sanskryckich: traktaty naukowe

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Lektura tekstów sanskryckich: literatura epicka

30

2,0

zaliczenie

O

Indyjska nauka o literaturze

30

3,0

egzamin

O

Tradycja literacka języka hindi

30

3,0

zaliczenie

O

Współczesne zagadnienia społeczne Indii i Azji Południowej

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

O

Seminarium licencjackie – indologiczne

30

8,0

zaliczenie

F

Wykład monograﬁczny w dziedzinie nauk humanistycznych

30

2,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka hindi

90

3,0

egzamin

Lektura tekstów sanskryckich: literatura klasyczna

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Lektura tekstów sanskryckich: literatura religijna

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wstęp do myśli indyjskiej

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Literatura hindi

30

2,0

zaliczenie

Współczesne zagadnienia społeczne Indii i Azji Południowej

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zagadnienia socjolingwistyczne Indii i Azji Południowej

30

3,0

egzamin

O

Język angielski

30

2,0

egzamin

O

Seminarium licencjackie – indologiczne

30

10,0

zaliczenie

F

Wykład monograﬁczny w dziedzinie nauk humanistycznych

30

2,0

zaliczenie

F

Literatura regionu – Literatura hindi

30

3,0

egzamin

F

Przedmiot

Semestr 6
Przedmiot

O

O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów

13 / 157

Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Praktyczna nauka języka hindi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.110.5cb879ddabbd3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opanowanie języka hindi na poziomie umożliwiającym proste konwersacje na różne tematy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
języka hindi; ma świadomość kompleksowej natury
języka, jego złożoności i historycznej zmienności.

FOIN_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka hindi.

FOIN_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Student posiada umiejętność przygotowania w języku
hindi krótkich prac pisemnych o charakterze ogólnym,
odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury.

FOIN_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U3

Student potraﬁ dokonać poprawnego przekładu
krótkiego tekstu pisemnego i ustnego o charakterze
ogólnym z języka hindi na język polski i z języka
polskiego na język hindi.

FOIN_K1_U02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności i wiedzy.

FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

Student potraﬁ współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role.

FOIN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

120

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do ćwiczeń

40

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Fonologia – ćwiczenie wymowy, dyktanda, ćwiczenia ze słuchu.

U1

Sylabusy
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2.

Morfologia – wprowadzenie wszystkich odmiennych części mowy; zapoznanie z
czasami oraz prostymi trybami.

U3

3.

Składnia - szyk prosty; elementy słowotwórstwa.

U2, K2

4.

Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w ćwiczeniach gramatycznych,
krótkich konwersacjach i tłumaczeniach tekstów.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
gra dydaktyczna, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach; więcej niż 20%
nieobecności w semestrze jest równoznaczne z niedopuszczeniem do
kolokwium zaliczeniowego. Student ma prawo do 4
nieusprawiedliwionych nieobecności; za nieobecności nadprogramowe
dostaje teksty lub ćwiczenia dodatkowe do indywidualnego zaliczenia.
zaliczenie na ocenę Dodatkowymi warunkami uzyskania zaliczenia są: - aktywne uczestnictwo
w zajęciach; - zaliczenie wszystkich kartkówek i kolokwiów cząstkowych; rozliczenie się ze wszystkich prac domowych (wypracowań). Kolokwium
zaliczeniowe sprawdza stopień opanowania podstawowych struktur
języka hindi. Aby otrzymać pozytywną ocenę, należy uzyskać
przynajmniej 51% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości z zakresu gramatyki, zainteresowanie językiem.

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka hindi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.110.5cb879ddc8ab4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z systemem gramatyki języka hindi.

C2

Uświadomienie słuchaczom podobieństw między językiem hindi a innymi językami z rodziny indoeuropejskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
gramatyki języka hindi; ma świadomość kompleksowej
natury języka, jego złożoności i historycznej
zmienności.

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać i odpowiednio interpretować struktury
gramatyczne języka hindi.

FOIN_K1_U06

zaliczenie

U2

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne.

FOIN_K1_U03

zaliczenie

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

praktycznego używania języka hindi; ma świadomość
uwarunkowań społeczno-kulturowych, które wpłynęły
na jego rozwój i obecny kształt.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

przygotowanie do sprawdzianu

5

przygotowanie do zajęć

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia rozwoju języka hindi i jego obecny stan (grupy dialektów i dialekty hindi).

W1

Sylabusy
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Całościowe ujęcie zagadnień gramatycznych:
- fonologia: samogłoski, spółgłoski, sylaba, akcent, zasady sandhi;
- morfologia: słownictwo, odmienne i nieodmienne części mowy;
- składnia: części zdania, szyk zdania;
- słowotwórstwo: derywacja, leksykalizacja, gramatykalizacja, reduplikacja,
kompozycja;
- nietypowe konstrukcje języka hindi.

2.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach; więcej niż 30%
nieobecności w semestrze jest równoznaczne z niedopuszczeniem do
zaliczenia. Student ma prawo do 3 nieusprawiedliwionych nieobecności;
za nieobecności nadprogramowe dostaje nadprogramowe teksty do
indywidualnego zaliczenia. Dodatkowymi warunkami uzyskania zaliczenia
są: - aktywne uczestnictwo w zajęciach; - zaliczenie sprawdzianów
cząstkowych; - lektura zaleconych pozycji z literatury przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość terminologii gramatycznej i gramatyki języka polskiego.

Sylabusy
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Kurs podstawowy sanskrytu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.130.5cb879dde415f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami sanskrytu w stopniu umożliwiającym samodzielną lekturę
prostych tekstów sanskryckich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
struktur gramatycznych i leksykalnych sanskrytu; ma
świadomość kompleksowej natury sanskrytu.

FOIN_K1_W02

zaliczenie na ocenę

U1

Student potraﬁ dokonać poprawnego przekładu
z sanskrytu na język polski prostych zdań
uwzględniających opanowywany materiał
gramatyczny i leksykalny.

FOIN_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

Student wykazuje się odpowiednią do studiów
pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością sanskrytu.

FOIN_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

60

Przygotowanie do sprawdzianów

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

75

Przygotowanie do sprawdzianów

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Materiał gramatyczny i leksykalny wprowadzany jest w oparciu o podręczniki:
Maurer W. H., The Sanskrit Language. An Introductory Grammar and Reader,
Richmond 1995

1.

W1, U1, U2

lub
Deshpande M., Saṃskr̥tasubodhinī: a Sanskrit primer, Ann Arbor 2014.
Wyboru podręcznika dokonuje prowadzący zajęcia.

2.

Główne zagadnienia gramatyczne realizowane w I semestrze:
1. Pismo dewanagari i zasady fonetyki sanskryckiej;
2. Szyk zdania sanskryckiego;
3. Funkcje przypadków;
4. Deklinacja samogłoskowa;
5. Zaimki wskazujące;
6. Koniugacja I;
7. Participium praeteriti passivi;
8. Gerundium;
9. Konstrukcja locativus absolutus.

W1, U1, U2

3.

Główne zagadnienia gramatyczne realizowane w II semestrze:
1. Sandhi międzywyrazowe;
2. Deklinacja spółgłoskowa;
3. Zaimki względne;
4. Zaimki pytajne i nieokreślone;
5. Zaimki osobowe;
6. Optativus;
7. Imperativus;
8. Futurum I;
9. Perfectum proste i opisowe;
10. Participium praesentis activi;
11. Złożenia.

W1, U1, U2

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie każdego semestru na podstawie aktywnego uczestnictwa,
przygotowania do zajęć i testów zaliczeniowych. 1. Warunkiem zaliczenia
końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich kartkówek i
testów zaliczeniowych. Ocena na zaliczenie stanowi średnią
arytmetyczną ocen z testów zaliczeniowych. 2. Obecność na zajęciach
zaliczenie na ocenę
jest obowiązkowa. Dopuszczone są cztery nieobecności w semestrze.
Wszelkie inne nieobecności nieusprawiedliwione wymagają wykonania
określonego zadania (przekładu fragmentu tekstu). Przekroczenie 25%
nieobecności w semestrze jest równoznaczne z niedopuszczeniem do
kolokwium zaliczeniowego.
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Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie każdego semestru na podstawie aktywnego uczestnictwa,
przygotowania do zajęć i testów zaliczeniowych. 1. Warunkiem zaliczenia
końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich kartkówek i
testów zaliczeniowych. Ocena na zaliczenie stanowi średnią
arytmetyczną ocen z testów zaliczeniowych. 2. Obecność na zajęciach
zaliczenie na ocenę
jest obowiązkowa. Dopuszczone są cztery nieobecności w semestrze.
Wszelkie inne nieobecności nieusprawiedliwione wymagają wykonania
określonego zadania (przekładu fragmentu tekstu). Przekroczenie 25%
nieobecności w semestrze jest równoznaczne z niedopuszczeniem do
kolokwium zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w kursie w II semestrze jest zaliczenie I semestru.

Sylabusy
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Geograﬁa i etnograﬁa Indii i Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.110.5cb879de09130.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o Ziemi i środowisku, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi geograﬁi i etnograﬁi Indii
i Azji Południowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji tekstów kultury; ma podstawową,
uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowoterminologicznego w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach indologii i innych ﬁlologii
orientalnych.

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W04,
FOIN_K1_W06

egzamin

FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U04,
FOIN_K1_U05,
FOIN_K1_U09,
FOIN_K1_U13,
FOIN_K1_U14

egzamin

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K03,
FOIN_K1_K04

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest przygotowany do oceny i selekcjonowania
informacji z pomocą opiekuna naukowego. Student ma
świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego
różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego
zachowanie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

25

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści programowe obejmują zagadnienia dotyczące geograﬁi ﬁzycznej i
administracyjnej obszaru Azji Południowej oraz wybranych społeczności
plemiennych. Treści nauczania mogą odpowiadać aktualnej tematyce badań
prowadzącego

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
obowiązkowy udział studentów w zajęciach

Sylabusy
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Wstęp do językoznawstwa ogólnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.110.5cb879d62d334.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawową terminologię i główne kierunki badań
językoznawczych.

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W02,
FOIN_K1_W03

egzamin
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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.

FOIN_K1_W02

egzamin

W3

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

FOIN_K1_W03

egzamin

U1

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

FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U05,
FOIN_K1_U09,
FOIN_K1_U10

egzamin

U2

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

FOIN_K1_U05,
FOIN_K1_U09,
FOIN_K1_U13,
FOIN_K1_U14

egzamin

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności
i wiedzy.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

Sylabusy
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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
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład konwencjonalny, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Obecność na zajęciach, 2. Zapoznanie się z lekturami
obowiązkowymi,3. Przygotowanie w grupach prezentacji języka
specjalności (przynależność do rodziny, charakterystyka typologiczna,
zarys gramatyki, pismo), 4. zdanie egzaminu pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma.

Sylabusy
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Kultura regionu – Kultura Indii i Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.130.5cb879de29bd8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do głównych zagadnień dotyczących kultury Indii i Azji Południowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W04,
FOIN_K1_W06,
FOIN_K1_W08

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Student potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury w zakresie indologii oraz przeprowadzić ich
FOIN_K1_U03,
analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych
FOIN_K1_U04,
metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca
FOIN_K1_U09
w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego.

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia
związane ze specyﬁką kultury Indii i Azji Południowej.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego Indii w jego różnorodności, jest świadom
odpowiedzialności za jego zachowanie.

FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K03

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs realizuje wybrane zagadnienia z zakresu kultury Indii i Azji Południowej, w
tym kwestie dotyczące społeczeństwa, tradycji religijnych, historii i ﬁlozoﬁi.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na wykładach

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na wykładach, egzamin
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Wstęp do studiów orientalistycznych – indologicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.110.5cb879de43f16.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu indologii jako dyscypliny studiów
orientalistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie podstawowe narzędzia pracy
orientalisty - indologa, miejsce i zadania ﬁlologii wśród
innych nauk humanistycznych. Student umie
korzystać ze słowników i podręczników, samodzielnie
dokonywać kwerendy i przygotowywać prace
(referaty, prace pisemne). Student staje się świadomy
wybranego kierunku studiów, otrzymuje podstawowe
narzędzia do pracy. Student ma świadomość miejsca
wybranego kierunku wśród innych dyscyplin
humanistycznych. Zdobyta wiedza,w powiązaniu
z innymi przedmiotami stanowi podstawę dalszych
studiów.

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W02,
FOIN_K1_W03

egzamin

FOIN_K1_U01,
FOIN_K1_U02,
FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U04,
FOIN_K1_U05

egzamin

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K03,
FOIN_K1_K04

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ samodzielnie szukać źródeł
i opracowań, korzystać z warsztatu pracy ﬁlologa orientalisty. Student potraﬁ nazwać
i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe
Indii oraz zna stan badań w zakresie indologii.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jako członek społeczności uniwersyteckiej
zyskuje świadomość swojego w niej miejsca. Student
posiada świadomość miejsca wybranego kierunku
wśród innych dyscyplin humanistycznych. Student ma
świadomość długu społecznego - wie, iż jego zadaniem
jest upowszechnianie zdobywanej wiedzy.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treścią wykładu jest umiejscowienie studiów indologicznych w obrębie nauk
humanistycznych (ﬁlologicznych) i ukazanie odmienności języków, kultur i myśli
indyjskiej.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa. Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka hindi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.120.5cb879ddabbd3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
9.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opanowanie języka hindi na poziomie umożliwiającym proste konwersacje na różne tematy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
języka hindi; ma świadomość kompleksowej natury
języka, jego złożoności i historycznej zmienności.

FOIN_K1_W02

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka hindi.

FOIN_K1_U06

egzamin pisemny

U2

Student posiada umiejętność przygotowania w języku
hindi krótkich prac pisemnych o charakterze ogólnym,
odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury.

FOIN_K1_U01

egzamin pisemny

U3

Student potraﬁ dokonać poprawnego przekładu
krótkiego tekstu pisemnego i ustnego o charakterze
ogólnym z języka hindi na język polski i z języka
polskiego na język hindi.

FOIN_K1_U02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności i wiedzy.

FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K03

egzamin pisemny

K2

Student potraﬁ współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role.

FOIN_K1_K01

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

120

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do ćwiczeń

40

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie do egzaminu

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
270

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Fonologia – ćwiczenie wymowy, dyktanda, ćwiczenia ze słuchu.

U1

2.

Morfologia – wprowadzenie wszystkich odmiennych części mowy; zapoznanie z
czasami oraz prostymi trybami.

U3

3.

Składnia - szyk prosty; elementy słowotwórstwa.

U2, K2

4.

Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w ćwiczeniach gramatycznych,
krótkich konwersacjach i tłumaczeniach tekstów.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza tekstów, inscenizacja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach; więcej niż 20%
nieobecności w semestrze jest równoznaczne z niedopuszczeniem do
egzaminu. Student ma prawo do 4 nieusprawiedliwionych nieobecności;
za nieobecności nadprogramowe dostaje teksty lub ćwiczenia dodatkowe
do indywidualnego zaliczenia. Dodatkowymi warunkami uzyskania
zaliczenia są: - aktywne uczestnictwo w zajęciach; - zaliczenie wszystkich
kartkówek i kolokwiów cząstkowych; - rozliczenie się ze wszystkich prac
domowych (wypracowań) Egzamin pisemny sprawdza stopień opanowania
podstawowych struktur języka hindi. Aby otrzymać pozytywną ocenę,
należy uzyskać przynajmniej 51% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowe wiadomości z zakresu gramatyki, zainteresowanie językiem.
Przedmiot sekwencyjny - konieczność zaliczenia kursu w semestrze poprzedzającym.

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka hindi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.120.5cb879ddc8ab4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z systemem gramatyki języka hindi.

C2

Uświadomienie słuchaczom podobieństw między językiem hindi a innymi językami z rodziny indoeuropejskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
gramatyki języka hindi; ma świadomość kompleksowej
natury języka, jego złożoności i historycznej
zmienności.

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W02

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznawać i odpowiednio interpretować struktury
gramatyczne języka hindi.

FOIN_K1_U06

egzamin ustny

U2

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne.

FOIN_K1_U03

egzamin ustny

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

praktycznego używania języka hindi; ma świadomość
uwarunkowań społeczno-kulturowych, które wpłynęły
na jego rozwój i obecny kształt.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do sprawdzianu

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Historia rozwoju języka hindi i jego obecny stan (grupy dialektów i dialekty hindi).

W1

Sylabusy
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Całościowe ujęcie zagadnień gramatycznych:
- fonologia: samogłoski, spółgłoski, sylaba, akcent, zasady sandhi;
- morfologia: słownictwo, odmienne i nieodmienne części mowy;
- składnia: części zdania, szyk zdania;
- słowotwórstwo: derywacja, leksykalizacja, gramatykalizacja, reduplikacja,
kompozycja;
- nietypowe konstrukcje języka hindi.

2.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach; więcej niż 30%
nieobecności w semestrze jest równoznaczne z niedopuszczeniem do
egzaminu. Student ma prawo do 3 nieusprawiedliwionych nieobecności;
za nieobecności nadprogramowe dostaje teksty dodatkowe do
indywidualnego zaliczenia. Dodatkowymi warunkami uzyskania zaliczenia
są: - aktywne uczestnictwo w zajęciach; - zaliczenie sprawdzianów
cząstkowych; - lektura zaleconych pozycji z literatury przedmiotu.
Egzamin ustny złożony jest z dwóch części. Pierwsza, szczegółowa
sprawdza umiejętność rozpoznawania i charakteryzowania form
gramatycznych zaznaczonych w tekście (studenci dostają go od
prowadzącego pod koniec kursu i zobowiązani są do samodzielnego
opracowania), druga, opisowa – kompleksową znajomość zagadnień
gramatycznych omawianych na zajęciach. Aby uzyskać pozytywną ocenę
z egzaminu należy: - uzyskać przynajmniej 5 punktów (z 10 możliwych) za
pytania szczegółowe; - uzyskać przynajmniej 6 punktów (z 10 możliwych)
za pytanie opisowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość terminologii gramatycznej i gramatyki języka polskiego.
Przedmiot sekwencyjny - konieczność zaliczenia kursu w semestrze poprzedzającym.

Sylabusy
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Historia Indii starożytnych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.120.5cb879dea5fbc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu historii Indii starożytnych (obszaru Azji Południowej) od prehistorii po wiek XIII.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna epoki starożytnej historii Indii, rozumie
różnice między nimi, potraﬁ je scharakteryzować, zna
i rozumie metody analizy i interpretacji tekstów
kultury Indii starożytnych, ma wiedzę o specyﬁce
przedmiotowe historii Indii starożytnych, rozumie jej
powiązania z indologią.

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W03,
FOIN_K1_W04,
FOIN_K1_W05,
FOIN_K1_W06

zaliczenie, egzamin

FOIN_K1_U09,
FOIN_K1_U12,
FOIN_K1_U13,
FOIN_K1_U14

zaliczenie, egzamin

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K04

zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ dyskutować w grupie na temat
zagadnień studiowanych w ramach indologii, które
wiążą się z historią Indii starożytnych, potraﬁ
samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie studiowanego przedmiotu
kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.
Rozumie także potrzebę rozwoju posiadanych
umiejętności i wiedzy.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do oceny i selekcjonowania
informacji na temat historii Indii starożytnych, ma
świadomość wartości dziedzictwa kulturowego
starożytnych Indii w jego różnorodności oraz rozumie
konieczność przestrzegania etyki w zdobywaniu
i przekazywaniu wiedzy związanej z przedmiotem.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

analiza źródeł historycznych

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treścią wykładu jest historia Indii starożytnych (obszaru Azji Południowej) od
prehistorii po wiek XIII.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie, egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Język łaciński i kultura antyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.120.61da00fa60fc7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami językowymi, występującymi w języku łacińskim.

C2

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami kulturowymi grecko-rzymskiego antyku.

C3

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami z zakresu recepcji języka łacińskiego i kultury antycznej
w językach i kulturze nowożytnej Europy oraz uświadomienie studentom wpływów językowych i kulturowych
łaciny oraz jej miejsca w tradycji uniwersyteckiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kluczowe zjawiska gramatyczne występujące w języku
łacińskim.

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W06

egzamin pisemny

W2

miejsce języka łacińskiego w rodzinie języków
europejskich i wynikające z niego powiązania z innymi
językami.

FOIN_K1_W03

egzamin pisemny

W3

słownictwo i wyrażenia idiomatyczne występujące
w tłumaczonych tekstach łacińskich oraz wybrane
zwroty i sentencje łacińskie używane współcześnie.

FOIN_K1_W03,
FOIN_K1_W04,
FOIN_K1_W06

egzamin pisemny

W4

kluczowe zjawiska z zakresu kultury greckorzymskiego antyku.

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W03,
FOIN_K1_W04,
FOIN_K1_W06

egzamin pisemny,
projekt

W5

związki języka łacińskiego i kultury antycznej
z kręgiem kultury indyjskiej.

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W06

egzamin pisemny,
projekt

W6

terminologię gramatyczną używaną w opisie języka
łacińskiego oraz łacińską terminologię stosowana
w językoznawstwie i opisie języków nowożytnych.

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W03,
FOIN_K1_W06

egzamin pisemny

U1

dokonać przekładu na język polski prostego tekstu
łacińskiego, uwzględniając w tłumaczeniu rodzaj
tekstu, jego tematykę oraz właściwy kontekst
kulturowy.

FOIN_K1_U01,
FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U04

egzamin pisemny

U2

korzystać ze słownika łacińsko-polskiego
i w przypadku wyrazów wieloznacznych wybierać
znaczenie odpowiednie do kontekstu tłumaczonego
tekstu łacińskiego.

FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U10

egzamin pisemny

U3

wskazywać związki języków i kultury współczesnej
ze spuścizną językową i kulturową grecko-rzymskiego
antyku.

FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U04,
FOIN_K1_U05,
FOIN_K1_U08

egzamin pisemny,
projekt

U4

posługiwać się terminologią łacińską jako jednym
z elementów warsztatu ﬁlologa.

FOIN_K1_U05,
FOIN_K1_U10,
FOIN_K1_U13

egzamin pisemny

U5

współpracować w grupie z innymi studentami w celu
wspólnego opracowania rozwiązania postawionych
zadań.

FOIN_K1_U11,
FOIN_K1_U12

egzamin pisemny

U6

korzystać z nowoczesnych narzędzi TIK,
wspomagających uczenie się języka łacińskiego
i kultury antycznej.

FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U10,
FOIN_K1_U11,
FOIN_K1_U13

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłębiania i rozwoju swojej wiedzy i umiejętności
w zakresie języka łacińskiego i kultury antycznej.

FOIN_K1_K01

egzamin pisemny,
projekt

K2

uświadomienia sobie wartości dziedzictwa
kulturowego grecko-rzymskiego antyku oraz potrzeby
jego zachowania.

FOIN_K1_K02

egzamin pisemny,
projekt

K3

uczestniczenia w życiu kulturalnym i dostrzegania
związków kultury współczesnej z grecko-rzymskim
antykiem.

FOIN_K1_K03

egzamin pisemny

Sylabusy
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K4

przestrzegania etyki zawodowej i zasad ochrony
własności intelektualnej.

egzamin pisemny,
projekt

FOIN_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
lektorat

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści językowe:

1.

Sylabusy

- konwencje wymowy, iloczas i akcentuacja w języku łacińskim
- łacińska terminiologia gramatyczna
- system deklinacyjny: odmiana rzeczowników, zaimków i liczebników, odmiana i
stopniowanie przymiotników, tworzenie i stopniowanie przysłówków, wyrażenia
przyimkowe, wybrane funkcje przypadków
- system koniugacyjny czasowników regularnych: formy activi i passivi tworzone
od tematu praesentis, perfecti i supini (indicativus, inﬁnitivus, imperativus,
coniunctivus)
- wybrane formy czasowników nieregularnych oraz czasowniki złożone
(composita)
- tworzenie, odmiana i zastosowanie imiesłowów oraz rzeczownika
odczasownikowego (gerundium)
- wybrane struktury składniowe: accusativus cum inﬁnitivo, nominativus cum
inﬁnitivo, imiesłowowe równoważniki zdań podrzędnych (ablativus absolutus),
nacechowane modalności (coniugatio periphrastica activa, coniugatio
periphrastica passiva, funkcje semantyczne trybu coniunctivus)
- wybrane typy zdań podrzędnych
- elementy prozodii i metryki łacińskiej

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4
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2.

Treści z zakresu kultury antycznej i recepcji antyku:
- język łaciński w rodzinie języków indoeuropejskich; alfabety grecki i łaciński oraz
ich kontynuanty; wpływ łaciny na powstanie i rozwój języków nowożytnych;
zapożyczenia łacińskie w językach nowożytnych
- miasto Rzym: mitologiczne początki Rzymu, powstanie i rozwój miasta,
architektura i skarby Rzymu
- elementy geograﬁi i etnograﬁi państwa rzymskiego: Italia i prowincje, religia w
państwie Rzymian, formy ustrojowe, ekspansja terytorialna i proces romanizacji,
najważniejsze osiagnięcia cywilizacyjne Rzymian, najważniejsze postaci z historii
państwa rzymskiego, ślady Rzymian w Europie
- teatr i rozwrywki w świecie antycznym: sport, igrzyska, teatr; życie codzienne;
Pomeje jako przykład miasta rzymskiego
- najważniejsi twórcy, motywy i gatunki literatury antycznej
- wychowanie i kształcenie w Rzymie, pedagogika Kwintyliana, osiagnięcia
naukowe Rzymian, antyczne źródła edukacji i szkolnictwa nowożytnego, łacina
jako język nauki
- ﬁlozoﬁa antyczna: najważniejsi ﬁlozofowie, główne szkoły ﬁlozoﬁczne,
nawiązania do antyku w ﬁlozoﬁi nowożytnej
- retoryka antyczna
- elementy prawa rzymskiego i jego wpływ na ustrój prawny nowożytnej Europy
- początki i rozwój chrześcijaństwa w państwie rzymskim
- antyczne źródła idei uniwersytetu, artes liberales, łacina na Uniwersytecie
Jagiellońskim
- humanizm i humanista; łacina jako element warsztatu ﬁlologa
- motywy antyczne we współczesnej kulturze

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4

3.

Wybór tekstów łacińskich zawarty w materiałach udostęnionych przez
prowadzącego.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, grywalizacja, konwersatorium językowe, gra dydaktyczna, metoda projektów, analiza tekstów,
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
lektorat

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach; bieżące przygotowanie do zajęć;
przygotowanie projektu; pisemny egzamin końcowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach

Sylabusy

49 / 157

Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.120.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6

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

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

studnet zna i rozumie 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).

FOIN_K1_W07

zaliczenie

FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U05,
FOIN_K1_U14

zaliczenie

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02

zaliczenie

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)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

6

analiza aktów normatywnych

4

analiza orzecznictwa

4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
28

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
6

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

Sylabusy
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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)

2.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie
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Literatura regionu – Literatura wedyjska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.120.5cb879dec8cb9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wykład jest krótkim wprowadzeniem do literatury wedyjskiej - najstarszej i najwcześniejszej z tradycji literackich
Azji Południowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
indologii i innych ﬁlologii orientalnych oraz zna
i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji
tekstów kultury w zakresie indologii.

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W02,
FOIN_K1_W04,
FOIN_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

FOIN_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych
autorów, oraz formułowania wniosków. Potraﬁ
odpowiedzieć na pytania związane z szeroko pojętym
zakresem literatury wedyjskiej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do egzaminu

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
78

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład jest krótkim wprowadzeniem do literatury wedyjskiej - najstarszej i
najwcześniejszej z tradycji literackich Azji Południowej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe, konsultacje, wykład konwersatoryjny,
analiza przypadków

Sylabusy

54 / 157

Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. uczęszczanie na wykłady, 2. czynne uczestnictwo w zajęciach
egzamin pisemny / ustny potwierdzające lekturę zalecanych tekstów Dopuszczalne są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka hindi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.140.5cb879ddabbd3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opanowanie języka hindi na poziomie umożliwiającym tworzenie dłuższych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
języka hindi; ma świadomość kompleksowej natury
języka, jego złożoności i historycznej zmienności.

FOIN_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
FOIN_K1_U06
znajomością języka hindi.

zaliczenie na ocenę

U2

student posiada umiejętność przygotowania w języku
hindi krótkich prac pisemnych o charakterze ogólnym,
odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury.

FOIN_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U3

dokonać poprawnego przekładu krótkiego tekstu
pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym z języka
hindi na język polski i z języka polskiego na język
hindi.

FOIN_K1_U02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności i wiedzy.

FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

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

FOIN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

90

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozumienie tekstów mówionych i pisanych - tłumaczenie i lektura tekstów (bajek,
opowiadań, krótkich tekstów prasowych, piosenek, fragmentów ﬁlmów).

W1, U1, U3, K1

Sylabusy
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2.

Wzbogacanie słownictwa oraz poszerzanie wiadomości gramatycznych poprzez
ćwiczenia.

W1, U1, K1

3.

Kształcenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat oraz komunikowania
się w podstawowych sytuacjach życiowych.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

4.

Opowiadanie/streszczanie przeczytanego tekstu.

W1, U1, U2, U3

5.

Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w ćwiczeniach gramatycznych,
krótkich konwersacjach i tłumaczeniach tekstów.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, analiza tekstów, inscenizacja, gra dydaktyczna, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach; więcej niż 20%
nieobecności w semestrze jest równoznaczne z niedopuszczeniem do
kolokwium zaliczeniowego. Na zajęciach z lektorem polskim student ma
prawo do 3 nieusprawiedliwionych nieobecności; za nieobecności
nadprogramowe dostaje teksty lub ćwiczenia karne do indywidualnego
zaliczenia. Dodatkowymi warunkami uzyskania zaliczenia są: - aktywne
zaliczenie na ocenę
uczestnictwo w zajęciach; - zaliczenie wszystkich kartkówek i kolokwiów
cząstkowych; - rozliczenie się ze wszystkich prac domowych
(wypracowań). Kolokwium zaliczeniowe sprawdza stopień opanowania
materiału leksykalnego i gramatycznego omawianego w semestrze
zimowym. Aby uzyskać ocenę pozytywną, należy otrzymać przynajmniej
51% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Opanowanie języka hindi na poziomie A 1.
Przedmiot sekwencyjny - konieczność zaliczenia kursu w semestrze poprzedzającym.

Sylabusy
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Gramatyka opisowa sanskrytu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.140.5cb879df39e74.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem realizowanym przez przedmiot jest przekazanie wiedzy z zakresu gramatyki sanskrytu oraz zapoznanie
studentów z terminologią i literaturą opisującą omawiane zagadnienia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
gramatyki sanskryckiej

FOIN_K1_W01

zaliczenie
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student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
sanskrytu; ma świadomość kompleksowej natury
języka, jego złożoności i historycznej zmienności

FOIN_K1_W02,
FOIN_K1_W03

zaliczenie

U1

student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
FOIN_K1_U02,
znajomością sanskrytu w stopniu umożliwiającym
FOIN_K1_U06
samodzielną lekturę oryginalnych tekstów
sanskryckich o średnim stopniu trudności

zaliczenie

U2

umiejętnie posługiwać się aparatem pojęciowoterminologicznym z zakresu gramatyki sanskryckiej

FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U09

zaliczenie

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02

zaliczenie

W2

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności i wiedzy

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

wykonanie ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Miejsce sanskrytu w rodzinie indoeuropejskiej, informacje ogólne na temat języka

W2, U2, K1

2.

Sanskryckie terminy gramatyczne

W1, U2, K1

3.

System sandhi

W2, U1

4.

Przypadki i ich funkcje, konstrukcje absolutne

W1, W2, U1

5.

Zaimki sanskryckie

U1

6.

Formy imienne słowa

W1, U1, U2

7.

Złożenia sanskryckie

W1, W2, U1, U2

8.

Kategoria verbum: czasy i tryby w sanskrycie, koniugacje

W1, W2, U1, U2

9.

Koniugacje pochodne

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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10.

Kategoria strony biernej w sanskrycie

W1, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość sanskrytu. Ponieważ warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach i aktywności w
ich trakcie, obecność jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Kurs podstawowy sanskrytu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.140.5cb879dde415f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami sanskrytu w stopniu umożliwiającym samodzielną lekturę
prostych tekstów sanskryckich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
struktur gramatycznych i leksykalnych sanskrytu; ma
świadomość kompleksowej natury sanskrytu.

FOIN_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ dokonać poprawnego przekładu
z sanskrytu na język polski prostych zdań
uwzględniających opanowywany materiał
gramatyczny i leksykalny.

FOIN_K1_U02

zaliczenie na ocenę

U2

Student wykazuje się odpowiednią do studiów
pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością sanskrytu.

FOIN_K1_U06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

60

Przygotowanie do sprawdzianów

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Materiał leksykalny wprowadzany jest w oparciu o podręczniki:
Maurer W. H., The Sanskrit Language. An Introductory Grammar and Reader,
Richmond 1995
1.

lub

W1, U1, U2

Deshpande M., Saṃskr̥tasubodhinī: a Sanskrit primer, Ann Arbor 2014.
Wyboru podręcznika dokonuje prowadzący zajęcia.

2.

Sylabusy

Główne zagadnienia gramatyczne realizowane w I semestrze:
1. System perfectum;
2. Imperativus;
3. Deklinacja samogłoskowa i spółgłoskowa;
4. Zasady sandhi międzywyrazowego;
5. Koniugacja II;
6. Koniugacje pochodne;
7. Participia;
8. Stopniowanie przymiotników;
9. Aoryst;
10. Liczebniki.

W1, U1, U2
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa, przygotowania do
zajęć i testów zaliczeniowych. 1. Warunkiem zaliczenia końcowego jest
uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich kartkówek i testów
zaliczeniowych. Ocena na zaliczenie stanowi średnią arytmetyczną ocen z
testów zaliczeniowych. 2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
zaliczenie na ocenę
Dopuszczone są cztery nieobecności w semestrze. Wszelkie inne
nieobecności nieusprawiedliwione wymagają wykonania określonego
zadania (przekładu fragmentu tekstu). Przekroczenie 25% nieobecności w
semestrze jest równoznaczne z niedopuszczeniem do kolokwium
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie Kursu podstawowego sanskrytu na I roku.

Sylabusy
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Literatura epicka Indii i Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.140.5cb879df55818.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzenie wiadomości z zakresu literatury epickiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Podstawowe metody pracy literaturoznawczej oraz
cechy charakterystyczne indyjskiej literatury epickiej;

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W02,
FOIN_K1_W03,
FOIN_K1_W04

zaliczenie ustne,
prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:
samodzielnie opracowywać zagadnienia związane
z lekturą indyjskich tekstów epickich oraz przygotować
samodzielnie streszczenie artykułu naukowego w j.
angielskim.

U1

FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U04,
FOIN_K1_U05,
FOIN_K1_U06

prezentacja

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K03,
FOIN_K1_K04

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
szanowania dokonań twórców wszystkich kręgów
kulturowych; przestrzegania etyki swojego zawodu.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przeprowadzenie badań literaturowych

5

przygotowanie do zajęć

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

lektura i analiza fragmentów staroindyjskich tekstów epickich; lektura i
streszczenie pracy naukowej poświęconej literaturze epickiej w języku angielskim

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

przedstawienie prezentacji i streszczenia artykułu naukowego w
zaliczenie ustne, prezentacja języku angielskim oraz własnego tłumaczenia fragmentu tekstu
oryginalnego
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość sanskrytu.

Sylabusy
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Kultura i sztuka Indii i Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.140.1557685693.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o sztuce, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do najważniejszych zagadnień kultury Indii i Azji Płd.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji tekstów kultury w zakresie indologii.

FOIN_K1_W04

egzamin pisemny / ustny
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Student ma podstawową wiedzę o powiązaniach
indologii z innymi dyscyplinami naukowymi
w dziedzinie nauk humanistycznych.

W2

FOIN_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

Student potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury w zakresie indologii oraz przeprowadzić ich
analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych
FOIN_K1_U04
metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca
w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania
społecznego.

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego Indii w jego różnorodności, jest świadom
odpowiedzialności za jego zachowanie.

K1

FOIN_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem zajęć są wybrane zagadnienia z zakresu kultury i sztuki Indii i Azji
Południowej (tradycje religijne, sztuka buddyjska, architektura hinduistyczna,
rzeźba i ikonograﬁa, malarstwo, klasyczny teatr sanskrycki, tradycje teatralne
południa Indii, taniec klasyczny, sztuka islamu).

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin sprawdzający znajomość wykładów i literatury
podstawowej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu Kultura Indii i Azji Płd. na I roku

Sylabusy
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Wstęp do literaturoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.140.5cb093efbe5d7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy z zakresu podstaw literaturoznawstwa; doskonalenie warsztatu badacza literatury

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe pojęcia z zakresu teorii literatury, historii
literatury i krytyki literackiej

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W03

egzamin pisemny

71 / 157

W2

podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
kultury

FOIN_K1_W04

egzamin pisemny

U1

wyszukiwać i analizować informacje z zakresu
FOIN_K1_U03,
literaturoznawstwa, samodzielnie wykorzystując źródła
FOIN_K1_U14
polskie i obcojęzyczne

egzamin pisemny

U2

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich analizę i interpretację
z zastosowaniem podstawowych metod

FOIN_K1_U04

egzamin pisemny

FOIN_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego zdobywania wiedzy podczas realizacji
zadania (np. podczas pisania literaturoznawczej pracy
dyplomowej)

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

wykonanie ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

•Literaturoznawstwo i jego działy
•Literatura i dzieło literackie
•Genologia (rodzaje i gatunki literackie)
•Stylistyka
•Prozodia
•Wersologia
•Narracja i kompozycja
•Literatura a inne sztuki
•Historia literatury i krytyka literacka
•Nauki pomocnicze literaturoznawstwa
•Metodologia badań literackich
•Analiza i interpretacja

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym, sprawdzającym stopień
opanowania podstawowej terminologii literaturoznawczej, omawianej
podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Historia ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.140.5ca756d4528f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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- 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

FOIN_K1_W04

egzamin pisemny

FOIN_K1_U05,
FOIN_K1_U14

egzamin pisemny

K1

- samodzielnego stawiania pytań, udzielania,
odpowiedzi, argumentowania i wyciągania wniosków, samodzielnego formułowania dłuższych wypowiedzi
na szeroko rozumiane tematy ﬁlozoﬁczne

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02

egzamin pisemny

K2

dialog ﬁlozoﬁczny

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02

egzamin pisemny

W1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Język angielski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.1C0.5ca7569692886.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

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

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W02,
FOIN_K1_W04,
FOIN_K1_W07,
FOIN_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

FOIN_K1_U02,
FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U04,
FOIN_K1_U05,
FOIN_K1_U07,
FOIN_K1_U10,
FOIN_K1_U11,
FOIN_K1_U12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K03,
FOIN_K1_K04

zaliczenie ustne,
zaliczenie

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

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.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do egzaminu

17

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
67

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

W1, U1, K1

2.

W pierwszym semestrze w ramach zajęć realizowany jest podręcznik English File
rozdziały 1-3, w drugim 4-6 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
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Zajęcia koncentrują się na kształceniu następujące umiejętności w języku
angielskim:
- przyswajanie i ćwiczenie gramatyki
- mówienie
Położony jest szczególny nacisk na opanowanie poprawności językowej. trakcie
zajęć objaśniane są zagadnienia z gramatykilub konstrukcje gramatyczne.
Studenci robią ćwiczenia dotyczące przerobionego materiału.

3.

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, Communicative Language Learning
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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, Communicative
Language Learning
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne

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

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

Sylabusy
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Historia regionu – Historia Indii średniowiecznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.140.5cb879df8f1dc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy o historii obszaru Azji Południowej

C2

Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków
z posiadanych danych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma podstawową wiedzę o powiązaniach
indologii z dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk
humanistycznych, w szczególności z wiedzą o kulturze
i badaniami historycznymi

FOIN_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła obcojęzyczne.

FOIN_K1_U03

prezentacja

U2

student posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych
autorów, oraz formułowania wniosków dotyczących
procesów historycznych w Indiach średniowiecznych

FOIN_K1_U05

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

FOIN_K1_K02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie referatu

5

przygotowanie do egzaminu

25

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:
1. Sytuacja w Indiach Południowych od IX do XIII w.
2. Północ w okresie pierwszych podbojów muzułmańskich.
3. Dzieje Sułtanatu Delhijskiego.
4. Historia Dekanu: sułtanat Bahmanidów i jego następcy.
5. Imperium Widźajanagaru i jego znaczenie.
6. Królestwo Marathów.
7. Epoka Wielkich Mogołów
8. Obecność Europejczyków w Indiach

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa oraz
prezentacja, egzamin pisemny / ustny przygotowania do zajęć (lektura wskazanych tekstów
źródłowych).

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa; dopuszczalne dwie nieobecności;
od uczestników zajęć wymagana jest ogólna orientacja we wcześniejszych dziejach Półwyspu Indyjskiego

Sylabusy
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Proseminarium orientalistyczne – indologiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.1C0.5cb879dfac35e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zasadniczym celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu techniki pisania pracy naukowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna i rozumie zasady pisania pracy
zaliczeniowej

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W04,
FOIN_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

FOIN_K1_U01,
FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U08,
FOIN_K1_U09,
FOIN_K1_U10,
FOIN_K1_U11,
FOIN_K1_U12,
FOIN_K1_U13,
FOIN_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K04

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zastosować techniki pisania pracy
zaliczeniowej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnej analizy informacji

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

proseminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

proseminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

Sylabusy
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przygotowanie eseju

20

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Znajomość metod pracy naukowej (tworzenie bibliograﬁi; umiejętność
przygotowania prezentacji multimedialnej; umiejętność napisania pracy
zaliczeniowej; samodzielne, problemowe opracowanie tematu)
Studenci samodzielnie przygotowują pracę proseminaryjną, którą następnie
prezentują na zajęciach w formie ustnej/ multimedialnej/pisemnej.
Sugerują w podsumowaniu swego wystąpienia problemy do dyskusji.
Dostarczają prowadzącemu pracę w postaci pisemnej.
Znaczącą część zajęć stanowią dyskusje, w których należy wykazać się
umiejętnością przedstawiania problemu, poddawania go krytyce oraz
argumentowania i kontragumentowania.
W części merytorycznej studenci rozszerzają swoja wiedzę na wybrany wcześniej
temat, zgodny z aktualną tematyką badań prowadzącego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
proseminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, udział w dyskusji, lektura
zadanych tekstów, przygotowanie pracy pisemnej

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
proseminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, lektura zadanych tekstów,
udział w dyskusji, przygotowanie pracy pisemnej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
wymagana obecność na zajęciach

Sylabusy
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Literatura regionu – Literatura epicka Indii i Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.140.5cb879dfc8ee6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uzyskanie wiedzy z zakresu historii indyjskiej literatury epickiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

literaturę epicką Indii starożytnych; posługuje się
terminologią literaturoznawczą

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W02,
FOIN_K1_W03

egzamin pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
analizować podstawowe pojęcia i zjawiska wiążące się
z literaturą epicką starożytnych Indii; stosować
podstawowe metody pracy literaturoznawczej

U1

FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U04,
FOIN_K1_U09

egzamin pisemny / ustny

FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K04

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
stosowania się do reguł etyki społecznej; szanuje
dziedzictwo naukowe wszystkich kręgów kulturowych

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

analiza i przygotowanie danych

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przeprowadzenie badań literaturowych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedstawienie historii indyjskiej literatury epickiej. Szczegółowa analiza
zagadnień związanych z eposami Mahabharatą i Ramajaną oraz z Puranami.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Opanowanie omówionych podczas wykładu wiadomości z zakresu
literatury epickiej starożytnych Indii.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Wiedza na temat szeroko pojętej kultury indyjskiej

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka hindi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.180.5cb879ddabbd3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opanowanie języka hindi na poziomie umożliwiającym tworzenie dłuższych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
języka hindi; ma świadomość kompleksowej natury
języka, jego złożoności i historycznej zmienności.

FOIN_K1_W02

egzamin pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
FOIN_K1_U06
znajomością języka hindi.

egzamin pisemny / ustny

U2

student posiada umiejętność przygotowania w języku
hindi krótkich prac pisemnych o charakterze ogólnym,
odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury.

FOIN_K1_U01

egzamin pisemny / ustny

U3

dokonać poprawnego przekładu krótkiego tekstu
pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym z języka
hindi na język polski i z języka polskiego na język
hindi.

FOIN_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności i wiedzy.

FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

K2

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

FOIN_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

120

przygotowanie do egzaminu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Przygotowanie do sprawdzianów

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

przygotowanie do ćwiczeń

25

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

Przygotowanie prac pisemnych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Rozumienie tekstów mówionych i pisanych - tłumaczenie i lektura tekstów (bajek,
opowiadań, krótkich tekstów prasowych).

W1, U1, U3, K1

2.

Wzbogacanie słownictwa oraz poszerzanie wiadomości gramatycznych poprzez
ćwiczenia.

W1, U1, K1

3.

Kształcenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat oraz komunikowania
się w podstawowych sytuacjach życiowych.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

4.

Opowiadanie/streszczanie przeczytanego tekstu.

W1, U1, U2, U3

5.

Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w ćwiczeniach gramatycznych,
krótkich konwersacjach i tłumaczeniach tekstów.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach; więcej niż 20%
nieobecności w semestrze jest równoznaczne z niedopuszczeniem do
egzaminu. Student ma prawo do 3 nieusprawiedliwionych
nieobecności; za nieobecności nadprogramowe dostaje teksty lub
ćwiczenia dodatkowe do indywidualnego zaliczenia. Dodatkowymi
warunkami uzyskania zaliczenia są: - aktywne uczestnictwo w
zajęciach; - zaliczenie wszystkich kartkówek i kolokwiów cząstkowych;
- rozliczenie się ze wszystkich prac domowych (wypracowań). Część
pisemna egzaminu sprawdza stopień opanowania leksyki i gramatyki
(tłumaczenia z i na język hindi, uzupełnianie brakujących części
zdania, transformacje struktur gramatycznych) oraz umiejętność
konstruowania wypowiedzi w nauczanym języku. Aby uzyskać
pozytywną ocenę, należy uzyskać co najmniej 51% możliwych
punktów. Część ustna to rozmowa z prowadzącym na zadany temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Opanowanie języka hindi na poziomie A 1.
Przedmiot sekwencyjny - konieczność zaliczenia kursu w semestrze poprzedzającym.

Sylabusy
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Kurs podstawowy sanskrytu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.180.5cb879dde415f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest przygotowanie studentów do samodzielnej lektury prostych tekstów sanskryckich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
struktur gramatycznych i leksykalnych sanskrytu; ma
świadomość kompleksowej natury sanskrytu.

FOIN_K1_W02

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ dokonać poprawnego przekładu
z sanskrytu na język polski prostych zdań
uwzględniających opanowywany materiał
gramatyczny i leksykalny.

FOIN_K1_U02

egzamin pisemny

U2

Student wykazuje się odpowiednią do studiów
pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością sanskrytu.

FOIN_K1_U06

egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

70

Przygotowanie do sprawdzianów

30

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ugruntowanie podstawowych zasad gramatyki sanskrytu. Powtórzenie reguł
sandhi, deklinacji zaimków i rzeczowników, koniugacji I i II, perfectum i aorystu.

W1, U1, U2

2.

Lektura fragmentów prostych tekstów sanskryckich z "Podręcznika sanskrytu" A.
Gawrońskiego.

W1, U1, U2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin pisemny sprawdzający znajomość zagadnień gramatycznych i
tekstów analizowanych w II semestrze. 1. Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich kartkówek i
testów. 2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczone są
cztery nieobecności w semestrze. Wszelkie inne nieobecności
nieusprawiedliwione wymagają wykonania określonego zadania
(przekładu fragmentu tekstu). Przekroczenie 25% nieobecności w
semestrze jest równoznaczne z niedopuszczeniem do kolokwium
zaliczeniowego. 3. Wymagane jest przygotowanie do zajęć i aktywne w
nich uczestnictwo.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie Kursu podstawowego sanskrytu w I semestrze II roku.

Sylabusy
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Klasyczna literatura sanskrycka Indii i Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.180.5cb879e03a968.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z sanskrycką prozodią

C2

pogłębienie wyniesionej z wykładu wiedzy na temat tradycji literatury kawja

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma uporządkowaną wiedzę, jeśli chodzi
konwencję literacką oraz zna terminy metryczne
i cechy najważniejszych miar wierszowych
sanskryckiej poezji klasycznej

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W02,
FOIN_K1_W03,
FOIN_K1_W04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student umie rozpoznać podstawowe sanskryckie
modele wersyﬁkacyjne oraz potraﬁ dokonać
interpretacji obrazów poetyckich w kawji

FOIN_K1_U04

zaliczenie pisemne,
prezentacja

U2

pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować
i analizować problemy badawcze z zakresu indyjskiej
literatury klasycznej oraz dyskutowac na ich temat

FOIN_K1_U05,
FOIN_K1_U09,
FOIN_K1_U10

prezentacja

FOIN_K1_K02

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

doskonalenia umiejętności ze świadomością wartości
dziedzictwa kultury indyjskiej, do zachowania którego
może się przyczynić

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do sprawdzianu

5

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ćwiczenia przedmiotowe służą pogłębieniu wiedzy na temat klasycznej literatury
sanskrytu wyniesionej z wykładu. Uczestnicy zapoznają się z zaproponowanymi
lekturami, dokonują ich wyboru, a poszczególne artykuły badawcze lub rozdziały
obcojęzycznych monograﬁi stają się podstawą do dyskusji, po wcześniejszym
zaprezentowaniu głównych tez przez jednego ze studentów. Ponadto zajęcia
obejmują wprowadzenie do indyjskiej metryki, po którym studenci poznają i
ćwiczą wzorce metryczne klasycznej poezji.

W1, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

czynne uczestnictwo w zajęciach, pisemny sprawdzian z
zaliczenie pisemne, prezentacja zakresu indyjskiej metryki, prezentacja tez wybranej
obcojęzycznej pracy naukowej z zakresu problematyki kawja

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość staroindyjskiej literatury epickiej

Sylabusy
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Historia regionu – Historia Najnowsza Indii i Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.180.5cb879e058e7a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią najnowszą Azji Południowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji tekstów kultury. Student ma
podstawową wiedzę o powiązaniach ﬁlologii indyjskiej
z dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk
humanistycznych

FOIN_K1_W06

egzamin pisemny,
egzamin pisemny / ustny

FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U04,
FOIN_K1_U05,
FOIN_K1_U13

egzamin pisemny,
egzamin pisemny / ustny

FOIN_K1_K02

egzamin pisemny,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje dotyczące
najnowszej historii Azji Południowej, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie historii
najnowszej Azji Południowej

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykład dotyczy historii najnowszej Azji Południowej.
Proponowane zagadnienia (treści nauczania mogą odpowiadać aktualnej
tematyce badań prowadzącego):
1. Rozwój brytyjskiej supremacji na subkontynencie
2. Powstanie sipajów (1857)
3. "Divide and rule". Indie Brytyjskie.
4. Indyjska droga do niepodległości (1885-1947).
5. Indie w okresie II wojny światowej.
6. Polscy uchodźcy w Indiach
7. Niepodległość i podział.
8. Międzynarodowe konﬂikty zbrojne na terenie Azji Południowej w II poł. XX w.
9. Socjalizm, centralizm a praktyka indyjskiej demokracji.
10. Indie za kadencji J. Nehru i I. Gandhi.
11. Antagonizmy regionalne i tendencje separatystyczne w Indiach.
12. Współczesna scena polityczna.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
wymagana obecność studenta na zajeciach

Sylabusy
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Literatura regionu – Klasyczna literatura sanskrycka Indii i Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.180.1557685800.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy o literaturach Azji Południowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe założenia indyjskiej tradycji kawja,
rozumie proces jej historycznego formowania oraz
podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W02,
FOIN_K1_W04

egzamin pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

interpretować teksty tradycji kawja i rozumie potrzebę
rozwijania dalszych umiejętności w tym zakresie

FOIN_K1_U04,
FOIN_K1_U13,
FOIN_K1_U14

egzamin pisemny / ustny

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

działań zmierzających do zachowania dziedzictwa
kulturowego i jest świadom swoich możliwości w tym
zakresie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zaznajomienie z bogatą panindyjską tradycją literacką kawja, określaną w Europie
terminami literatury kunsztownej lub klasycznej i osadzenie jej w kontekście
historycznym i społeczno-kulturowym obejmie odniesienia do następujących
zagadnień: 1. Charakterystyka ogólna tradycji kawja. 2. Stan badań nad klasyczną
literaturą indyjską, 3. W poszukiwaniu źródeł kawji, 4. Między konwencją a
wyobraźnią poetycką, 5. Symbolika roślinna i zwierzęca w literaturze klasycznej,
6. Świat idealnych bohaterów i bohaterek kawji, 7. Charakterystyka form
gatunkowych, 8. Podstawowe informacje dotyczące technik i środków
stylistycznych stosowanych przez poetów. 9. Wybitni twórcy epoki kawja i ich
dzieła, 10. Literatura tworzona przez kobiety, 11. Kawja jako źródło wiedzy o
historii Indii, 12. Związki sanskryckiej literatury z indyjską sztuką, 13. Sanskrycka
kawja dzisiaj - twórcy, tematy, gatunki, 14. Tłumaczenia na języki zachodnie, 15.
Recepcja sanskryckiej literatury klasycznej na Zachodzie.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest czynne uczestniczenie w
egzamin pisemny / ustny zajęciach, wskazujące na uzupełnianie wiedzy wyniesionej z
wykładu zalecanymi lekturami

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa; dopuszczalne dwie nieobecności.
Student powinien posiadać znajomość indyjskiej literatury epickiej.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka hindi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.1100.5cb879ddabbd3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opanowanie języka hindi na poziomie umożliwiającym lekturę oraz prowadzenie dyskusji dot. materiałów
prasowych, prostych tekstów literackich oraz specjalistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie języka
hindi; ma świadomość kompleksowej natury języka,
jego złożoności i historycznej zmienności.

FOIN_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
FOIN_K1_U06
znajomością języka hindi

zaliczenie na ocenę

U2

student posiada umiejętność przygotowania w języku
hindi krótkich prac pisemnych odnoszących się
do różnych dziedzin życia i kultury.

FOIN_K1_U01

zaliczenie na ocenę

U3

dokonać poprawnego przekładu krótkiego tekstu
pisemnego i ustnego z języka hindi na język polski
i z języka polskiego na język hindi – w zakresie
ogólnym oraz dot. wybranych tematów o charakterze
specjalistycznym

FOIN_K1_U02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności i wiedzy

FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K03

zaliczenie na ocenę

K2

współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role

FOIN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zdobywanie umiejętności rozumienia tekstów mówionych i pisanych - tłumaczenie
i lektura tekstów (opowiadań, prasowych, literackich).
Wzbogacanie słownictwa oraz poszerzanie wiadomości gramatycznych poprzez
ćwiczenia.
Kształcenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat oraz komunikowania
W1, U1, U2, U3, K1, K2
się w różnych sytuacjach życiowych.
Opowiadanie/streszczanie oraz tłumaczenie przeczytanego tekstu/ fragmentu
obejrzanego ﬁlmu.
Rozumienie ze słuchu na postawie tekstów, piosenek czy fragmentów ﬁlmów w
języku hindi.

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach; więcej niż 20%
nieobecności w semestrze jest równoznaczne z niedopuszczeniem do
egzaminu. Student ma prawo do 3 nieusprawiedliwionych nieobecności;
za nieobecności nadprogramowe dostaje teksty lub ćwiczenia dodatkowe
do indywidualnego zaliczenia. Dodatkowymi warunkami uzyskania
zaliczenia są: - aktywne uczestnictwo w zajęciach; - zaliczenie wszystkich
zaliczenie na ocenę kartkówek i kolokwiów cząstkowych; - rozliczenie się ze wszystkich prac
domowych (wypracowań). Na zaliczenie pisemne składają się ćwiczenia
sprawdzające stopień opanowania leksyki i gramatyki (tłumaczenia z i na
język hindi, uzupełnianie brakujących części zdania, transformacje
struktur gramatycznych itp.) oraz umiejętność konstruowania wypowiedzi
w nauczanym języku. Aby uzyskać pozytywną ocenę, należy zdobyć co
najmniej 51% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Opanowanie języka hindi na poziomie A2
Przedmiot sekwencyjny - konieczność zaliczenia kursu w semestrze poprzedzającym.

Sylabusy
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Lektura tekstów sanskryckich: traktaty naukowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.1100.5cb879e0e0da7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia poświęcone lekturze fragmentów tekstów z zakresu sanskryckiej literatury naukowej i służą utrwaleniu
podstawowych zasad gramatyki sanskrytu, a także doskonaleniu znajomości słownictwa, zwłaszcza związanego
z literaturą naukową. Lektura tekstów źródłowych uzupełniana jest reﬂeksją dotyczącą specyﬁki tekstów typu
śastra oraz ich roli w kulturze Indii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
kultury

W1

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W04,
FOIN_K1_W06

zaliczenie na ocenę

FOIN_K1_U04,
FOIN_K1_U06,
FOIN_K1_U09

zaliczenie na ocenę

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – 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.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
absolwent jest gotów do ma świadomość wartości
dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest
świadom odpowiedzialności za jego zachowanie.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Lektura tekstów sanskryckich z zakresu literatury normatywnej i naukowej.
Zajęcia poświęcone są lekturze fragmentów tekstów

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, sprawdzian końcowy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu podstawowego sanskrytu na I i II roku studiów licencjackich

Sylabusy
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Lektura tekstów sanskryckich: literatura epicka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.1100.5cb879e1081a0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zdobycie kompetencji w dziedzinie tłumaczenia tekstów epickich oraz analizy tekstów literaturoznawczych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

posiada wiedzę w zakresie podstaw literatury
sanskryckiej; umie interpretować teksty kultury

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W04

zaliczenie pisemne
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tłumaczyć teksty z sanskrytu epickiego, korzystać
z literatury przedmiotu

W2

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W04

zaliczenie pisemne

FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U06

zaliczenie pisemne

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
posługiwać się literaturą naukową; tłumaczyć teksty
kultury;

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
posługiwania się tekstami kultury w celu zrozumienia
tekstu epickiego tłumaczonego z języka oryginalnego

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przeprowadzenie badań literaturowych

10

przygotowanie eseju

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

tłumaczenie tekstów kultury; analiza gramatyczno-kulturowa tekstów sanskrytu
epickiego

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

obecność na zajęciach, aktywność, oddanie fragmentu przeanalizowanego
gramatycznie i kulturowo tekstu
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych zagadnień gramatyki sanskrytu.

Sylabusy
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Indyjska nauka o literaturze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.1100.5cb879e12379c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie z podstawami staroindyjskiej teorii literatury

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

student zna aparat pojęciowo-terminologiczny
i metody analizy stosowane w staroindyjskiej nauce
o literaturze

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W02,
FOIN_K1_W03,
FOIN_K1_W05

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

rozpoznać i zdeﬁniować podstawowe zagadnienia
i koncepcje dyskutowane w staroindyjskich traktatach
teoretycznoliterackich

FOIN_K1_U04,
FOIN_K1_U09

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

U2

formułować poprawne metodologicznie
i terminologicznie wypowiedzi dotyczące indyjskiej
teorii literatury, a także uzasadnić swoje stanowisko

FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U05,
FOIN_K1_U09,
FOIN_K1_U14

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

FOIN_K1_K02

prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma świadomość wagi spuścizny kulturowej
dawnych Indii i jest gotowy do działań zmierzających
do jej zachowania

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie referatu

5

przygotowanie do zajęć

25

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W trakcie wykładu omawiane są najważniejsze zagadnienia dyskutowane przez
staroindyjskich teoretyków literatury. Przedstawiana jest indyjska teoria sztuki
dramatycznej, szkoła alamkara, teoria rasa i dhwani, koncepcja zalet i błędów
(guna i dosza) dzieła literackiego, teoria riti. Uczestnicy kursu zapoznają się z
najważniejszymi twórcami i ich dziełami, począwszy od sławnej Natjaśastry.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
prezentacja, egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie do zajęć umożliwiające uczestnictwo w
dyskusji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
Obecność obowiązkowa;dopuszczalne dwie nieobecności

Sylabusy
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Tradycja literacka języka hindi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.1100.5cb879e13f32c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w zaawansowanym stopniu podstawowe teorie
i zjawiska oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy
szczegółowej dotyczące faktów, obiektów, teorii
i zjawisk w zakresie tradycji literackiej języka hindi;

FOIN_K1_W01

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
FOIN_K1_U03,
przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym
FOIN_K1_U13
zakresie;

prezentacja

U2

wykorzystywać posiadaną wiedzę;

prezentacja

Sylabusy

FOIN_K1_U14
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U3

formułować i testować hipotezy związane z prostymi
problemami badawczymi – w przypadku studiów
o proﬁlu ogólnoakademickim;

FOIN_K1_U10

prezentacja

U4

innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać
złożone problemy w zmiennych i nie w pełni
przewidywalnych warunkach, samodzielnie planować
własne uczenie się przez całe życie, komunikować się
z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko;

FOIN_K1_U13,
FOIN_K1_U14

prezentacja

U5

kierować pracą zespołu, współdziałać z innymi
osobami w ramach prac zespołowych i podejmować
wiodącą rolę w zespołach;

FOIN_K1_U12

prezentacja

U6

formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe
problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania
poprzez: właściwy dobór źródeł i informacji z nich
pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej
analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji
tych informacji; dobór oraz stosowanie właściwych
metod i narzędzi, przystosowanie istniejących lub
opracowanie nowych metod i narzędzi;

FOIN_K1_U03

prezentacja

FOIN_K1_K01

zaliczenie ustne,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych
treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych oraz
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązaniem problemu

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

7

przygotowanie prezentacji multimedialnej

7

przygotowanie do zajęć

9

analiza problemu

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

rozwiązywanie zadań problemowych

5

przygotowanie referatu

7

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

9

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do metody Problem Based Learning (dalej: PBL)

U4

2.

Wprowadzenie do historii literatury hindi do XIX wieku obejmującej tzw. „stare
hindi” (okresy, główne fakty, dzieła, twórcy, kluczowe pojęcia)

W1

3.

Wprowadzenie do historii współczesnej literatury hindi (okresy, główne fakty,
dzieła, twórcy, kluczowe pojęcia)

W1

4.

Wprowadzenie teoretyczne do koncepcji tradycji literackiej i kultur literackich

W1, U2, K1

5.

Omówienie źródeł i sposobu ich wykorzystania w trakcie pracy metodą PBL

U6

6.

PBL case: Patronat, język, kāvya. Kultury literackie od XII do XIX w. – praca w
grupie nad tekstem we współczesnym hindi

U3, U4, U5

7.

PBL case: Patronat, język, kāvya. Kultury literackie od XII do XIX w. – prezentacje
autorstwa studentów i praca w grupie nad tekstem przygotowanym przez
prowadzącego

W1, U3, U4, U5, U6

8.

Wprowadzenie do gramatyki języka bradź

W1, U2

9.

PBL case: Patronat, język, kāvya. Kultury literackie od XII do XIX w. – prezentacje
autorstwa studentów i praca w grupie nad tekstem w języku bradź

W1, U2, U3, U4, U5, U6,
K1

10.

PBL case: Od Nathów do Tulsidasa. Literatura religijno-ﬁlozoﬁczna i
pobożnościowa – praca w grupie nad tekstem we współczesnym hindi

U2, U5

11.

PBL case: Od Nathów do Tulsidasa. Literatura religijno-ﬁlozoﬁczna i
pobożnościowa – prezentacje przygotowane przez studentów i praca w grupie
praca w grupie tekstem przygotowanym przez prowadzącego

W1, U1, U2, U3, U4, U5,
U6

12.

Ocena pracy przez studentów i podsumowanie wiadomości zdobytych w trakcie
pracy metodą PBL

U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) obecność na zajęciach. Dopuszczalna jest jedna nieobecność
nieusprawiedliwiona w ciągu semestru. W wypadku dwóch lub trzech
nieobecności na zajęciach możliwe jest uzyskanie zaliczenia tylko
pod warunkiem przedstawienia zwolnienia lekarskiego oraz
wykonania dodatkowych zadań w uzgodnieniu z prowadzącym; 2)
aktywność na zajęciach. Należy aktywnie uczestniczyć w pracy
grupowej, przygotowywać prezentacje i wykazywać się znajomością
zadanych tekstów naukowych oraz przekładów literackich; 3)
zaliczenie ustne — w oparciu o zagadnienia omawiane w trakcie
zajęć, zadane teksty naukowe i przekłady literackie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
1) znajomość języka hindi na poziomie min. B1; 2) ukończone kursy: a) Literatura regionu: klasyczna literatura sanskrycka
Indii i Azji Południowej, b) Historia regionu: Historia Indii średniowiecznych, c) Historia regionu: Najnowsza historia Indii i Azji
Południowej.

Sylabusy
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Współczesne zagadnienia społeczne Indii i Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.1300.5cb879e15a4d2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Nauki o polityce i administracji

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi problemów społecznych
Azji Południowej, głównie Indii

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji tekstów kultury; student ma
podstawową wiedzę o powiązaniach ﬁlologii indyjskiej
z dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk
humanistycznych.

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W04,
FOIN_K1_W06,
FOIN_K1_W08

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U04,
FOIN_K1_U05,
FOIN_K1_U09,
FOIN_K1_U10,
FOIN_K1_U11

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K03,
FOIN_K1_K04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować
informacje, wykorzystując różne źródła polskie
i obcojęzyczne.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Sylabusy
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przygotowanie do zajęć

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot ma na celu wprowadzenie we współczesne zagadnienia społecznokulturowe i polityczne Azji Południowej (ze szczególnych naciskiem na Indie).
Szczegółowy zakres tematyczny zostanie ustalony na pierwszych zajęciach w
oparciu o zainteresowania studentów. Treści nauczania mogą odpowiadać
aktualnej tematyce badań prowadzącego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
wymagana obecność na zajęciach, regularne
przygotowywanie prasówki

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach, zaliczenie poprzedniego semestru

Wymagania wstępne i dodatkowe
wymagana obecność studenta na zajęciach

Sylabusy
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Język angielski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.1300.5ca7569692886.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

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

FOIN_K1_W03,
FOIN_K1_W04,
FOIN_K1_W05,
FOIN_K1_W06,
FOIN_K1_W07,
FOIN_K1_W08

egzamin ustny,
zaliczenie

FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U05,
FOIN_K1_U07,
FOIN_K1_U09,
FOIN_K1_U10,
FOIN_K1_U11,
FOIN_K1_U12

egzamin ustny,
zaliczenie

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K03,
FOIN_K1_K04

egzamin ustny,
zaliczenie

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

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.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności 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

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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
W1, U1, K1
- 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.

2.

W pierwszym semestrze w ramach zajęć realizowany jest podręcznik English File
rozdziały 1-3, a w drugim 4-6 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.

Kształcone są następujące umiejętności w języku angielskim słuchanie, w tym
poprawa wymowy, rozumienie języka mówionego, przyswajanie i ćwiczenie
gramatyki. Położony jest szczególny nacisk na opanowanie poprawności
językowej, prawidłowego używania związków frazeologicznych oraz konstrukcji
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

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, konwersatorium językowe, konsultacje, Na zajęciach stosowane są także Communicative Language Teaching,
The Silent Way i Total Physical Response.

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie czterech semestrów
zajęć z lektoratu języka angielskiego. Egzamin ustny weryﬁkuje
przyswojenie materiału leksykalnego i gramatycznego obowiązującego na
zajęciach, a także umiejętności poprawnego wypowiadania się na zadany
temat.

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

Sylabusy
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Seminarium licencjackie – indologiczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.1300.5cb879e17a4b6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabycie umiejętności samodzielnego przygotowania ostatecznej wersji pracy licencjackiej.

C2

Umiejętność wszechstronnej analizy tekstów kultury.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student jest przygotowany do napisania pracy
dyplomowej

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W04,
FOIN_K1_W06,
FOIN_K1_W07

esej

FOIN_K1_U01,
FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U08,
FOIN_K1_U10,
FOIN_K1_U11,
FOIN_K1_U14

esej, prezentacja

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K04

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wybrać temat pracy dyplomowej, wyselekcjonować
materiał badawczy, zna zasady tworzenia bibliograﬁi
i przypisów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

oceny materiału badawczego i przygotowania pracy
naukowej z pomocą opiekuna

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

60

przygotowanie pracy dyplomowej

40

wykonanie ćwiczeń

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

analiza źródeł historycznych

15

analiza i przygotowanie danych

15

analiza problemu

15

analiza badań i sprawozdań

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

180

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

80

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
330

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści merytoryczne zajęć obejmują szeroko rozumianą indologię, w szczególności
językoznawstwo i literaturoznawstwo orientalistyczne, jak również inne
zagadnienia (zależne od wybranych tematów prac). Zasady poszukiwania źródeł,
technika pisania prac licencjackich, w tym: struktura pracy, przypisy, bibliograﬁa,
transkrypcja, zasady edycji tekstu polskiego i napisanego w jednym z języków Azji
Południowej. Pierwszy semestr kursu poświęcony jest na wybór tematu pracy,
zgromadzenie bibliograﬁi oraz sporządzenie ogólnego zarysu pracy, a drugi – na
napisanie pracy w jej ostatecznej formie i przygotowanie do obrony.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i aktywny udział w zajęciach, przedstawienie rozbudowanego
konspektu pracy

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków,
konsultacje

Sylabusy

132 / 157

Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przedstawienie kompletnej pracy dyplomowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstawowych reguł przygotowywania prac naukowych: wiedza z zakresu dotychczasowych studiów
orientalistycznych

Sylabusy
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Wykład monograﬁczny w dziedzinie nauk humanistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.1300.5cb879d7b1b0e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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.

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W03,
FOIN_K1_W04,
FOIN_K1_W05,
FOIN_K1_W06

zaliczenie

FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U04,
FOIN_K1_U05,
FOIN_K1_U09,
FOIN_K1_U10,
FOIN_K1_U11,
FOIN_K1_U13,
FOIN_K1_U14

zaliczenie

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K03

zaliczenie

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.

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.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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 5
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Semestr 6
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.
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Praktyczna nauka języka hindi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.1200.5cb879ddabbd3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Opanowanie języka hindi na poziomie umożliwiającym lekturę oraz prowadzenie dyskusji dot. materiałów
prasowych, prostych tekstów literackich oraz specjalistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie języka
hindi; ma świadomość kompleksowej natury języka,
jego złożoności i historycznej zmienności.

FOIN_K1_W02

egzamin pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
FOIN_K1_U06
znajomością języka hindi

egzamin pisemny / ustny

U2

student posiada umiejętność przygotowania w języku
hindi krótkich prac pisemnych odnoszących się
do różnych dziedzin życia i kultury.

FOIN_K1_U01

egzamin pisemny / ustny

U3

dokonać poprawnego przekładu krótkiego tekstu
pisemnego i ustnego z języka hindi na język polski
i z języka polskiego na język hindi – w zakresie
ogólnym oraz dot. wybranych tematów o charakterze
specjalistycznym

FOIN_K1_U02

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności i wiedzy

FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

K2

współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role

FOIN_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zdobywanie umiejętności rozumienia tekstów mówionych i pisanych - tłumaczenie
i lektura tekstów (opowiadań, prasowych, literackich).
Wzbogacanie słownictwa oraz poszerzanie wiadomości gramatycznych poprzez
ćwiczenia.
Kształcenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat oraz komunikowania
W1, U1, U2, U3, K1, K2
się w różnych sytuacjach życiowych.
Opowiadanie/streszczanie oraz tłumaczenie przeczytanego tekstu/ fragmentu
obejrzanego ﬁlmu.
Rozumienie ze słuchu na postawie tekstów, piosenek czy fragmentów ﬁlmów w
języku hindi.

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach; więcej niż 20%
nieobecności w semestrze jest równoznaczne z niedopuszczeniem do
egzaminu. Student ma prawo do 3 nieusprawiedliwionych
nieobecności; za nieobecności nadprogramowe dostaje teksty lub
ćwiczenia dodatkowe do indywidualnego zaliczenia. Dodatkowymi
warunkami uzyskania zaliczenia są: - aktywne uczestnictwo w
zajęciach; - zaliczenie wszystkich kartkówek i kolokwiów cząstkowych;
- rozliczenie się ze wszystkich prac domowych (wypracowań). Część
pisemna egzaminu sprawdza stopień opanowania leksyki i gramatyki
(tłumaczenia z i na język hindi, uzupełnianie brakujących części
zdania, transformacje struktur gramatycznych) oraz umiejętność
konstruowania wypowiedzi w nauczanym języku. Aby uzyskać
pozytywną ocenę, należy uzyskać co najmniej 51% możliwych
punktów. Część ustna to rozmowa z prowadzącym na zadany temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Opanowanie języka hindi na poziomie A2
Przedmiot sekwencyjny - konieczność zaliczenia kursu w semestrze poprzedzającym.

Sylabusy
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Lektura tekstów sanskryckich: literatura klasyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.1200.5cb879e1e4dd0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ugruntowanie znajomości trudniejszych zagadnień gramatycznych.

C2

Rozwijanie sprawności rozumienia tekstu sanskryckiego.

C3

Rozwijanie umiejętności przekładu tekstu sanskryckiego na język polski.

C4

Rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstu sanskryckiego.

C5

Zapoznanie studentów ze specyﬁką tekstów klasycznej literatury sanskryckiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie
struktur gramatycznych i leksykalnych sanskrytu; ma
świadomość kompleksowej natury sanskrytu, jego
złożoności i historycznej zmienności.

FOIN_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji tekstów reprezentujących sanskrycką
literaturę klasyczną.

FOIN_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością sanskrytu w stopniu umożliwiającym
samodzielną lekturę oryginalnych tekstów
sanskryckich o średnim stopniu trudności.

FOIN_K1_U06

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ dokonać poprawnego przekładu
na język polski tekstu sanskryckiego o średnim stopniu FOIN_K1_U02
trudności.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

FOIN_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie do sprawdzianów

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem analizy i interpretacji będzie tekst sanskrycki, reprezentujący
literaturę klasyczną. Wybór tekstu uwzględnia zainteresowania grupy.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa, przygotowania do
zajęć i testów zaliczeniowych. 2. Obecność na zajęciach jest
zaliczenie na ocenę obowiązkowa. Dopuszczone są dwie nieobecności w semestrze. Wszelkie
inne nieobecności nieusprawiedliwione wymagają wykonania określonego
zadania.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie czterech semestrów Kursu podstawowego sanskrytu.

Sylabusy
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Lektura tekstów sanskryckich: literatura religijna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.1200.5cb879e20af14.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z religijną literaturą Indii poprzez lekturę wybranych tekstów sanskryckich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

absolwent zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji tekstów kultury.

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W02,
FOIN_K1_W04,
FOIN_K1_W06

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
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.

U1

FOIN_K1_U04,
FOIN_K1_U06,
FOIN_K1_U09,
FOIN_K1_U10

zaliczenie na ocenę

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
absolwent jest gotów do ma świadomość wartości
dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest
świadom odpowiedzialności za jego zachowanie.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Lektura tekstów sanskryckich z zakresu literatury religijnej. Ćwiczenia służą
pogłębieniu umiejętności pracy nad tekstem sanskryckim, sprawdzają i utrwalają
znajomość gramatyki i słownictwa sanskryckiego. Zajęcia poświęcone są zarówno
tłumaczeniu, jak i analizie i interpretacji wybranych tekstów religijnej literatury
Indii.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, zaliczenie na ocenę
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Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie kursu podstawowego sanskrytu na I i II roku studiów licencjackich

Sylabusy
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Wstęp do myśli indyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.1200.5cb879e22464c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie wybranych koncepcji wywodzących się z różnorodnych indyjskich tradycji ﬁlozofowania (m. in.
z klasycznej myśli hinduskiej, buddyjskiej, dżinijskiej czy z neo-hinduizmu)

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu indologii
w systemie nauk humanistycznych oraz rozumie wagę
FOIN_K1_W04,
myśli indyjskiej dla tej dziedziny, potraﬁ
FOIN_K1_W05,
scharakteryzować jej specyﬁkę przedmiotową
FOIN_K1_W06
i metodologiczną.student zna i rozumie podstawowe
metody analizy i interpretacji tekstów kultury
w zakresie indyjskiej ﬁlozoﬁi.

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – 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
tekstów przedstawicieli różnych nurtów ﬁlozoﬁi
indyjskiej.

FOIN_K1_U04,
FOIN_K1_U05

zaliczenie na ocenę, esej

K1

jest przygotowany do oceny i selekcjonowania
informacji na temat myśli indyjskiej, jest gotów
FOIN_K1_K01,
do rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności
FOIN_K1_K02
i wiedzy oraz ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego w obszarze myśli indyjskiej, jest świadom
odpowiedzialności za jego zachowanie.

zaliczenie na ocenę, esej

K2

absolwent ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego Indii w jego różnorodności, zwłaszcza
w obszarze ﬁlozoﬁi.

FOIN_K1_K02

zaliczenie na ocenę, esej

K3

student rozumie konieczność przestrzegania etyki
swojego zawodu i kieruje się jej zasadami.

FOIN_K1_K04

zaliczenie na ocenę, esej

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie pracy semestralnej

10

konsultacje

1

przeprowadzenie badań literaturowych

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
51

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedstawienie wybranych koncepcji wywodzących się z różnorodnych indyjskich
tradycji ﬁlozofowania (m. in. z klasycznej myśli hinduskiej, buddyjskiej, dżinijskiej
czy z neo-hinduizmu)

W1, U1, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na wykładach, lektury
zaliczenie na ocenę, esej tekstów, aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz złożenia eseju na
ustalony z prowadzącym temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy

148 / 157

Literatura hindi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.1200.5cb879e23f86a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu tradycji
literackiej języka hindi w systemie nauk
humanistycznych oraz o jej specyﬁce przedmiotowej
i metodologicznej

FOIN_K1_W04

zaliczenie

FOIN_K1_U04,
FOIN_K1_U05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego
o charakterze ogólnym z języka hindi na język polski
oraz uzasadnić podejmowane decyzje

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy

149 / 157

K1

selekcjonowania informacji z zakresu historii literatury
użytecznych w procesie lektury tekstu oryginalnego

FOIN_K1_K01

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do kursu – omówienie źródeł, opracowań, planu pracy,

W1

2.

Te treści (spośród poniższych), które nie stanowiły przedmiotu analizy w trakcie
zajeć "Tradycja literacka języka hindi":
– Lektura przykładu poezji nathów i siddhów (w oryginale)
– Amir Khusro – lektura fragmentu poezji (w oryginale)
– Kabir – omówienie w nawiązaniu do wykładów i lektura fragmentu poezji (w
oryginale)
– Lektura przekładów poezji Miry Bai i Tulsidasa
– Lektura fragmentów poezji (w oryginale): Surdas, Mira Bai, Hit Hariwanś
– Lektura fragmentu dzieła Kawiprija Keśawdasa (w oryginale)
U1, K1
– Lektura fragmentu dzieła Śiwradźbhuszan Bhuszana (w oryginale)
– Lektura przykładów poezji ćhajawadu (w oryginale)
– Nayī kahānī, nayā upanyās, nayī kavitā – omówienie w nawiązaniu do wykładów–
Lektura fragmentów poezji współczesnej (w oryginale)
– Lektura opowiadania K. Sobti (w oryginale)
– Lektura fragmentu dramatu M. Rakeśa (w oryginale)
– Lektura wybranego fragmentu prozy z kategorii Laprek lub literatury
podróżniczej (w oryginale).

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) Obecność na zajęciach (dopuszcza się maksymalnie dwie
nieobecności), 2) Aktywne uczestnictwo w zajęciach oparte na
przygotowaniu do zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka hindi na poziomie A2/B1

Sylabusy
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Zagadnienia socjolingwistyczne Indii i Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.1200.5cb879e25cfda.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze złożoną sytuacją społeczną i językową Azji Południowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W02,
FOIN_K1_W03,
FOIN_K1_W04,
FOIN_K1_W05,
FOIN_K1_W06,
FOIN_K1_W07,
FOIN_K1_W08

egzamin pisemny / ustny

FOIN_K1_U01,
FOIN_K1_U02,
FOIN_K1_U03,
FOIN_K1_U04,
FOIN_K1_U05,
FOIN_K1_U06,
FOIN_K1_U07,
FOIN_K1_U08,
FOIN_K1_U09,
FOIN_K1_U10,
FOIN_K1_U11,
FOIN_K1_U12,
FOIN_K1_U13,
FOIN_K1_U14

egzamin pisemny / ustny

wykorzystania swojej wiedzy w dialogu

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K03,
FOIN_K1_K04

egzamin pisemny / ustny

wsparcia swoją wiedzą mediów i społeczeństwa

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K03,
FOIN_K1_K04

egzamin pisemny / ustny

zwiększanie świadomości społecznej

FOIN_K1_K01,
FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K03,
FOIN_K1_K04

egzamin pisemny / ustny

złożoność sytuacji społeczno-językowej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie oceniać sytuację społeczno- językową

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

K2

K3

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności 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

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Obszary socjolingwistyki.

1.

W1, U1, K1, K2, K3
- Azja Południowa - specyﬁka rejonu.
- Rodziny i grupy języków.

2.

W1, U1, K1, K2, K3
- Pisma i ich odmiany.
Kwestia języka państwowego w Indiach.
- Lingua franca – język komunikacji a język literacki.

3.

W1, U1, K1, K2, K3

- Języki urzędowe / konstytucyjne.
Dwujęzyczność i wielojęzyczność. Code switching.
4.

- Kontakt językowy.

W1, U1, K1, K2, K3

- Edukacja a język.
- Język a płeć.
- Języki mniejszości.
5.

- Polityka kontra język.

W1, U1, K1, K2, K3

- Relacje społeczne, etniczne a język.
- Języki zagrożone i wymierające.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność i aktywny udział w zajęciach. Egzamin końcowy sprawdza
stopień zrozumienia zagadnień omawianych w trakcie kursu.
egzamin pisemny / ustny
Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest zdobycie co najmniej
51% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość historii subkontynentu, sytuacji politycznej, języków (hidni, urdu, angielski)

Sylabusy

154 / 157

Literatura regionu – Literatura hindi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.1200.5cb879e27e130.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs obejmuje najważniejsze zagadnienia z zakresu tradycji literackiej języka hindi ze szczególnym
uwzględnieniem literatury w języku bradź i we współczesnym hindi. Motywem przewodnim jest problematyka
ciągłości w literaturze regionu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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zagadnienia związane z procesem historycznym
literatury hindi. Zna tendencje i prądy literackie,
podstawowe formy literackie; rozumie uwarunkowania
twórczości pisarzy tego regionu, zna najwybitniejszych
twórców oraz ich dzieła; ma podstawową wiedzę
o powiązaniach tradycji literackiej z literaturą
sanskrycką, potraﬁ też wskazać cechy wyróżniające
literaturę regionu

W1

FOIN_K1_W01,
FOIN_K1_W02

egzamin ustny

FOIN_K1_K02,
FOIN_K1_K03

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
ma świadomość dziedzictwa tradycji literackiej języka
hindi, jej znaczenia dla kultury indyjskiej; ma szacunek
dla odmienności kulturowej

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

25

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

19

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Bhāratendu yug / Dvivedī kāl / Chāyāvād / Rahasyavād / Pragativād / Prayogvād /
Nayī kavitā, nayī kahānī, nayā upanyās / Literatura najnowsza / Najnowsze trendy
w literaturze hindi – wprowadzenie

W1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestnictwo w min. połowie wykładów oraz zdanie egzaminu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka hindi na poziomie A2/B1

Sylabusy
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Załącznik nr 44 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Filologiczny

Kierunek:

ﬁlologia orientalna – indologia

Poziom kształcenia:

drugiego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

ﬁlologia orientalna – indologia

Poziom:

drugiego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

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

55%

Językoznawstwo

32%

Filozoﬁa

6%

Nauki o kulturze i religii 5%
Historia

1%

Nauki prawne

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia drugiego stopnia na kierunku ﬁlologia orientalna - indologia trwają dwa lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem
tytułu magistra. Kierunek powstał w ramach przekształcenia specjalności indologia na kierunku ﬁlologia orientalna w
Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia ﬁlologia orientalna - indologia są oryginalnym kierunkiem, którego cele i efekty uczenia
nie są zbieżne z żadnym innym kierunkiem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem utworzenia tego kierunku studiów
jest wykształcenie dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą specjalistów w zakresie indologii. Oferowany
program studiów zapewnia studentom kompleksowe kształcenie w zakresie języków i wybranych tradycji literackich oraz
kulturowych subkontynentu Indyjskiego. Studenci 2. stopnia indologii zyskują znajomość języka hindi na poziomie
zaawansowanym, poznają język urdu i tamilski, nabywają umiejętność lektury tekstów sanskryckich w stopniu
zaawansowanym. Zdobywają ponadto poszerzoną wiedzę dotyczącą zagadnień socjokulturowych oraz politycznych
subkontynentu, a także pogłębiają znajomość różnorodnych tradycji religijnych i ﬁlozoﬁcznych Indii i
Azji
Południowej. Studenci indologii mogą rokrocznie korzystać z szerokiej oferty stypendialnej do Indii, jak również do licznych
krajów Unii Europejskiej, ramach wymiany Socrates/Erasmus. Utworzenie kierunku odpowiada zarówno potrzebom rynku, jak
i potrzebie poszerzania wiedzy, właściwego rozumienia odmienności kultur obszaru Azji Południowej, które przekłada się na
poprawne kontakty, rozwój wymiany gospodarczej z przedstawicielami tych kultur, zwłaszcza obywatelami Indii, jednej z
najszybciej rozwijających się gospodarek świata.
Program studiów indologicznych 2. stopnia obejmuje 1000 godzin zajęciowych. Warunkiem zaliczenia studiów jest
zgromadzenie 120 punktów ECTS, przedstawienie pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.
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Absolwent studiów indologicznych 2. stopnia ma specjalistyczną i pogłębioną wiedzę indologiczną o kulturze, literaturze,
językach, ﬁlozoﬁi, historii, geograﬁi, polityce, etnopolityce i różnorodnych tradycjach religijnych subkontynentu indyjskiego.
Zyskuje bardzo dobrą znajomość języka hindi w mowie i piśmie, znajomość języków urdu i tamilskiego, zaawansowaną
umiejętność lektury tekstów sanskryckich. W trakcie studiów 2. stopnia student nabywa ponadto szereg kompetencji
miękkich, między innymi nieocenioną znajomość komunikacji międzykulturowej.
Powyższe kompetencje pozwalają mu podejmować pracę między innymi w dyplomacji, instytucjach badawczych,
kulturalnych i naukowych, turystyce, handlu, a także pracować w charakterze tłumacza.
Absolwent może kontynuować kształcenie w szkole doktorskiej i na studiach podyplomowych.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku ﬁlologia orientalna - indologia jest zgodna z misją oraz z celami strategicznymi
Uniwersytetu Jagiellońskiego określonymi w Statucie UJ oraz w Strategii Rozwoju UJ na lata 2021-2030.
Dbając o najwyższą jakość nauczania, powiązanie dydaktyki z prowadzonymi badaniami naukowymi oraz skuteczny wpływ
na otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze, opracowując koncepcję kształcenia dla kierunku ﬁlologia orientalna indologia postawiono za cel przygotowanie absolwenta do aktualnego rynku pracy poprzez przekazanie mu aktualnej wiedzy,
wykształcenie umiejętności o charakterze teoretycznym i praktycznym oraz kompetencji pozwalających na dostosowanie się
do wymagań pracodawcy. Cel ten realizowany jest poprzez:
– sformułowanie dla kierunku i przypisanie wszystkim przedmiotom efektów uczenia zgodnych z dziedziną kierunku, jego
dyscyplinami naukowymi, proﬁlem i poziomem,
– dostosowanie czasu trwania kształcenia do treści programowych, zasobów kadrowych i infrastruktury dydaktycznej, co
pozwala 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,
– zapewnienie studentowi planu studiów umożliwiającego wybór części przedmiotów oraz elastyczności programu
umożliwiającej mu realizowanie indywidualnego planu studiów,
– określenie planów rozwoju kierunku zakładających doskonalenie oferty dydaktycznej i zorientowanych na potrzeby rynku
pracy, uwzględniających zmieniający się stan wiedzy oraz wnioski z monitorowania oferty dydaktycznej i badania losów
absolwentów.

Cele kształcenia
Przekazanie wiedzy o językach, literaturach, kulturach, historii i systemach wierzeń obszaru Azji Południowej
Przekazanie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
Wykształcenie umiejętności ﬁlologicznych w zakresie języków sanskrytu lub/i hindi/urdu , w szczególności analizy i
interpretacji tekstu w zakresie sanskrytu i hindi, tworzenia tekstu pisanego i mówionego w zakresie oferowanych języków
nowożytnch oraz rozwiązywania problemów badawczych ﬁlologii.
Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności językowych w zakresie języków hindi/urdu i/lub sanskrytu
oraz innego języka nowożytnego.
Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej, w tym potrzeby ciągłego kształcenia się
Wykształcenie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej, z zachowaniem zasad etyki
Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych
danych

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
W wyniku przespieszania procesów globalizacyjnych gospodarki, coraz więcej przedsiębiorstw i instytucji polskich i
europejskich działa w środowisku międzynarodowym, a rola Indii jako partnera gospodarczego RP i EU systematycznie
rośnie. Absolwenci kierunku znajdują pracę w zawodzie z powodu znajomości języka oraz szerokiej wiedzy na temat regionu,
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są ekspertami w dziedzinie kulturowych, historycznych, społecznych i religijnych uwarunkowań regionu. Otwiera to przed
nimi wiele ścieżek rozwoju kariery zawodowej. Na wschodniej granicy UE i strefy Schengen obserwuje się coraz większy
napływ imigracji z krajów Azji Południowej, co skutkuje stałym zwiększaniem zapotrzebowania na biegłych w zakresie
języków i kultur Azji Południowej, powoływanych przez polskie instytucje, tj. straż graniczną, policję i sądy. Po zdobyciu
dodatkowych kwaliﬁkacji indolodzy pracują w placówkach dyplomatycznych, korporacjach, w charakterze tłumaczy,
zatrudniani są w instytucjach unijnych, organizacjach międzynarodowych, placówkach oświatowych, branży turystycznej, w
instytucjach zajmujących się propagowaniem kultury, a także w sektorze gospodarczym i politycznym.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Poprzez zapewnienie kształcenia w zakresie języków, literatur, historii i kultur Azji Południowej, absolwenci indologii
posiadają podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje, które umożliwiają wybór ścieżki rozwoju zawodowego oraz
posiadają umiejętność dalszego rozwijania wiedzy i kompetencji niezbędnych do wykonywania obowiązków zawodowych w
ramach wybranej ścieżki.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Główne kierunki badań pracowników Zakładu Języków i Kultur Indii i Azji Południowej:
– kultury literackie Indii i Azji Południowej
– tradycje literackie sanskrytu, hindi, urdu oraz języków południa Indii
– zagadnienia językoznawstwa historycznego i porównawczego języków Indii
– problemy teoretyczno-literackie w literackich kulturach Azji Południowej
– cywilizacje Azji Południowej w świetle źródeł pisanych
– tradycje religijne i kanony tekstów religijnych Półwyspu Indyjskiego
– historia sztuki Indii, religijna sztuka Indii
– historia i historiograﬁa Indii w kontekście makroregionu Azji Południowej
– teoria i praktyka przekładów literackich z literatur indyjskich
– tradycje ﬁlozoﬁczne oraz literatura religijno-ﬁlozoﬁczna Indii
– problemy współczesnych literatur indyjskich
– badania terenowe dot. współczesnych postaci tradycji literackich i religijnych Azji Południowej, w tym dynamiki spotkań
tradycji lokalnych z tradycjami panindyjskimi

Związek badań naukowych z dydaktyką
Publikacje i doświadczenie badawcze wykładowców potwierdzają związek badań naukowych z dydaktyką. Wyniki badań są
wykorzystywane przez wykładowców w trakcie prowadzonych kursów.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut Orientalistyki dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą pełną realizację programu kształcenia i
osiągnięcie przez studentów wszystkich zakładanych efektów uczenia się, a także prowadzenie badań naukowych.
Do dyspozycji jest ogółem 14 sal dydaktycznych, w tym duża sala wykładowa (ok. 60 osób), cztery sale średnie (30 osób),
dziewięć sal seminaryjnych (ok. 20 osób), w tym dwie z możliwością łączenia na większe. Wszystkie sale dydaktyczne
wyposażone są w rzutniki projekcyjne, ekrany oraz głośniki, a ponadto Pracownicy Instytutu mogą korzystać z przenośnego
sprzętu multimedialnego (magnetofony, odtwarzacze CD i DVD, laptopy, itp.) oraz ze sprzętu do prowadzenia
telekonferencji. 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 MS Teams oraz 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 – indologia.
Biblioteka dysponuje nowoczesną czytelnią, z możliwością podłączenia internetowego. 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.
Gabinety Pracowników Instytutu, w których odbywają się konsultacje, są wyposażone w Internet i zapewniają dobry kontakt
Studentów z Pracownikami naukowymi i dydaktycznymi.
Obecny budynek Instytutu Orientalistyki jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy i podjazdy, toalety,
oznaczenia w alfabecie Braille). Pracownicy mają dostęp do pomieszczenia socjalnego i pokoju ksero. Na parterze i piątym
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piętrze znajdują się Strefy Studenta z wygodnymi miejscami do odpoczynku. Ponadto, Koła Naukowe mają własne
pomieszczenie na zebrania i do przechowywania materiałów.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0230

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Program studiów przewiduje podział na dwie ścieżki: językową sanskrytologiczną i językową hindystyczną. Plan studiów
obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne, jak i fakultatywne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmioty fakultatywne
wybiera student w zależności od swoich zainteresowań oraz planowanej pracy dyplomowej w sposób określony w planie
studiów.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

120

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

50

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

58

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: 1000

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Studia nie przewidują praktyk

Ukończenie studiów

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

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

FOIN_K2_W01

Absolwent zna i rozumie/ ma pogłębioną oraz uporządkowaną wiedzę z zakresu
aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i
literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach indologii.

P7U_W, P7S_WG

FOIN_K2_W02

Absolwent zna i rozumie/ ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie języków
i literatur: hindi/urdu lub sanskrytu.

P7U_W, P7S_WG

FOIN_K2_W03

Absolwent zna i rozumie/ ma świadomość kompleksowej natury języków: hindi/urdu
i/lub sanskrytu, ich złożoności i historycznej zmienności.

P7U_W, P7S_WG

FOIN_K2_W04

Absolwent zna i rozumie/ ma pogłębioną wiedzę o wybranych kierunkach rozwoju i
osiągnięciach w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych P7U_W, P7S_WG
i pokrewnych w ramach indologii.

FOIN_K2_W05

Absolwent zna i rozumie/ ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz,
interpretacji i wartościowania tekstów kultury.

P7U_W, P7S_WK

FOIN_K2_W06

Absolwent zna i rozumie/ ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu indologii w
systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyﬁce przedmiotowej i
metodologicznej.

P7U_W, P7S_WK

FOIN_K2_W07

Absolwent zna i rozumie/ ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach ﬁlologii orientalnej z
innymi dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

P7U_W, P7S_WK

FOIN_K2_W08

Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa
P7U_W, P7S_WK
autorskiego.

Umiejętności
Kod

Treść

PRK

FOIN_K2_U01

Absolwent potraﬁ przygotować w języku hindi/urdu lub/i w języku polskim typowe
prace pisemne o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszące się do różnych
dziedzin życia i kultury.

P7U_U, P7S_UW

FOIN_K2_U02

Absolwent potraﬁ dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o
charakterze ogólnym lub specjalistycznym z języka polskiego na język hindi/urdu lub/i
P7U_U, P7S_UW
potraﬁ dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze
ogólnym z języka hindi /urdu lub sanskrytu na język polski.

FOIN_K2_U03

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować
informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne.

P7U_U, P7S_UW

FOIN_K2_U04

Absolwent potraﬁ przy rozwiązywaniu problemów w zakresie indologii integrować
wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin humanistycznych.

P7U_U, P7S_UW

FOIN_K2_U05

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

P7U_U, P7S_UW

FOIN_K2_U06

Absolwent potraﬁ/ posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z
wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania i syntetyzowania
wniosków.

P7U_U, P7S_UK

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

FOIN_K2_U07

Absolwent potraﬁ/ wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia
praktyczną i teoretyczną znajomością języka hindi/urdu lub sanskrytu; posiada
umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B2
dla języka hindi (poziom C1 możliwy do osiągnięcia w zależności od indywidualnych
możliwości i predyspozycji studenta) lub poziom zaawansowany dla sanskrytu.

P7U_U, P7S_UK

FOIN_K2_U08

Absolwent potraﬁ/ wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością drugiego
języka indyjskiego; posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami
określonymi przez ESOKJ – poziom A1.

P7U_U, P7S_UK

FOIN_K2_U09

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

P7U_U, P7S_UK

FOIN_K2_U10

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju
wystąpienia ustne w języku hindi/urdu lub/i w języku polskim na wybrany temat z
wykorzystaniem literatury przedmiotu.

P7U_U, P7S_UK

FOIN_K2_U11

Absolwent potraﬁ porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat
zagadnień studiowanych w ramach indologii.

P7U_U, P7S_UO

FOIN_K2_U12

Absolwent potraﬁ w sposób krytyczny formułować, analizować i syntetyzować
problemy badawcze dotyczące zagadnień studiowanych w ramach indologii dobrać
adekwatne metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów i
dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i
metod.

P7U_U, P7S_UO

FOIN_K2_U13

Absolwent potraﬁ określić priorytety przy realizacji określonego zadania.

P7U_U, P7S_UO

FOIN_K2_U14

Absolwent potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

P7U_U, P7S_UU

FOIN_K2_U15

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w
zakresie indologii.

P7U_U, P7S_UU

FOIN_K2_U16

Absolwent potraﬁ/ rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju
zawodowego.

P7U_U, P7S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

FOIN_K2_K01

Absolwent jest gotów do/ jest przygotowany, by oceniać odbierane informacje,
formułować krytyczne sądy na temat posiadanej wiedzy i zasięgać opinii opiekuna
naukowego dla rozwiązania problemów badawczych.

P7U_K, P7S_KK

FOIN_K2_K02

Absolwent jest gotów do/ ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego
różnorodności i jest gotowy, by działać na rzecz jego zachowania.

P7U_K, P7S_KO

FOIN_K2_K03

Absolwent jest gotów do/ rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i
P7U_K, P7S_KR
kieruje się jej zasadami.

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Metodologia badań ﬁlologicznych realizowana jest każdorazowo w grupie językoznawczej i literaturoznawczej. Student
wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Seminarium magisterskie
realizowane jest w dwóch grupach tematycznych. Student wybiera seminarium zgodne ze swoimi zainteresowaniami.
Zróżnicowanie grup seminaryjnych określają każdorazowo prowadzący. Wykłady monograﬁczne w dziedzinie nauk
humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ. Student
wybiera drugi język indyjski w zależności od obranej przezeń ścieżki specjalizacyjnej; Student realizujący plan studiów
zgodnie ze ścieżką specjalizacyjną sanskrytologiczną może wybrać jako drugi język indyjski kurs języka tamilskiego lub inny
kurs aktualnie oferowany przez Instytut Orientalistyki lub przedmioty prowadzone w ramach kursu "Praktyczna nauka języka
hindi-urdu". Student realizujący plan nauczenia zgodnie ze ścieżką językową hindystyczną może wybrać jako drugi język
indyjski kurs języka tamilskiego lub inny kurs aktualnie oferowany przez Instytut Orientalistyki lub przedmioty prowadzone w
ramach kursów typu "Interpretacja tekstów sanskryckich".

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Filozoﬁa indyjska I

30

3,0

zaliczenie

O

Literatura indyjskiego Południa

30

3,0

egzamin

O

Indian Literature in English

30

3,0

egzamin

O

Teoria przekładu

30

1,0

zaliczenie

O

Bezpieczeństwo i higiena kształcenia

4

-

zaliczenie

O

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie

30

8,0

zaliczenie

F

Drugi język indyjski – język tamilski

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Metodologia badań ﬁlologicznych

30

4,0

egzamin

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka hindi-urdu

120

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ćwiczenia przekładowe

30

2,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Interpretacja tekstów sanskryckich I

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Interpretacja tekstów sanskryckich II

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

F

Ścieżka: Językowa hindystyczna
Przedmiot

O

Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna
Przedmiot

Plany studiów
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Semestr 2
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Filozoﬁa indyjska II

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

O

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie

30

8,0

zaliczenie

F

Drugi język indyjski – język tamilski

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka hindi-urdu

120

6,0

egzamin

O

Ćwiczenia przekładowe

30

2,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ćwiczenia przekładowe z literatury sanskryckiej

30

4,0

zaliczenie

Interpretacja tekstów sanskryckich III

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Interpretacja tekstów sanskryckich IV

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Indyjskie tradycje religijne

30

3,0

egzamin

O

Wybrane aspekty kulturowe, historyczne i polityczne subkontynentu
indyjskiego

30

2,0

zaliczenie

O

Język angielski

30

2,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie

30

8,0

zaliczenie

F

Drugi język indyjski – język tamilski

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wykład monograﬁczny w dziedzinie nauk humanistycznych

30

2,0

zaliczenie

Przedmiot

Ścieżka: Językowa hindystyczna
Przedmiot

Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna
Przedmiot

O

Semestr 3
Przedmiot

Plany studiów

F
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Ścieżka: Językowa hindystyczna
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka hindi-urdu

120

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ćwiczenia przekładowe

30

2,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Interpretacja tekstów sanskryckich I

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Interpretacja tekstów sanskryckich II

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Islam w Azji Południowej

30

3,0

egzamin

O

Wybrane aspekty kulturowe, historyczne i polityczne subkontynentu
indyjskiego

30

2,0

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie

30

14,0

zaliczenie

F

Drugi język indyjski – język tamilski

30

3,0

egzamin

F

Wykład monograﬁczny w dziedzinie nauk humanistycznych

30

2,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka hindi-urdu

120

6,0

egzamin

O

Ćwiczenia przekładowe

30

2,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Ćwiczenia przekładowe z literatury sanskryckiej

30

4,0

zaliczenie

Interpretacja tekstów sanskryckich III

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Interpretacja tekstów sanskryckich IV

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

O

Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna
Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Ścieżka: Językowa hindystyczna
Przedmiot

Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna
Przedmiot

Plany studiów

O
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O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Filozoﬁa indyjska I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.210.5cb879e36fb3c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedmiot Filozoﬁa indyjska I ma na celu w systematycznym sposób przedstawić wybrane indyjskie tradycje oraz
koncepcje ﬁlozoﬁczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analiz, interpretacji i wartościowania tekstów kultury
FOIN_K2_W05,
związanych z indyjską ﬁlozoﬁą oraz rozumie
FOIN_K2_W07
powiązania ﬁlologii orientalnej z innymi dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ w sposób krytyczny formułować,
analizować i syntetyzować problemy badawcze
dotyczące zagadnień związanych z indyjską ﬁlozoﬁą
oraz potraﬁ i dobrać adekwatne metody i narzędzia
pozwalające na rozwiązanie tych problemów i dokonać
prezentacji opracowanych zagadnień przy
wykorzystaniu różnych form i metod.

FOIN_K2_U03,
FOIN_K2_U05,
FOIN_K2_U06,
FOIN_K2_U12

zaliczenie

FOIN_K2_K01,
FOIN_K2_K02,
FOIN_K2_K03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany, by oceniać odbierane
informacje, formułować krytyczne sądy na temat
posiadanej wiedzy i zasięgać opinii opiekuna
naukowego dla rozwiązania problemów badawczych.
Student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego w jego różnorodności, jest świadom
odpowiedzialności za jego zachowanie.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

analiza problemu

5

analiza źródeł historycznych

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas zajęć omówiona zostani historia myśli oraz najważniejsze koncepcje
indyjskiich tradycji ﬁlozoﬁicznych.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegóły zostaną podanie podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
uczestnictwo w zajęciach

Sylabusy
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Interpretacja tekstów sanskryckich I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINJęzSanS.210.5cb879e78086c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

ugruntowanie znajomości trudniejszych zagadnień gramatycznych

C2

rozwijanie sprawności rozumienia tekstu sanskryckiego

C3

rozwijanie umiejętności przekładu tekstu sanskryckiego na język polski

C4

rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstu sanskryckiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma świadomość kompleksowej natury
sanskrytu, jego złożoności i historycznej zmienności.

FOIN_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analizy, interpretacji i wartościowania tekstów
FOIN_K2_W05
sanskryckich.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ dokonać poprawnego przekładu tekstu
pisemnego o charakterze ogólnym z sanskrytu
na język polski.

FOIN_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ przeprowadzić pogłębioną analizę
i interpretację tekstów sanskryckich w celu określenia
ich znaczenia, miejsca w procesie historycznokulturowym i oddziaływania społecznego.

FOIN_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

Student wykazuje się praktyczną i teoretyczną
znajomością sanskrytu na poziomie zaawansowanym.

FOIN_K2_U07

zaliczenie na ocenę

FOIN_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest przygotowany, by oceniać odbierane
informacje i formułować krytyczne sądy na temat
posiadanej wiedzy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

40

Przygotowanie do sprawdzianów

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem analizy i interpretacji będą sanskryckie teksty wybrane przez
prowadzącego w zgodzie z własnym proﬁlem badawczym i zainteresowaniami
grupy.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa, przygotowania do
zajęć oraz zaliczenia ustnego lub pisemnego na zakończenie kursu. 2.
zaliczenie na ocenę Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczone są dwie
nieobecności w semestrze. Wszelkie inne nieobecności wymagają
wykonania określonego zadania (przekładu fragmentu tekstu).

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość sanskrytu na poziomie średnio zaawansowanym

Sylabusy
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Praktyczna nauka hindi-urdu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Językowa hindystyczna

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINJęzHinS.230.5cb879e609373.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Nauka języka (w tym pisma) urdu przy jednoczesnym pogłębianiu znajomości języka hindi. Wykształcenie
umiejętności wykorzystywania zasobów języka hindi w trakcie posługiwania się językiem urdu oraz
wykorzystywania zasobów języka urdu w trakcie posługiwania się językiem hindi.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

- podstawy pisma w języku urdu, - ma pogłębioną
i uporządkowaną wiedzę dotyczącą języków i tradycji
kulturowej hindi i urdu, - ma świadomość
kompleksowej natury języka, jego złożoności
i historycznej zmienności oraz wiedzę na temat
kompetencji semiolingwistycznej,

FOIN_K2_W02,
FOIN_K2_W03,
FOIN_K2_W06

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

FOIN_K2_U01,
FOIN_K2_U02,
FOIN_K2_U06,
FOIN_K2_U07,
FOIN_K2_U08,
FOIN_K2_U14,
FOIN_K2_U16

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

FOIN_K2_K02

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

– posługiwać się językiem urdu na poziomie co
najmniej A1, – posługiwać się językiem hindi
na poziomie B1 w kręgu kultury muzułmańskiej lub
z wykorzystaniem słownictwa charakterystycznego dla
urdu – posługiwać się językiem hindi w sposób
umożliwiający świadome dopasowanie jednostek
leksykalnych do kontekstu sytuacyjnego lub do kręgu
kulturowego rozmówcy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zrozumienia różnorodności dziedzictwa kulturowego
subkontynentu indyjskiego

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

120

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Przygotowanie prac pisemnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
190

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

120

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie do egzaminu

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
170

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do języka urdu, jego literatury oraz kultury muzułmańskiej.
Nauka pisma ze szczególnym naciskiem na podobieństwa i różnice między
językiem urdu a hindi.
Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu; ćwiczenia gramatyczne uwzględniające podstawy
słowotwórstwa.
Zapoznanie ze słownikami. Lektura tekstów w językach urdu i hindi, konwersacje.
Wzbogacanie słownictwa oraz poszerzanie wiadomości gramatycznych poprzez
ćwiczenia.
Kształcenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat oraz komunikowania
się w podstawowych sytuacjach życiowych.
Opowiadanie/streszczanie przeczytanego tekstu.
Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w ćwiczeniach gramatycznych,
krótkich konwersacjach i tłumaczeniach tekstów.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, metody elearningowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach; więcej niż 20%
nieobecności w semestrze jest równoznaczne z niedopuszczeniem do
egzaminu. Student ma prawo do 4 nieusprawiedliwionych nieobecności;
za nieobecności nadprogramowe dostaje teksty lub ćwiczenia dodatkowe
do indywidualnego zaliczenia. Dodatkowymi warunkami uzyskania
zaliczenia są: - aktywne uczestnictwo w zajęciach; - zaliczenie wszystkich
zaliczenie na ocenę kartkówek i kolokwiów cząstkowych; - rozliczenie się ze wszystkich prac
domowych (wypracowań). Na zaliczenie pisemne składają się ćwiczenia
sprawdzające stopień opanowania pisma urdu, a także leksyki i
gramatyki (tłumaczenia z i na język hindi i urdu, uzupełnianie
brakujących części zdania, transformacje struktur gramatycznych) oraz
umiejętność konstruowania wypowiedzi w nauczanym języku. Warunkiem
otrzymania pozytywnej oceny jest uzyskanie co najmniej 51% punktów.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia
przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach; więcej niż 20%
nieobecności w semestrze jest równoznaczne z niedopuszczeniem do
egzaminu. Student ma prawo do 4 nieusprawiedliwionych
nieobecności; za nieobecności nadprogramowe dostaje teksty lub
ćwiczenia dodatkowe do indywidualnego zaliczenia. Dodatkowymi
warunkami uzyskania zaliczenia są: - aktywne uczestnictwo w
zajęciach; - zaliczenie wszystkich kartkówek i kolokwiów cząstkowych;
- rozliczenie się ze wszystkich prac domowych (wypracowań). Na
egzamin pisemny składają się ćwiczenia sprawdzające stopień
opanowania pisma urdu, a także leksyki i gramatyki (tłumaczenia z i na
język hindi i urdu, uzupełnianie brakujących części zdania,
transformacje struktur gramatycznych) oraz umiejętność
konstruowania wypowiedzi w nauczanym języku. Warunkiem
otrzymania pozytywnej oceny jest uzyskanie co najmniej 51%
punktów. Część ustna to rozmowa z prowadzącym na zadany temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Opanowanie języka hindi na poziomie A2/B1
Przedmiot sekwencyjny - konieczność zaliczenia kursu w semestrze pierwszym.

Sylabusy
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Literatura indyjskiego Południa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.210.5cb879e389c6e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z okresami rozwoju i najważniejszymi utworami literatury Tamilnadu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student ma podstawową wiedzę o okresach rozwoju
i najważniejszych utworach literatury tamilskiej.

FOIN_K2_W06

egzamin pisemny
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W2

Student ma świadomość odrębności kulturowej
Tamilnadu.

FOIN_K2_W06

egzamin pisemny

W3

Student ma podstawową wiedzę o głównych
kierunkach rozwoju i osiągnięciach w zakresie badań
nad literaturą tamilską.

FOIN_K2_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować
krytyczne sądy.

FOIN_K2_U03

egzamin pisemny

U2

Student potraﬁ zinterpretować wybrane utwory
literatury tamilskiej, określając ich miejsce w procesie FOIN_K2_U05
historyczno-kulturowym oraz oddziaływanie społeczne.

egzamin pisemny

U3

Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy
na temat tradycji literackich i odrębności kulturowej
południa Indii.

FOIN_K2_U16

egzamin pisemny

FOIN_K2_K02

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego Tamilnadu i jest gotów działać na rzecz
jego zachowania.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do literatury tamilskiej, od okresu caṅkam po XX wiek.

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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 3
nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

29 / 125

Interpretacja tekstów sanskryckich II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINJęzSanS.210.5cb879e79a4a3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ugruntowanie znajomości trudniejszych zagadnień gramatycznych.

C2

Rozwijanie sprawności rozumienia tekstu sanskryckiego.

C3

Rozwijanie umiejętności przekładu tekstu sanskryckiego na język polski.

C4

Rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstu sanskryckiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma świadomość kompleksowej natury
sanskrytu, jego złożoności i historycznej zmienności.

FOIN_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analizy, interpretacji i wartościowania tekstów
FOIN_K2_W05
sanskryckich.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ dokonać poprawnego przekładu tekstu
pisemnego o charakterze ogólnym z sanskrytu
na język polski.

FOIN_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ przeprowadzić pogłębioną analizę
i interpretację tekstów sanskryckich w celu określenia
ich znaczenia, miejsca w procesie historycznokulturowym i oddziaływania społecznego.

FOIN_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

Student wykazuje się praktyczną i teoretyczną
znajomością sanskrytu na poziomie zaawansowanym.

FOIN_K2_U07

zaliczenie na ocenę

FOIN_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest przygotowany, by oceniać odbierane
informacje, formułować krytyczne sądy na temat
posiadanej wiedzy i zasięgać opinii opiekuna
naukowego dla rozwiązania problemów badawczych
napotykanych w czasie lektury sanskryckich tekstów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

40

Przygotowanie do sprawdzianów

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem analizy i interpretacji będzie sanskrycki tekst wybrany przez
prowadzącego w zgodzie z własnym proﬁlem badawczym i zainteresowaniami
grupy.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa, przygotowania do
zajęć i testów zaliczeniowych/kolokwium ustnego. 2. Obecność na
zaliczenie na ocenę zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczone są dwie nieobecności w
semestrze. Wszelkie inne nieobecności nieusprawiedliwione wymagają
wykonania określonego zadania.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość sanskrytu na poziomie średnio zaawansowanym

Sylabusy
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Ćwiczenia przekładowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Językowa hindystyczna

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINJęzHinS.230.5cb879db600ﬀ.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Orientacja w podstawowych problemach przekładoznawczych oraz nabycie praktycznych umiejętności
przekładoznawczych na przykładzie tekstów literackich w języku hindi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

podstawowe pojęcia stosowane w przekładoznawstwie

FOIN_K2_W01

zaliczenie

W2

pogłębioną wiedzę z zakresu historii tradycji literackiej
języka hindi, zwłaszcza z zakresu literatury najnowszej

FOIN_K2_W02

projekt, zaliczenie

W3

ma świadomość kompleksowej natury języka hindi

FOIN_K2_W03

projekt, zaliczenie

W4

ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz,
interpretacji i wartościowania tekstów literackich

FOIN_K2_W05

projekt, zaliczenie

W5

zasady ochrony własności intelektualnej

FOIN_K2_W08

projekt

U1

dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego
i ustnego o charakterze ogólnym lub specjalistycznym
z języka hindi na język polski

FOIN_K2_U02,
FOIN_K2_U04,
FOIN_K2_U05,
FOIN_K2_U16

projekt, zaliczenie

U2

współpracować i dostrzegać konieczność współpracy
przy rozwiązywaniu problemów przekładoznawczym
o wysokim stopniu trudności

FOIN_K2_U14

projekt, zaliczenie

FOIN_K2_K01,
FOIN_K2_K02,
FOIN_K2_K03

projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz
uczestnictwa w życiu kulturalnym, z wykorzystaniem
różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje
się nowymi zjawiskami w kulturze

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

7

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

4

przygotowanie do zajęć

15

poprawa projektu

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
58

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

9

poprawa projektu

4

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
62

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Elementy teorii przekładu

W1, W4, K1

2.

Tłumaczenie na język polski wybranych fragmentów utworów literatury hindi,
artykułów naukowych, esejów literackich, tekstów krytycznych oraz branżowych

W2, W3, W4, U1, U2

3.

Omawianie wykonanych przez studenta tłumaczeń

W3, W5, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) przygotowanie do zajęć i aktywne w nich uczestnictwo; 2) rozliczenie
się z zadań przekładowych

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) przygotowanie do zajęć i aktywne w nich uczestnictwo; 2) rozliczenie
się z zadań przekładowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka hindi na poziomie min. B1.

Sylabusy
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Indian Literature in English
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.210.5cb879e3a3656.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest wprowadzenie do bogatego dziedzictwa literatury indyjskiej tworzonej w języku angielskim,
od początków po wiek XXI.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma pogłębioną oraz uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie
z zakresu Indian Literature in English oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w ramach indologii oraz
zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji tekstów kultury w zakresie indologii oraz
Indian Literature in English. Student ponadto ma
podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu indologii
w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej.

FOIN_K2_W01,
FOIN_K2_W04,
FOIN_K2_W05

egzamin ustny

FOIN_K2_U03,
FOIN_K2_U04,
FOIN_K2_U05

egzamin ustny

FOIN_K2_K01,
FOIN_K2_K02

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować
informacje, wykorzystując różne źródła polskie
i obcojęzyczne, zwłaszcza anglojęzyczne. Potraﬁ
integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin
humanistycznych. 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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany, by oceniać odbierane
informacje, formułować krytyczne sądy na temat
posiadanej wiedzy i zasięgać opinii opiekuna
naukowego dla rozwiązania problemów badawczych
oraz ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego w jego różnorodności i jest gotowy, by
działać na rzecz jego zachowania.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wprowadzenie do tradycji literackiej Indii określanej jako "anglojęzyczna literatura
indyjska", od początków po wiek XXI.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest obecność na
wykładach, lektura fragmentów utworów omawianych twórców.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość j. angielskiego na poziomie pozwalającym na aktywne uczestnictwo w wykładzie prowadzonym w tym języku

Sylabusy
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Teoria przekładu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.210.5cb094ﬀ424af.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z elementami przekładoznawstwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analiz, interpretacji i wartościowania przekładów

FOIN_K2_W01

zaliczenie
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W2

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowoterminologicznego
stosowanego w przekładoznawstwie

FOIN_K2_W01

zaliczenie

W3

Student zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony
własności intelektualnej oraz prawa autorskiego

FOIN_K2_W08

zaliczenie

W4

Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych
FOIN_K2_W04
kierunkach rozwoju i osiągnięciach przekładoznawstwa

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych
autorów oraz formułowania i syntetyzowania
wniosków dotyczących krytyki przekładu

FOIN_K2_U06

zaliczenie

FOIN_K2_K03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student rozumie konieczność przestrzegania etyki
zawodu tłumacza i kieruje się jej zasadami

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przekład jako akt komunikacji językowej

W1, W2, W3, W4, U1, K1

2.

Ekwiwalencja dynamiczna i formalna; przekład niepełny; dosłowność; informacja
eksplicytna i implicytna

W1, W2, W3, W4, U1, K1

3.

Znaki komunikacji niewerbalnej a przekład

W1, W2, W3, W4, U1, K1

4.

Semantyka A. Wierzbickiej a przekład

W1, W2, W3, W4, U1, K1

5.

Przekład a znaczenie referencyjne, pragmatyczne, emotywne i wewnątrzjęzykowe

W1, W2, W3, W4, U1, K1

6.

Rodzaj gramatyczny i płeć a przekład; przekład inkluzywny

W1, W2, W3, W4, U1, K1

7.

tłumaczenie ustne konferencyjne i środowiskowe

W1, W2, W3, W4, U1, K1

8.

tłumaczenie na potrzeby kina i telewizji

W1, W2, W3, W4, U1, K1

9.

przekład tekstów prawnych i prawniczych

W1, W2, W3, W4, U1, K1

10.

tłumaczenie przysięgłe

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Sylabusy
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11.

przekład wspomagany komputerowo

W1, W2, W3, W4, U1, K1

12.

tłumaczenie tytułów dzieł

W1, W2, W3, W4, U1, K1

13.

norma europejska dotycząca zawodu tłumacza

W1, W2, W3, W4, U1, K1

14.

organizacje zrzeszające tłumaczy

W1, W2, W3, W4, U1, K1

15.

tłumacz literatury pięknej na rynku

W1, W2, W3, W4, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, udział w dyskusjach podczas wykładu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Sylabusy
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Język angielski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.230.5ca7569692886.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

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

FOIN_K2_W05,
FOIN_K2_W06,
FOIN_K2_W07,
FOIN_K2_W08

zaliczenie

FOIN_K2_U03,
FOIN_K2_U05,
FOIN_K2_U06,
FOIN_K2_U09,
FOIN_K2_U10,
FOIN_K2_U11,
FOIN_K2_U12,
FOIN_K2_U13,
FOIN_K2_U14,
FOIN_K2_U15

zaliczenie

FOIN_K2_K01,
FOIN_K2_K02,
FOIN_K2_K03

zaliczenie

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

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.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Sylabusy
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Forma aktywności 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

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

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
W1, U1, K1
- 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.

Sylabusy
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2.

Rozwijamy świadomość językową, poprawność w używaniu kolokacji, związków
frazeologicznych, discourse makers. Położony jest szczególny nacisk na
opanowanie języka mówionego, w tym polepszenie wymowy zarówno
pojedynczych słów jak i całych zdań.

W1, U1, K1

3.

W pierwszym semestrze w ramach zajęć realizowany jest podręcznik English File
rozdziały 1-3, a w drugim 4-6 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 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 po zaliczeniu 3 semestrów na poziomie min.
B2+ - egzamin pisemny i ustny.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody e-learningowe, konwersatorium
językowe, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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 po zaliczeniu 3 semestrów na poziomie min.
B2+ - egzamin pisemny i ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Do podjęcia zajęć na lektoracie upoważnione są osoby ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
(według standartów ESOKJ)

Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.230.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Pogłębiona analiza wybranych tematów z zakresu literatury i kultury Indii i Azji Południowej związanych
z przygotowywanymi przez studentów pracami magisterskimi

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

FOIN_K2_W01,
FOIN_K2_W02,
FOIN_K2_W03,
Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach FOIN_K2_W04,
FOIN_K2_W05,
analiz, interpretacji i wartościowania tekstów kultury.
FOIN_K2_W06,
FOIN_K2_W07,
FOIN_K2_W08

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

FOIN_K2_U03,
FOIN_K2_U04,
FOIN_K2_U05,
FOIN_K2_U06,
FOIN_K2_U07,
FOIN_K2_U11,
FOIN_K2_U12,
FOIN_K2_U15,
FOIN_K2_U16

prezentacja

FOIN_K2_K01,
FOIN_K2_K02,
FOIN_K2_K03

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest przygotowany, by oceniać odbierane
informacje, formułować krytyczne sądy na temat
posiadanej wiedzy i zasięgać opinii opiekuna
naukowego dla rozwiązania problemów badawczych.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

konsultacje

20

Przygotowanie prac pisemnych

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przeprowadzenie badań literaturowych

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

50

przygotowanie pracy semestralnej

100

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium dotyczy zagadnień literatury i kultury Indii i Azji Południowej;
szczegółowe zagadnienia formułowane są w zależności od zainteresowań
studentów

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, przygotowanie i przedstawienie prezentacji

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, przygotowanie i przedstawienie prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Drugi język indyjski – język tamilski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.230.1559542143.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Umożliwienie uczącym się osiągnięcia biegłości językowej na poziomie A1 w zakresie języka tamilskiego poprzez
rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, kompetencji socjolingwistycznej oraz kompetencji lingwistycznych.

C2

Przekazanie uczącym się wiedzy w zakresie realioznawstwa Tamilnadu.

C3

Rozwijanie i umacnianie motywacji do nauki języka tamilskiego.

C4

Rozwijanie strategii uczenia się oraz umiejętności oceny własnych umiejętności językowych.

C5

Rozwijanie świadomości interkulturowej, ciekawości i otwartości wobec innych narodów i kultur.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Po czterech semestrach kursu student posiada
umiejętności językowe na poziomie A1 (według
standardów ESOKJ) w zakresie języka tamilskiego.

FOIN_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role.

FOIN_K2_U14

zaliczenie na ocenę

U3

Student rozumie potrzebę ciągłego rozwijania
kompetencji językowych w zakresie języka
tamilskiego.

FOIN_K2_U16

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nauka pisma tamilskiego.

U1, U2

2.

Zadania ukierunkowane na opanowanie wymowy, leksyki i struktur
gramatycznych oraz rozwijanie kompetencji językowych na poziomie A1.

U1, U2, U3

3.

Proste ćwiczenia komunikacyjne wykorzystujące poznane słownictwo i struktury
gramatyczne w sytuacjach z życia codziennego (dom, praca, podróż, zakupy) na
poziomie A1.

U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa, przygotowania do
zajęć, kartkówek i testu zaliczeniowego. 1. Warunkiem zaliczenia
zaliczenie na ocenę końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich kartkówek,
zadań domowych i testu zaliczeniowego. 2. Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa. Dopuszczone są dwie nieobecności w semestrze.

Semestr 2
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa, przygotowania do
zajęć, kartkówek i testu zaliczeniowego. 1. Warunkiem zaliczenia
zaliczenie na ocenę końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich kartkówek,
zadań domowych i testu zaliczeniowego. 2. Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa. Dopuszczone są dwie nieobecności w semestrze.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Metodologia badań ﬁlologicznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.210.5cb879dae2fc2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Metodologia badań literackich - Wykład ma na celu przedstawienie najważniejszych współczesnych teorii
i metodologii i literaturoznawczych. Metodologia badań językoznawczych - Celem wykładu wprowadzenie
w problematykę ogólnej metodologii nauki oraz w szczegółowe zagadnienia z zakresu metodologii badań
językoznawczych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę
FOIN_K2_W01,
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie FOIN_K2_W04,
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach FOIN_K2_W05
ﬁlologii indyjskiej.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ w sposób krytyczny formułować,
analizować i syntetyzować problemy badawcze
dotyczące zagadnień studiowanych w ramach ﬁlologii
indyjskiej, dobrać adekwatne metody i narzędzia
pozwalające na rozwiązanie tych problemów i dokonać
prezentacji opracowanych zagadnień przy
wykorzystaniu różnych form i metod.

FOIN_K2_U03,
FOIN_K2_U04,
FOIN_K2_U12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

FOIN_K2_K01,
FOIN_K2_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student potraﬁ oceniać odbierane informacje,
formułować krytyczne sądy na temat posiadanej
wiedzy i dla rozwiązania problemów badawczych
zasięgać opinii opiekuna naukowego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Metodologia badań literackich - Wykład ma na celu przedstawienie
najważniejszych współczesnych teorii i metodologii i literaturoznawczych.
Szczegóły zostaną podane w trakcie zajęć.
Metodologia badań językoznawczych - Przedmiot stanowi wprowadzenie w
metodologię badań językoznawczych na tle ogólnej metodologii nauk. Szczegóły
zostaną podane w trakcie zajęć.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie szczegółowe informacje zostaną podane podczas zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
udział w zajęciach

Sylabusy
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Filozoﬁa indyjska II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.220.5cb879e437a24.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozoﬁa

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi nurtami ﬁlozoﬁi indyjskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student zna wybrane nurty ﬁlozoﬁi indyjskiej, rozumie
ich miejsce w procesie historyczno-kulturowym
i oddziaływanie społeczne, zna związaną z nimi
literaturę ﬁlozoﬁczno-religijną.

FOIN_K2_W02

zaliczenie na ocenę
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W2

Student zna wybrane kierunki rozwoju i osiągnięcia
w zakresie badań nad ﬁlozoﬁą indyjską.

FOIN_K2_W04

zaliczenie na ocenę

W3

Student zna wybrane metody analizy, interpretacji
i wartościowania tekstów ﬁlozoﬁcznych.

FOIN_K2_W05

zaliczenie na ocenę

W4

Student zna i rozumie powiązania indologii z innymi
dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk
humanistycznych.

FOIN_K2_W07

zaliczenie na ocenę

U1

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować
krytyczne sądy.

FOIN_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ przeprowadzić pogłębioną analizę
i interpretację wskazanych tekstów ﬁlozoﬁcznych,
potraﬁ merytorycznie argumentować
z wykorzystaniem poglądów innych autorów.

FOIN_K2_U05,
FOIN_K2_U06

zaliczenie na ocenę

FOIN_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest przygotowany, by oceniać odbierane
informacje i formułować krytyczne sądy na temat
posiadanej wiedzy z zakresu ﬁlozoﬁi indyjskiej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Omówienie wybranych tradycji jogi w ujęciu historycznym (od jogi
przedsystemowej do ﬁlozoﬁi Aurobindo).

W1, W2, W4, K1

2.

Analiza wskazanych tekstów źródłowych reprezentujących omawiane tradycje
jogi.

W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa, przygotowania do
zajęć (lektura wskazanych tekstów źródłowych) i testu zaliczeniowego. 2.
zaliczenie na ocenę
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2
nieobecności w semestrze.
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Ćwiczenia przekładowe z literatury sanskryckiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINJęzSanS.220.5cb879e7e84e1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest: 1. rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstu sanskryckiego, 2. rozwijanie
umiejętności przekładu tekstu sanskryckiego na język polski, 3. rozwijanie kompetencji translatorskich w zakresie
tłumaczenia tekstów sanskryckiej literatury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
z zakresu literatury sanskryckiej

FOIN_K2_W01,
FOIN_K2_W02,
FOIN_K2_W03

zaliczenie

W2

ma świadomość kompleksowej natury sanskrytu, jego
złożoności i historycznej zmienności

FOIN_K2_W03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością
sanskrytu w stopniu umożliwiającym samodzielną
lekturę oryginalnych tekstów sanskryckich

FOIN_K2_U01,
FOIN_K2_U02,
FOIN_K2_U03

zaliczenie

U2

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

FOIN_K2_U05,
FOIN_K2_U15

zaliczenie

FOIN_K2_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany, by oceniać odbierane
informacje, formułować krytyczne sądy na temat
posiadanej wiedzy i zasięgać opinii opiekuna
naukowego dla rozwiązania problemów badawczych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie pracy semestralnej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem analizy i interpretacji będą sanskryckie teksty wybrane przez
prowadzącego w zgodzie z własnym proﬁlem badawczym i zainteresowaniami
grupy

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, burza mózgów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność i przygotowanie do zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość sanskrytu na poziomie średnio zaawansowanym

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.220.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po zakończonym kursie student posiada wiedzę z zakresu polskiego oraz unijnego i międzynarodowego prawa
własności intelektualnej (prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej), z uwzględnieniem zasad
wykorzystywania wyników cudzych prac intelektualnych podczas przygotowywania pracy dyplomowej oraz
wykonywania działalności gospodarczej. Student zna zasady ochrony cudzej i własnej twórczości, reguły
odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa autorskiego (m.in. plagiat), zasady korzystania z cudzych utworów
w ramach dozwolonego użytku. Student zna zasady obrotu prawami własności intelektualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

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

FOIN_K2_W08

zaliczenie

FOIN_K2_U03,
FOIN_K2_U06,
FOIN_K2_U16

zaliczenie

FOIN_K2_K02,
FOIN_K2_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować regulacje (i ich interpretacje) z zakresu
prawa autorskiego oraz klasyﬁkować stany faktyczne
z którymi są łączone konsekwencje prawne (zasady
odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw
w tym w internecie, w przypadku plagiatu; zasady
nabywania praw do dóbr niematerialnych).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego rozwoju zawodowego z uwzględnieniem reguł
prawa własności intelektualnej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

6

analiza orzecznictwa

3

analiza aktów normatywnych

4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

12

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
29

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
6

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

Sylabusy
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1) przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, m.in. omówienie zasad
ochrony wybranych kategorii utworów, w tym utworów zależnych (tłumaczeń),
prac dyplomowych, opracowań naukowych,
2) podmiot prawa autorskiego (utwory współautorskie, utwory pracownicze)
3) treść prawa autorskiego (autorskie prawa osobiste i majątkowe),
odpowiedzialność z tytułu naruszenie praw autorskich (m.in. w internecie, plagiat)
4) dozwolony użytek (ze szczególnym uwzględnieniem form wykorzystywanych w
nauce i edukacji oraz działalności gospodarczej)
5) umowy z zakresu prawa autorskiego
6) zasady wykorzystywania praw własności intelektualnej (znaki towarowe, wzory
przemysłowe, wynalazki, tajemnica przedsiębiorstwa) w sferze działalności
edukacyjnej oraz gospodarczej.

2.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność
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Interpretacja tekstów sanskryckich III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINJęzSanS.220.5cb879e80d906.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do samodzielnej lektury, analizy i interpretacji wybranych tekstów sanskryckich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analiz, interpretacji i wartościowania tekstów kultury.

FOIN_K2_W01,
FOIN_K2_W02,
FOIN_K2_W03,
FOIN_K2_W05,
FOIN_K2_W07

zaliczenie na ocenę

FOIN_K2_U02,
FOIN_K2_U05,
FOIN_K2_U07,
FOIN_K2_U12

zaliczenie na ocenę

FOIN_K2_K01,
FOIN_K2_K02,
FOIN_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany, by oceniać odbierane
informacje, formułować krytyczne sądy na temat
posiadanej wiedzy i zasięgać opinii opiekuna
naukowego dla rozwiązania problemów badawczych.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do sprawdzianu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem analizy i interpretacji będą sanskryckie teksty wybrane przez
prowadzącego w zgodzie z własnym proﬁlem badawczym i zainteresowaniami
grupy

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra i bardzo dobra znajomość sanskrytu, zaliczenie I roku i I semestru II roku zajęć z Interpretacji tekstów sanskryckich

Sylabusy
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Interpretacja tekstów sanskryckich IV
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINJęzSanS.220.5cb879e82d551.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do samodzielnej lektury, analizy i interpretacji wybranych tekstów sanskryckich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analiz, interpretacji i wartościowania tekstów kultury.

FOIN_K2_W01,
FOIN_K2_W02,
FOIN_K2_W05,
FOIN_K2_W07

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację,
z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

U1

FOIN_K2_U02,
FOIN_K2_U05,
FOIN_K2_U07,
FOIN_K2_U12

zaliczenie na ocenę

FOIN_K2_K01,
FOIN_K2_K02,
FOIN_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest przygotowany, by oceniać odbierane
informacje, formułować krytyczne sądy na temat
posiadanej wiedzy i zasięgać opinii opiekuna
naukowego dla rozwiązania problemów badawczych.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Przygotowanie do sprawdzianów

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem analizy i interpretacji będą sanskryckie teksty wybrane przez
prowadzącego w zgodzie z własnym proﬁlem badawczym i zainteresowaniami
grupy

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, zaliczenie na ocenę
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zjęciach obowiazkowa;dopuszczlne dwie nieobecności.
Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest dobra i bardzo dobra znajomość sanskrytu

Sylabusy
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Indyjskie tradycje religijne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.240.5cb879e49f043.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwinięcie problematyki indyjskich tradycji religijnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma pogłębioną oraz uporządkowaną wiedzę
FOIN_K2_W01,
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie FOIN_K2_W04,
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach FOIN_K2_W05
indologii.

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student przy rozwiązywaniu problemów w zakresie
indologii potraﬁ integrować wiedzę właściwą dla
różnych dyscyplin humanistycznych.

FOIN_K2_U04,
FOIN_K2_U05,
FOIN_K2_U06

egzamin pisemny / ustny

FOIN_K2_K01,
FOIN_K2_K02,
FOIN_K2_K03

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego w jego różnorodności i jest gotowy, by
działać na rzecz jego zachowania.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

przygotowanie do egzaminu

18

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Najważniejsze tradycje religijne Azji Południowej prezentowane są w szerszym
kontekście kultury regionu, a ich opis odnosi się zarówno do literatury źródłowej
powstającej na przestrzeni kilku tysiącleci jak i praktycznego aspektu ich i
funkcjonowania w regionie. W ramach wykładu omawiane są następujące
zagadnienia: religia Wed, vedāṅga, buddyzm, dźinizm, Tradycje hinduistyczne,
Tradycje tantryczne: śiwaizm , Tradycje tantryczne: wisznuizm , inicjacja - dīkṣā ,
kult świątynny, sztuka religijna , kult wizerunków śaiwa i waisznawa , późniejsze
tradycje śiwaickie , późniejsze tradycje wisznuickie.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny

obecność na wykładach, egzamin (szczegółowe warunki ustalane są
na zajęciach)

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość podstawowych zagadnień kultury Indii i Azji Pd.; uczestnictwo w zajęciach ułatwia podstawowa znajomość
sanskrytu

Sylabusy
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Praktyczna nauka hindi-urdu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Językowa hindystyczna

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINJęzHinS.240.5cb879e609373.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Nauka języka urdu przy jednoczesnym pogłębianiu znajomości języka hindi. Usprawnienie umiejętności czytania
i pisania w języku urdu Wykształcenie umiejętności wykorzystywania zasobów języka hindi w trakcie
posługiwania się językiem urdu oraz wykorzystywania zasobów języka urdu w trakcie posługiwania się językiem
hindi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

- pismo w języku urdu, - ma pogłębioną
i uporządkowaną wiedzę dotyczącą języków i tradycji
kulturowej hindi i urdu, - ma świadomość
kompleksowej natury języka, jego złożoności
i historycznej zmienności oraz wiedzę na temat
kompetencji semiolingwistycznej,

FOIN_K2_W02,
FOIN_K2_W03,
FOIN_K2_W06

zaliczenie na ocenę

FOIN_K2_U01,
FOIN_K2_U02,
FOIN_K2_U06,
FOIN_K2_U07,
FOIN_K2_U08,
FOIN_K2_U14,
FOIN_K2_U16

zaliczenie na ocenę

FOIN_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

– posługiwać się językiem urdu na poziomie A2, –
posługiwać się językiem hindi na poziomie B1 w kręgu
kultury muzułmańskiej lub z wykorzystaniem
słownictwa charakterystycznego dla urdu – posługiwać
się językiem hindi w sposób umożliwiający świadome
dopasowanie jednostek leksykalnych do kontekstu
sytuacyjnego lub do kręgu kulturowego rozmówcy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

zrozumienia różnorodności dziedzictwa kulturowego
subkontynentu indyjskiego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

120

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kształcenie biegłości w posługiwaniu się pismem urdu.
Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu; ćwiczenia gramatyczne uwzględniające elementy
słowotwórstwa.
Lektura tekstów w językach urdu i hindi, konwersacje.
Wzbogacanie słownictwa oraz poszerzanie wiadomości gramatycznych poprzez
W1, U1, K1
ćwiczenia. Kształcenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat oraz
komunikowania się w różnych sytuacjach życiowych. Opowiadanie/streszczanie
oraz tłumaczenie przeczytanego tekstu/ fragmentu obejrzanego ﬁlmu. Rozumienie
ze słuchu na postawie tekstów, piosenek czy fragmentów ﬁlmów w językach hindi
i urdu.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach; więcej niż 20%
nieobecności w semestrze jest równoznaczne z niedopuszczeniem do
egzaminu. Student ma prawo do 4 nieusprawiedliwionych nieobecności;
za nieobecności nadprogramowe dostaje teksty lub ćwiczenia dodatkowe
do indywidualnego zaliczenia. Dodatkowymi warunkami uzyskania
zaliczenia są: - aktywne uczestnictwo w zajęciach; - zaliczenie wszystkich
zaliczenie na ocenę kartkówek i kolokwiów cząstkowych; - rozliczenie się ze wszystkich prac
domowych (wypracowań). Na zaliczenie pisemne składają się ćwiczenia
sprawdzające stopień opanowania leksyki i gramatyki (tłumaczenia z i na
języki hindi i urdu, uzupełnianie brakujących części zdania, transformacje
struktur gramatycznych itp.) oraz umiejętność konstruowania wypowiedzi
w nauczanych językach. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest
uzyskanie co najmniej 51% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Opanowanie języka hindi na poziomie B1 oraz języka urdu na poziomie A1
Przedmiot sekwencyjny - konieczność zaliczenia kursu w semestrze poprzedzającym.

Sylabusy
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Interpretacja tekstów sanskryckich I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINJęzSanS.240.5cb879e78086c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

ugruntowanie znajomości trudniejszych zagadnień gramatycznych

C2

rozwijanie sprawności rozumienia tekstu sanskryckiego

C3

rozwijanie umiejętności przekładu tekstu sanskryckiego na język polski

C4

rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstu sanskryckiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Student ma świadomość kompleksowej natury
sanskrytu, jego złożoności i historycznej zmienności.

FOIN_K2_W03

zaliczenie na ocenę

W2

Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analizy, interpretacji i wartościowania tekstów
FOIN_K2_W05
sanskryckich.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ dokonać poprawnego przekładu tekstu
pisemnego o charakterze ogólnym z sanskrytu
na język polski.

FOIN_K2_U02

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ przeprowadzić pogłębioną analizę
i interpretację tekstów sanskryckich w celu określenia
ich znaczenia, miejsca w procesie historycznokulturowym i oddziaływania społecznego.

FOIN_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U3

Student wykazuje się praktyczną i teoretyczną
znajomością sanskrytu na poziomie zaawansowanym.

FOIN_K2_U07

zaliczenie na ocenę

FOIN_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest przygotowany, by oceniać odbierane
informacje i formułować krytyczne sądy na temat
posiadanej wiedzy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

40

Przygotowanie do sprawdzianów

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem analizy i interpretacji będą sanskryckie teksty wybrane przez
prowadzącego w zgodzie z własnym proﬁlem badawczym i zainteresowaniami
grupy.

W1, W2, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa, przygotowania do
zajęć oraz zaliczenia ustnego/pisemnego na zakończenie kursu. 2.
zaliczenie na ocenę Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczone są dwie
nieobecności w semestrze. Wszelkie inne nieobecności wymagają
wykonania określonego zadania (przekładu fragmentu tekstu).

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość sanskrytu na poziomie średnio zaawansowanym

Sylabusy
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Wybrane aspekty kulturowe, historyczne i polityczne subkontynentu
indyjskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.2C0.5cb879e4ba0a0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Podczas wykładu zostaną przedstawione wybrane kulturowe, historyczne i polityczne subkontynentu indyjskiego.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie w sposób pogłębiony
i uporządkowany: aparat pojęciowo-terminologiczny
stosowany w językoznawstwie lub literaturoznawstwie
lub w naukach pomocniczych lub pokrewnych;
wybrane kierunki rozwoju i osiągnięcia dyscyplin
humanistycznych; metody analizy, interpretacji
i wartościowania tekstów kultury; miejsce i znaczenie
ﬁlologii w systemie nauk humanistycznych oraz jej
powiązania z tymi dyscyplinami.

FOIN_K2_W01,
FOIN_K2_W04,
FOIN_K2_W05,
FOIN_K2_W06,
FOIN_K2_W07

zaliczenie

FOIN_K2_U03,
FOIN_K2_U04,
FOIN_K2_U05,
FOIN_K2_U06,
FOIN_K2_U11,
FOIN_K2_U12,
FOIN_K2_U13,
FOIN_K2_U15,
FOIN_K2_U16

zaliczenie

FOIN_K2_K01,
FOIN_K2_K02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie: wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje, integrując
wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin
humanistycznych; rozpoznawać, dogłębnie analizować
i interpretować teksty kultury; formułować, analizować
i syntetyzować problemy badawcze, dobierać
adekwatne metody i narzędzia; dyskutować,
merytorycznie argumentować oraz formułować
i syntetyzować wnioski.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

oceny informacji i formułowania krytycznych sądów
na temat posiadanej wiedzy; doceniania wartości
dziedzictwa kulturowego i działań na rzecz jego
zachowania.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład "Wybrane aspekty kulturowe, historyczne i polityczne subkontynentu
indyjskiego" przekazuje treści z zakresu językoznawstwa i/lub literaturoznawstwa
i/lub ﬁlozoﬁi i/lub historii i/lub 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
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Semestr 4
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ćwiczenia przekładowe
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Językowa hindystyczna

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINJęzHinS.2C0.5cb879db600ﬀ.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z wybranymi problemami przekładoznawczymi oraz pogłębianie praktycznych umiejętności
przekładoznawczych na przykładzie tekstów literackich w języku hindi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

wybrane pojęcia stosowane w przekładoznawstwie

FOIN_K2_W01

zaliczenie

W2

pogłębioną wiedzę z zakresu historii tradycji literackiej
języka hindi, zwłaszcza z zakresu literatury najnowszej

FOIN_K2_W02

projekt, zaliczenie

W3

ma świadomość kompleksowej natury języka hindi

FOIN_K2_W03

projekt, zaliczenie

W4

ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz,
interpretacji i wartościowania tekstów literackich

FOIN_K2_W05

projekt, zaliczenie

W5

zasady ochrony własności intelektualnej

FOIN_K2_W08

projekt

U1

dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego
i ustnego o charakterze ogólnym lub specjalistycznym
z języka hindi na język polski

FOIN_K2_U02,
FOIN_K2_U04,
FOIN_K2_U05,
FOIN_K2_U16

projekt, zaliczenie

U2

współpracować i dostrzegać konieczność współpracy
przy rozwiązywaniu problemów przekładoznawczym
o wysokim stopniu trudności

FOIN_K2_U14

projekt, zaliczenie

FOIN_K2_K01,
FOIN_K2_K02,
FOIN_K2_K03

projekt, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz
uczestnictwa w życiu kulturalnym, z wykorzystaniem
różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje
się nowymi zjawiskami w kulturze

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

4

przygotowanie do zajęć

12

poprawa projektu

3

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
59

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

10

poprawa projektu

2

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
61

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wybrane elementy teorii przekładu

W1, W4, K1

2.

Tłumaczenie na język polski wybranych fragmentów utworów literatury hindi,
artykułów naukowych, esejów literackich, tekstów krytycznych oraz branżowych

W2, W3, W4, U1, U2

3.

Omawianie wykonanych przez studenta tłumaczeń

W3, W5, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, burza mózgów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) przygotowanie do zajęć i aktywne w nich uczestnictwo; 2) rozliczenie
się z zadań przekładowych

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, burza mózgów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
projekt, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1) przygotowanie do zajęć i aktywne w nich uczestnictwo; 2) rozliczenie
się z zadań przekładowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka hindi na poziomie B1/B2

Sylabusy
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Interpretacja tekstów sanskryckich II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINJęzSanS.240.5cb879e79a4a3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest: 1. ugruntowanie znajomości trudniejszych zagadnień gramatycznych, 2. rozwijanie sprawności
rozumienia tekstu sanskryckiego, 3. rozwijanie umiejętności przekładu tekstu sanskryckiego na język polski, 4.
rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstu sanskryckiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student ma świadomość kompleksowej natury
sanskrytu, jego złożoności i historycznej zmienności

FOIN_K2_W03

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
student wykazuje się praktyczną i teoretyczną
znajomością sanskrytu w stopniu umożliwiającym
samodzielną lekturę oryginalnych tekstów
sanskryckich i przekład tekstu na język polski

U1

FOIN_K2_U02

zaliczenie na ocenę

FOIN_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest przygotowany, by oceniać odbierane
informacje, formułować krytyczne sądy na temat
posiadanej wiedzy i zasięgać opinii opiekuna
naukowego dla rozwiązania problemów badawczych
napotykanych w czasie lektury sanskryckich tekstów

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

40

Przygotowanie do sprawdzianów

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem analizy i interpretacji będą sanskryckie teksty wybrane przez
prowadzącego w zgodzie z własnym proﬁlem badawczym i zainteresowaniami
grupy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach i przygotowanie do nich

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajeciach obowiązkowa; dopuszczalne dwie nieobecności

Sylabusy
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warunkiem uczestnictwa jest znajomość sanskrytu na poziomie średnio zaawansowanym

Sylabusy
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Język angielski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.240.5ca7569692886.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

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

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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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

FOIN_K2_W05,
FOIN_K2_W06,
FOIN_K2_W07,
FOIN_K2_W08

egzamin ustny,
zaliczenie

FOIN_K2_U03,
FOIN_K2_U05,
FOIN_K2_U06,
FOIN_K2_U09,
FOIN_K2_U10,
FOIN_K2_U11,
FOIN_K2_U12,
FOIN_K2_U13,
FOIN_K2_U14,
FOIN_K2_U15

egzamin ustny,
zaliczenie

FOIN_K2_K01,
FOIN_K2_K02,
FOIN_K2_K03

egzamin ustny,
zaliczenie

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

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.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do sprawdzianu

10

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

10

uczestnictwo w egzaminie

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
59

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

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
W1, U1, K1
- 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.

2.

W pierwszym semestrze w ramach zajęć realizowany jest podręcznik English File
rozdziały 1-3, a w drugim 4-6, 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.

Położony jest szczególny nacisk na opanowanie poprawności gramatycznej, a
także świadomości językowej. Studenci po zapoznaniu się z materiałem
gramatycznym wykonują ćwiczenia których celem jest utrwalenie materiału.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe,
konwersatorium językowe, grywalizacja, konsultacje, Na zajęciach wykorzystywana jest także metoda: Communicative
Language Teaching, The Silent Way i Total Physical Response..
Rodzaj zajęć

lektorat

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Studenci podlegają zarówno ewaluacji stałej, na którą składają się:
- ocena wypowiedzi ustnych, - obecność i aktywności na zajęciach,
egzamin ustny, zaliczenie - pracy zleconej do przygotowania w domu a także ewaluacja
postępów: - 3 testy zaliczeniowe w semestrze po zaliczeniu 3
semestrów na poziomie min. B2+ - egzamin ustny.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Do podjęcia zajęć na lektoracie upoważnione są osoby ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
(według standartów ESOKJ)

Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.240.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Seminarium magisterskie poświęcone jest praktycznym i teoretycznym aspektom dotyczącym pisania pracy
magisterskiej umocowanej tematycznie w ramach kierunku ﬁlologia indyjska.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

: ma pogłębioną oraz uporządkowaną w ramach
indologii: z zakresu aparatu pojęciowoterminologicznego stosowanego w językoznawstwie
i literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych; ma pogłębioną wiedzę w zakresie
literatur hindi/urdu lub sanskrytu, ma wiedzę
o wybranych kierunkach rozwoju i osiągnięciach
w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych; rozumie
powiązania indologii z innymi dyscyplinami
naukowymi w humanistyce, rozumie wybrane metody
analiz, interpretacji i wartościowania tekstów kultury.

FOIN_K2_W01,
FOIN_K2_W02,
FOIN_K2_W03,
FOIN_K2_W04,
FOIN_K2_W05,
FOIN_K2_W06,
FOIN_K2_W07,
FOIN_K2_W08

prezentacja, zaliczenie

FOIN_K2_U03,
FOIN_K2_U04,
FOIN_K2_U05,
FOIN_K2_U06,
FOIN_K2_U07,
FOIN_K2_U11,
FOIN_K2_U12,
FOIN_K2_U13,
FOIN_K2_U15,
FOIN_K2_U16

prezentacja, zaliczenie

FOIN_K2_K01,
FOIN_K2_K02,
FOIN_K2_K03

prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

:wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne; potraﬁ integrować wiedzę
z różnych dyscyplin humanistycznych przy
rozwiązywaniu problemów w zakresie indologii;
rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację,
z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego;
posiada umiejętność merytorycznego argumentowania
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
formułowania i syntetyzowania wniosków oraz potraﬁ
w sposób krytyczny formułować, analizować
i syntetyzować problemy badawcze dotyczące
zagadnień studiowanych w ramach indologii, dobrać
adekwatne metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemów i dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych
form i metod.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

: oceny odbieranych informacji, formułowania
krytycznych sądów na temat posiadanej wiedzy oraz
zasięga opinii opiekuna naukowego dla rozwiązania
problemów badawczych. Student ma świadomość
wartości dziedzictwa kulturowego Indii w jego
różnorodności i jest gotowy, by działać na rzecz jego
zachowania; / rozumie konieczność przestrzegania
etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie projektu

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przeprowadzenie badań literaturowych

10

analiza źródeł historycznych

20

rozwiązywanie zadań problemowych

30

konsultacje

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium magisterskie poświęcone jest pracy nad teoretycznymi i
praktycznymi zagadnieniami związanymi z pisaniem pracy magisterskiej w
ramach ﬁlologii indyjskiej. Szczegółowe kwestie zostaną przedstawione i
omówione podczas zajęć.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

prezentacja, zaliczenie

czynne i regularne uczestnictwo w zajęciach, prezentacja postępów w
tworzeniu pracy magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa.

Sylabusy

98 / 125

Drugi język indyjski – język tamilski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.240.1559542143.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Umożliwienie uczącym się osiągnięcia biegłości językowej na poziomie A1 w zakresie języka tamilskiego poprzez
rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, kompetencji socjolingwistycznej oraz kompetencji lingwistycznych.

C2

Przekazanie uczącym się wiedzy w zakresie realioznawstwa Tamilnadu.

C3

Rozwijanie i umacnianie motywacji do nauki języka tamilskiego.

C4

Rozwijanie strategii uczenia się oraz umiejętności oceny własnych umiejętności językowych.

C5

Rozwijanie świadomości interkulturowej, ciekawości i otwartości wobec innych narodów i kultur.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Po czterech semestrach kursu student posiada
umiejętności językowe na poziomie A1 (według
standardów ESOKJ) w zakresie języka tamilskiego.

FOIN_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role.

FOIN_K2_U14

zaliczenie na ocenę

U3

Student rozumie potrzebę ciągłego rozwijania
kompetencji językowych w zakresie języka
tamilskiego.

FOIN_K2_U16

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zadania ukierunkowane na opanowanie leksyki i struktur gramatycznych oraz
rozwijanie kompetencji językowych na poziomie A1.

U1, U2, U3

2.

Proste ćwiczenia komunikacyjne wykorzystujące poznane słownictwo i struktury
gramatyczne w sytuacjach z życia codziennego (dom, praca, podróż, zakupy) na
poziomie A1.

U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa, przygotowania do
zajęć, kartkówek i testu zaliczeniowego. 1. Warunkiem zaliczenia
zaliczenie na ocenę końcowego jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich kartkówek,
zadań domowych i testu zaliczeniowego. 2. Obecność na zajęciach jest
obowiązkowa. Dopuszczone są dwie nieobecności w semestrze.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie I roku kursu języka tamilskiego.

Sylabusy
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Wykład monograﬁczny w dziedzinie nauk humanistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.2C0.5cb879d7b1b0e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
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

Sylabusy

102 / 125

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

w sposób pogłębiony i uporządkowany: aparat
pojęciowo-terminologiczny stosowany
w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych; wybrane
kierunki rozwoju i osiągnięcia dyscyplin
humanistycznych; metody analizy, interpretacji
i wartościowania tekstów kultury; miejsce i znaczenie
ﬁlologii w systemie nauk humanistycznych oraz jej
powiązania z tymi dyscyplinami.

FOIN_K2_W01,
FOIN_K2_W04,
FOIN_K2_W05,
FOIN_K2_W06,
FOIN_K2_W07

zaliczenie

FOIN_K2_U03,
FOIN_K2_U04,
FOIN_K2_U05,
FOIN_K2_U06,
FOIN_K2_U11,
FOIN_K2_U12,
FOIN_K2_U13,
FOIN_K2_U15,
FOIN_K2_U16

zaliczenie

FOIN_K2_K01,
FOIN_K2_K02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie: wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje, integrując
wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin
humanistycznych; rozpoznawać, dogłębnie analizować
i interpretować teksty kultury; formułować, analizować
i syntetyzować problemy badawcze, dobierać
adekwatne metody i narzędzia; dyskutować,
merytorycznie argumentować oraz formułować
i syntetyzować wnioski.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

: oceny informacji i formułowania krytycznych sądów
na temat posiadanej wiedzy; doceniania wartości
dziedzictwa kulturowego i działań na rzecz jego
zachowania.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Semestr 4
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.
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Ćwiczenia przekładowe z literatury sanskryckiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINJęzSanS.280.5cb879e7e84e1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest: 1. rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji tekstu sanskryckiego, 2. rozwijanie
umiejętności przekładu tekstu sanskryckiego na język polski, 3. rozwijanie kompetencji translatorskich w zakresie
tłumaczenia tekstów sanskryckiej literatury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
z zakresu literatury sanskryckiej

FOIN_K2_W01,
FOIN_K2_W02,
FOIN_K2_W03

zaliczenie

W2

ma świadomość kompleksowej natury sanskrytu, jego
złożoności i historycznej zmienności

FOIN_K2_W03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością
sanskrytu w stopniu umożliwiającym samodzielną
lekturę oryginalnych tekstów sanskryckich

FOIN_K2_U01,
FOIN_K2_U02,
FOIN_K2_U03

zaliczenie

U2

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

FOIN_K2_U05,
FOIN_K2_U15

zaliczenie

FOIN_K2_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany, by oceniać odbierane
informacje, formułować krytyczne sądy na temat
posiadanej wiedzy i zasięgać opinii opiekuna
naukowego dla rozwiązania problemów badawczych

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy semestralnej

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem analizy i interpretacji będą sanskryckie teksty wybrane przez
prowadzącego w zgodzie z własnym proﬁlem badawczym i zainteresowaniami
grupy

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
uczestnictwo i przygotowanie do zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość sanskrytu na poziomie średnio zaawansowanym

Sylabusy
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Praktyczna nauka hindi-urdu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Językowa hindystyczna

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINJęzHinS.280.5cb879e609373.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Nauka języka urdu przy jednoczesnym pogłębianiu znajomości języka hindi. Usprawnienie umiejętności czytania
i pisania w języku urdu Wykształcenie umiejętności wykorzystywania zasobów języka hindi w trakcie
posługiwania się językiem urdu oraz wykorzystywania zasobów języka urdu w trakcie posługiwania się językiem
hindi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

- pismo w języku urdu, - ma pogłębioną
i uporządkowaną wiedzę dotyczącą języków i tradycji
kulturowej hindi i urdu, - ma świadomość
kompleksowej natury języka, jego złożoności
i historycznej zmienności oraz wiedzę na temat
kompetencji semiolingwistycznej,

FOIN_K2_W02,
FOIN_K2_W03,
FOIN_K2_W06

egzamin pisemny

FOIN_K2_U01,
FOIN_K2_U02,
FOIN_K2_U06,
FOIN_K2_U07,
FOIN_K2_U08,
FOIN_K2_U14,
FOIN_K2_U16

egzamin pisemny,
egzamin ustny

FOIN_K2_K02

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

– posługiwać się językiem urdu na poziomie A2, –
posługiwać się językiem hindi na poziomie B1 w kręgu
kultury muzułmańskiej lub z wykorzystaniem
słownictwa charakterystycznego dla urdu – posługiwać
się językiem hindi w sposób umożliwiający świadome
dopasowanie jednostek leksykalnych do kontekstu
sytuacyjnego lub do kręgu kulturowego rozmówcy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość różnorodności dziedzictwa
kulturowego subkontynentu indyjskiego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

120

przygotowanie do egzaminu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do sprawdzianu

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Kształcenie biegłości w posługiwaniu się pismem urdu.
Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu; ćwiczenia gramatyczne uwzględniające elementy
słowotwórstwa.
Lektura tekstów w językach urdu i hindi, konwersacje.
Wzbogacanie słownictwa oraz poszerzanie wiadomości gramatycznych poprzez
W1, U1, K1
ćwiczenia. Kształcenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat oraz
komunikowania się w różnych sytuacjach życiowych. Opowiadanie/streszczanie
oraz tłumaczenie przeczytanego tekstu/ fragmentu obejrzanego ﬁlmu. Rozumienie
ze słuchu na postawie tekstów, piosenek czy fragmentów ﬁlmów w językach hindi
i urdu.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, analiza tekstów, inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, ćwiczenia
laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach; więcej niż 20%
nieobecności w semestrze jest równoznaczne z niedopuszczeniem do
egzaminu. Student ma prawo do 4 nieusprawiedliwionych
nieobecności; za nieobecności nadprogramowe dostaje teksty lub
ćwiczenia dodatkowe do indywidualnego zaliczenia. Dodatkowymi
warunkami uzyskania zaliczenia są: - aktywne uczestnictwo w
zajęciach; - zaliczenie wszystkich kartkówek i kolokwiów cząstkowych;
- rozliczenie się ze wszystkich prac domowych (wypracowań). Na
egzamin pisemny składają się ćwiczenia sprawdzające stopień
opanowania pisma urdu, a taże leksyki i gramatyki(tłumaczenia z i na
język hindi i urdu, uzupełnianie brakujących części zdania,
transformacje struktur gramatycznych). Na egzamin ustny składa się
umiejętność poprawnego konstruowania wypowiedzi w nauczanym
języku oraz rozmowa na zadany temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Opanowanie języka hindi na poziomie B1 oraz języka urdu na poziomie A1

Sylabusy
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Islam w Azji Południowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.280.5cb879e52de8a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze specyﬁką islamu w Azji Południowej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student zna i rozumie miejsce islamu w religiach
świata

FOIN_K2_W01,
FOIN_K2_W02,
FOIN_K2_W04,
FOIN_K2_W05,
FOIN_K2_W06,
FOIN_K2_W07,
FOIN_K2_W08

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyszukiwać analizować i użytkować
informacje na temat islamu w Azji Południowej,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne.

FOIN_K2_U03,
FOIN_K2_U04,
FOIN_K2_U05

egzamin ustny

U2

Student posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych
autorów, oraz formułowania wniosków na temat
specyﬁki islamu w Azji Południowej.

FOIN_K2_U06

egzamin ustny

FOIN_K2_K01,
FOIN_K2_K02

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest przygotowany do oceny i selekcjonowania
informacji na temat islamu w Azji Południowej oraz ma
świadomość wartości dziedzictwa kulturowego Azji
Południowej w jego różnorodności.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

1.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

Podczas kursu przedstawiana jest historia, charakterystyka oraz specyﬁka islamu
w Azji Południowej

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
wiedza o różnorodności tradycji religijnych Azji Południowej

Sylabusy
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Interpretacja tekstów sanskryckich III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINJęzSanS.280.5cb879e80d906.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do samodzielnej lektury, analizy i interpretacji wybranych tekstów sanskryckich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analiz, interpretacji i wartościowania tekstów kultury.

FOIN_K2_W01,
FOIN_K2_W02,
FOIN_K2_W05,
FOIN_K2_W07

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację,
z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

U1

FOIN_K2_U02,
FOIN_K2_U05,
FOIN_K2_U07,
FOIN_K2_U12

zaliczenie na ocenę

FOIN_K2_K01,
FOIN_K2_K02,
FOIN_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest przygotowany, by oceniać odbierane
informacje, formułować krytyczne sądy na temat
posiadanej wiedzy i zasięgać opinii opiekuna
naukowego dla rozwiązania problemów badawczych.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Przygotowanie do sprawdzianów

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem analizy i interpretacji będą sanskryckie teksty wybrane przez
prowadzącego w zgodzie z własnym proﬁlem badawczym i zainteresowaniami
grupy

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, zaliczenie na ocenę
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Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra i bardzo dobra znajomość sanskrytu, zaliczenie I roku i I semestru II roku zajęć z Interpretacji tekstów sanskryckich

Sylabusy
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Interpretacja tekstów sanskryckich IV
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINJęzSanS.280.5cb879e82d551.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przygotowanie studentów do samodzielnej lektury, analizy i interpretacji wybranych tekstów sanskryckich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analiz, interpretacji i wartościowania tekstów kultury.

FOIN_K2_W01,
FOIN_K2_W02,
FOIN_K2_W05,
FOIN_K2_W07

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację,
z zastosowaniem zróżnicowanych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

U1

FOIN_K2_U02,
FOIN_K2_U05,
FOIN_K2_U07,
FOIN_K2_U12

zaliczenie na ocenę

FOIN_K2_K01,
FOIN_K2_K02,
FOIN_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest przygotowany, by oceniać odbierane
informacje, formułować krytyczne sądy na temat
posiadanej wiedzy i zasięgać opinii opiekuna
naukowego dla rozwiązania problemów badawczych.

K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Przygotowanie do sprawdzianów

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiotem analizy i interpretacji będą sanskryckie teksty wybrane przez
prowadzącego w zgodzie z własnym proﬁlem badawczym i zainteresowaniami
grupy.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywny udział w zajęciach, zaliczenie na ocenę
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Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach obowiązkowa; dopuszczalne dwie nieobecności
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dobra i bardzo dobra znajomość sanskrytu.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.280.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
14.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Seminarium magisterskie poświęcone jest praktycznym i teoretycznym aspektom dotyczącym pisania pracy
magisterskiej tematycznie w ramach kierunku ﬁlologia indyjska. Zajęcia poświęcone indywidualnej oraz grupowej
pracy nad tematami z zakresu literatury i kultury Indii i Azji Południowej związanymi z przygotowywanymi przez
studentów pracami magisterskimi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

: ma pogłębioną oraz uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
indologii; ma pogłębioną wiedzę o wybranych
metodach analiz, interpretacji i wartościowania
tekstów kultury oraz o miejscu i znaczeniu indologii
w systemie nauk humanistycznych, o jej specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej.

FOIN_K2_W01,
FOIN_K2_W02,
FOIN_K2_W03,
FOIN_K2_W04,
FOIN_K2_W05,
FOIN_K2_W06,
FOIN_K2_W07,
FOIN_K2_W08

zaliczenie

FOIN_K2_U03,
FOIN_K2_U04,
FOIN_K2_U05,
FOIN_K2_U06,
FOIN_K2_U07,
FOIN_K2_U11,
FOIN_K2_U12,
FOIN_K2_U13,
FOIN_K2_U15,
FOIN_K2_U16

zaliczenie

FOIN_K2_K01,
FOIN_K2_K02,
FOIN_K2_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

: wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne; integrować wiedzę właściwą
dla różnych dyscyplin humanistycznych; rozpoznać
różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich
pogłębioną analizę i interpretację, z zastosowaniem
zróżnicowanych metod, w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym
i oddziaływania społecznego. Student potraﬁ
przeprowadzić merytoryczną argumentację
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
formułować i syntetyzować wnioski; porozumiewać się
i dyskutować w różnych gremiach na temat zagadnień
studiowanych w ramach indologii; określać priorytety
przy realizacji zadań.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student jest przygotowany, by oceniać odbierane
informacje, formułować krytyczne sądy na temat
posiadanej wiedzy i zasięgać opinii opiekuna
naukowego dla rozwiązania problemów badawczych;
ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego
w jego różnorodności i jest gotowy, by działać na rzecz
jego zachowania; rozumie konieczność przestrzegania
etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

przeprowadzenie badań literaturowych

30

analiza źródeł historycznych

30

analiza problemu

20

konsultacje

30

przygotowanie pracy dyplomowej

200

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
420

ECTS
14.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Seminarium magisterskie poświęcone jest praktycznym i teoretycznym aspektom
dotyczącym pisania pracy magisterskiej tematycznie w ramach kierunku
indologia. Zajęcia poświęcone indywidualnej oraz grupowej pracy nad tematami z
zakresu literatury i kultury Indii i Azji Południowej związanymi z
przygotowywanymi przez studentów pracami magisterskimi.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
regularne i czynne uczestnictwo w zajęciach, złożenie pracy dyplomowej,
poprawnej pod względem merytorycznym, edycyjnym i redakcyjnym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
uczestnictwo w zajęciach

Sylabusy
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Drugi język indyjski – język tamilski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – indologia

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOINS.280.1559542143.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Umożliwienie uczącym się osiągnięcia biegłości językowej na poziomie A1 w zakresie języka tamilskiego poprzez
rozwijanie kompetencji komunikacyjnej, kompetencji socjolingwistycznej oraz kompetencji lingwistycznych.

C2

Przekazanie uczącym się wiedzy w zakresie realioznawstwa Tamilnadu.

C3

Rozwijanie i umacnianie motywacji do nauki języka tamilskiego.

C4

Rozwijanie strategii uczenia się oraz umiejętności oceny własnych umiejętności językowych.

C5

Rozwijanie świadomości interkulturowej, ciekawości i otwartości wobec innych narodów i kultur.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Po czterech semestrach kursu student posiada
umiejętności językowe na poziomie A1 (według
standardów ESOKJ) w zakresie języka tamilskiego.

FOIN_K2_U08

egzamin

U2

Student potraﬁ współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role.

FOIN_K2_U14

egzamin

U3

Student rozumie potrzebę ciągłego rozwijania
kompetencji językowych w zakresie języka
tamilskiego.

FOIN_K2_U16

egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zadania ukierunkowane na opanowanie leksyki i struktur gramatycznych oraz
rozwijanie kompetencji językowych na poziomie A1.

U1, U2, U3

2.

Proste ćwiczenia komunikacyjne wykorzystujące poznane słownictwo i struktury
gramatyczne w sytuacjach z życia codziennego (dom, praca, podróż, zakupy) na
poziomie A1.

U1, U2, U3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa, przygotowania do zajęć,
kartkówek i testu zaliczeniowego (egzaminu). 1. Warunkiem dopuszczenia
do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich kartkówek i
zadań domowych. 2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Dopuszczone są dwie nieobecności w semestrze.

egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie I semestru kursu na II roku.

Sylabusy
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Załącznik nr 45 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Filologiczny

Kierunek:

ﬁlologia orientalna – iranistyka

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23
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Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

5

Program

7

Efekty uczenia się

9

Plany studiów

11

Sylabusy

15
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

ﬁlologia orientalna – iranistyka

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

60%

Literaturoznawstwo

20%

Nauki o kulturze i religii

9%

Historia

5%

Nauki socjologiczne

2%

Filozoﬁa

2%

Nauki o Ziemi i środowisku 1%
Nauki prawne

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Kierunek ﬁlologia orientalna – iranistyka powstał w drodze przekształcenia istniejącego dotąd kierunku neoﬁlologia – ﬁlologia
orientalna, specjalność: iranistyka prowadzonego od 1972 r. w Zakładzie Iranistyki Instytutu Orientalistyki w ramach
Wydziału Filologicznego UJ. Jest to kierunek oryginalny, gdyż w UJ nie ma kierunków realizujących podobny program studiów.
Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny
polskiemu świadectwu dojrzałości. Absolwent studiów iranistycznych I stopnia posiada podstawową wiedzę o języku perskim,
jego historii i gramatyce, klasycznej i współczesnej literaturze perskiej oraz kulturze Iranu (społeczeństwie, religii, historii,
zagadnieniach ekonomiczno-społeczno-politycznych). Absolwent posiada dobrą znajomość w mowie i piśmie języka
perskiego. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach humanistycznych.

Koncepcja kształcenia
Zgodnie z misją i strategią uczelni, określoną w dokumencie Strategia Rozwoju UJ (2021-2030) , kształcenie na kierunku
ﬁlologia orientalna – iranistyka odbywa się w atmosferze tolerancji i wolności w celu zbudowania trwałych relacji ze
społeczeństwem, a także kształtowania otwartości i wrażliwości humanistycznej na inną kulturę, w tym przypadku kulturę
świata irańskiego. O jakości kształcenia decyduje atrakcyjna oferta dydaktyczna, możliwość wyjazdu na stypendia do Iranu
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(w ramach umowy bilateralnej podpisanej z uniwersytetami w Teheranie i Qazwinie), a także wysoko wykwaliﬁkowana kadra
naukowa. Cały program studiów realizowany jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich i studentów.
Zgodność z efektami uczenia się. Absolwent studiów iranistycznych I stopnia posiada podstawową wiedzę o języku perskim,
jego historii i gramatyce, klasycznej i współczesnej literaturze perskiej oraz kulturze Iranu (społeczeństwie, religii, historii,
zagadnieniach ekonomiczno-społeczno-politycznych). Absolwent posiada dobrą znajomość w mowie i piśmie języka
perskiego. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach humanistycznych.

Cele kształcenia
Przekazanie wiedzy o języku, literaturze, kulturze, historii i systemach wierzeń świata irańskiego
Przekazanie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
Wykształcenie umiejętności ﬁlologicznych w zakresie języka perskiego oraz innych nauczanych języków, w szczególności
analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego oraz rozwiązywania problemów badawczych ﬁlologii
Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności językowych w zakresie języka perskiego oraz innych
nauczanych języków
Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, formułowania problemów, łączenia faktów oraz wyciągania wniosków
Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej, w tym potrzeby ciągłego kształcenia się
Wykształcenie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej, z zachowaniem zasad etyki

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Zgodnie z potrzebami społeczno-gospodarczymi absolwenci naszego kierunku mogą zostać zatrudnieni:
a. na stanowiskach wymagających znajomości irańskiego obszaru kulturowego, w różnych instytucjach: przede wszystkim
kulturalnych, w redakcjach, wydawnictwach i mediach
b. na stanowiskach wymagających znajomości języka perskiego w instytucjach o charakterze gospodarczym i politycznym
c. jako tłumacz lub asystent językowy w sektorze kultury i mediów oraz innych instytucji i ﬁrm, gdzie wymagana jest bardzo
dobra znajomość języków, a także w biurach tłumaczy i agencjach turystycznych

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Zgodność efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
a. Wykształcenie kompetencji językowych w zakresie języka perskiego;
b. Przekazanie podstawowej wiedzy o strukturze języka perskiego;
c. Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii irańskiego obszaru językowego (Iran, Afganistan,
Tadżykistan, Osetia, Kurdystan);
d. Wykształcenie podstawowych umiejętności przekładowych oraz glottodydaktycznych
d. Wykształcenie podstawowych umiejętności ﬁlologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu
pisanego i mówionego;
e. Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych
danych;
f. Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
1. Językoznawstwo iranistyczne, języki staroirańskie (awestyjski, statoperski), średnioirańskie (pahlawi, partyjski) i
nowoperski (klasyczny i współczesny), język tadżycki, język paszto, język kurdyjski, języki i folklor pamirski. Leksykograﬁa i
leksykologia języka perskiego, etymologia, dialektologia.
2. Perska literatura klasyczna i współczesna, epika,
3. współczesny Iran, kulturowe i polityczne uwarunkowania na Bliskim i Środkowym Wschodzie, studia nad Koranem,
zagadnienia kulturowe; suﬁzm,
4. Badania porównawcze kultur starożytnych, świat irański przed najazdem arabskim, zaratusztrianizm, fenomenonlogia
religi
5. Rzeczywistość społeczno-polityczna Kurdów na Bliskim Wschodzie i emigracji, kultura i literatura kurdyjska, dialekty:
kurmandżi i sorani
4. Afganologia
5. Metodyka nauczania języka perskiego

Związek badań naukowych z dydaktyką
Badania prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych w Zakładzie Iranistyki mają bezpośredni związek z
prowadzoną przez nich działalnością dydaktyczną. Efekty badań wzbogacają zarówno stałe wykłady kursowe (z gramatyki
opisowej, literatury i kultury perskiej, religii Iranu, współczesnych zagadnień społeczno-politycznych), ćwiczenia, seminaria, a
ponadto są prezentowane w formie autorskich wykładów monograﬁcznych. Zajecia z praktycznej nauki języka perskiego i
kurdyjskiego są prowadzone w oparciu o indywidualnie opracowane przez pracowników zakładu skrypty i liczne materiały
pomocnicze.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut Orientalistyki dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą pełną realizację programu kształcenia i
osiągnięcie przez studentów wszystkich zakładanych efektów uczenia się, a także prowadzenie badań naukowych.
Do dyspozycji jest ogółem 14 sal dydaktycznych, w tym duża sala wykładowa (ok. 60 osób), cztery sale średnie (30 osób),
dziewięć sal seminaryjnych (ok. 20 osób), w tym dwie z możliwością łączenia na większe. Wszystkie sale dydaktyczne
wyposażone są w rzutniki projekcyjne, ekrany oraz głośniki, a ponadto Pracownicy Instytutu mogą korzystać z przenośnego
sprzętu multimedialnego (magnetofony, odtwarzacze CD i DVD, laptopy, itp.) oraz ze sprzętu do prowadzenia
telekonferencji. 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 MS Teams oraz 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 nowoczesną czytelnią, z możliwością podłączenia internetowego.
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.
Gabinety Pracowników Instytutu, w których odbywają się konsultacje, są wyposażone w Internet i zapewniają dobry kontakt
Studentów z Pracownikami naukowymi i dydaktycznymi.
Obecny budynek Instytutu Orientalistyki jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy i podjazdy, toalety,
oznaczenia w alfabecie Braille'a). Pracownicy mają dostęp do pomieszczenia socjalnego i pokoju ksero. Na parterze i piątym
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piętrze znajdują się Strefy Studenta z wygodnymi miejscami do odpoczynku. Ponadto Koła Naukowe mają własne
pomieszczenie przeznaczone na zebrania i do przechowywania materiałów.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0230

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Studia na kierunku ﬁlologia orientalna - iranistyka trwają 6 semestrów i obejmują łącznie 2110 godz. dydaktycznych, w tym
oprócz głównych przedmiotów kierunkowych także wykład z historii ﬁlozoﬁi, szkolenie w zakresie BHK, ćwiczenia z ochrony
własności intelektualnej oraz lektorat jęz. łacińskiego (2 sem.) i angielskiego (4 sem.). Podstawowym celem studiów jest
opanowanie teoretyczne (gramatyka opisowa) i praktyczne języka nowoperskiego w jego formie klasycznej i kolokwialnej.
Zajęcia praktyczne prowadzone są przez lektorów native speakerów; najzdolniejsi studenci mają możliwość wyjazdu na
atrakcyjne stypendia do Iranu. Studenci w ramach przedmiotu Przegląd języków irańskich poznają też inne nowożytne języki
orientalne (paszto, kurdyjski, tadżycki), oraz języki starożytnego Iranu: awestyjski, staroperski i średnioperski. Przedmioty
literackie obejmują przegląd literatur staro- i średnioirańskich (jeden semestr) oraz kurs klasycznej i współczesnej literatury
nowoperskiej (wykład i lektura tekstów – po 3 semestry). Kładziemy nacisk na kulturę i realia świata irańskiego (wykłady:
historia Iranu, zaratusztrianizm, islam, geograﬁa, kultura świata irańskiego). Oferta programowa poszerzana jest w miarę
możliwości o wykłady monograﬁczne i wykłady gości zagranicznych. Podstawą otrzymania dyplomu licencjata jest napisanie
pracy licencjackiej i złożenie egzaminu końcowego. Studia iranistyczne I stopnia mają kontynuację w postaci studiów II
stopnia.

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

66

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

4

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 2110

Praktyki zawodowe

Program
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Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
brak

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

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

FOIR_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 irańskiej i innych
ﬁlologii orientalnych.

P6U_W, P6S_WG

FOIR_K1_W02

Absolwent zna i rozumie/ ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i
literatury perskiej; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i
historycznej zmienności.

P6U_W, P6S_WG

FOIR_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 irańskiej i innych ﬁlologii
orientalnych.

P6U_W, P6S_WG

FOIR_K1_W04

Absolwent zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury.

P6S_WG, P6U_W

FOIR_K1_W05

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

P6U_W, P6S_WK

FOIR_K1_W06

Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę o powiązaniach ﬁlologii irańskiej z
dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

P6U_W, P6S_WK

FOIR_K1_W07

Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego.

P6S_WK, P6U_W

FOIR_K1_W08

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

P6U_W, P6S_WK

Kod

Treść

PRK

FOIR_K1_U01

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

P6U_U, P6S_UW

FOIR_K1_U02

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

P6U_U, P6S_UW

FOIR_K1_U03

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

P6S_UW, P6U_U

FOIR_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.

P6S_UW, P6U_U

FOIR_K1_U05

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

P6S_UW, P6U_U

FOIR_K1_U06

Absolwent potraﬁ/ wykazuje się odpowiednią do studiów pierwszego stopnia
praktyczną i teoretyczną znajomością języka perskiego na poziomie B2, zgodnie z
wymaganiami określonymi przez ESOKJ.

P6U_U, P6S_UK

Umiejętności
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Kod

Treść

PRK

FOIR_K1_U07

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

P6U_U, P6S_UK

FOIR_K1_U08

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

P6U_U, P6S_UK

FOIR_K1_U09

Absolwent potraﬁ porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień studiowanych
w ramach ﬁlologii irańskiej i innych ﬁlologii orientalnych.

P6U_U, P6S_UK

FOIR_K1_U10

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

P6U_U, P6S_UO

FOIR_K1_U11

Absolwent potraﬁ określić priorytety przy realizacji określonego zadania.

P6S_UO, P6U_U

FOIR_K1_U12

Absolwent potraﬁ współdziałać w grupie.

P6S_UO, P6U_U

FOIR_K1_U13

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w
zakresie ﬁlologii irańskiej kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

P6U_U, P6S_UU

FOIR_K1_U14

Absolwent potraﬁ/ rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i
wiedzy.

P6S_UU, P6U_U

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

FOIR_K1_K01

Absolwent jest gotów do/ jest przygotowany do oceny i selekcjonowania informacji z
pomocą opiekuna naukowego.

P6S_KK, P6U_K

FOIR_K1_K02

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

P6S_KO, P6U_K

FOIR_K1_K03

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

P6S_KO, P6U_K

FOIR_K1_K04

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

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Geograﬁa świata irańskiego

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Gramatyka opisowa języka perskiego - fonologia i morfologia
(wykład)

30

1,0

zaliczenie

Gramatyka opisowa języka perskiego - fonologia i morfologia
(ćwiczenia)

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Islam

30

2,0

zaliczenie

Praktyczna nauka języka perskiego

120

12,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wstęp do językoznawstwa ogólnego

30

4,0

egzamin

O

Bezpieczeństwo i higiena kształcenia

4

-

zaliczenie

O

Historia regionu - Iran starożytny

30

2,0

zaliczenie

F

Wstęp do studiów orientalistycznych - iranistycznych

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Gramatyka opisowa języka perskiego - fonologia i morfologia
(wykład)

30

3,0

egzamin

Gramatyka opisowa języka perskiego - fonologia i morfologia
(ćwiczenia)

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Islam

30

3,0

egzamin

O

Praktyczna nauka języka perskiego

120

13,0

egzamin

O

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

O

Historia regionu - Iran średniowieczny

30

3,0

egzamin

F

Kultura regionu - kultura świata irańskiego

30

3,0

zaliczenie

F

Język łaciński i kultura antyczna

30

4,0

egzamin

O

Przedmiot

O

O

Semestr 2
Przedmiot

O

Semestr 3

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Gramatyka opisowa języka perskiego – składnia i słowotwórstwo
(wykład)

30

1,0

zaliczenie

O

Gramatyka opisowa języka perskiego – składnia i słowotwórstwo
(ćwiczenia)

30

2,0

zaliczenie

O

Literatura perska przedislamska

30

2,0

egzamin

O

Historia Iranu nowożytnego

30

3,0

egzamin

O

Praktyczna nauka języka perskiego

120

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Zaratusztrianizm

30

3,0

egzamin

O

Historia ﬁlozoﬁi

30

2,0

egzamin

O

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

O

Wstęp do literaturoznawstwa

30

4,0

egzamin

O

Kultura regionu - kultura świata irańskiego

30

3,0

egzamin

F

Wykład monograﬁczny w dziedzinie nauk humanistycznych

30

2,0

zaliczenie

F

Proseminarium orientalistyczne - iranistyczne

30

3,0

zaliczenie

F

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Gramatyka opisowa języka perskiego – składnia i słowotwórstwo
(wykład)

30

3,0

egzamin

O

Gramatyka opisowa języka perskiego – składnia i słowotwórstwo
(ćwiczenia)

30

2,0

zaliczenie

O

Iran współczesny

30

2,0

zaliczenie

O

Praktyczna nauka języka perskiego

120

7,0

egzamin

O

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

O

Literatura regionu - literatura perska klasyczna (wykład)

30

3,0

zaliczenie

F

Literatura regionu - literatura perska klasyczna (ćwiczenia)

30

3,0

zaliczenie

F

Proseminarium orientalistyczne - iranistyczne

30

3,0

zaliczenie

F

Wykład monograﬁczny w dziedzinie nauk humanistycznych

30

2,0

zaliczenie

F

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

2,0

zaliczenie

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Semestr 5
Przedmiot
Lektura tekstów kultury

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka perskiego

120

8,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przegląd języków irańskich

30

3,0

egzamin

O

Społeczeństwo - polityka - media

30

3,0

egzamin

O

Język angielski

30

2,0

zaliczenie

O

Literatura regionu - literatura perska klasyczna (wykład)

30

4,0

egzamin

F

Literatura regionu - literatura perska klasyczna (ćwiczenia)

30

2,0

zaliczenie

F

Seminarium licencjackie - iranistyczne

30

8,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Literatura perska współczesna

60

4,0

egzamin

O

Lektura tekstów kultury

30

2,0

zaliczenie

O

Praktyczna nauka języka perskiego

120

10,0

egzamin

O

Język angielski

30

2,0

egzamin

O

Seminarium licencjackie - iranistyczne

30

10,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Semestr 6
Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Geograﬁa świata irańskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.110.5cc02e3d451dc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki o Ziemi i środowisku

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami geograﬁi ﬁzycznej i humanistycznej dotyczącej Iranu i szerzej
rozumianego świata irańskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

ma podstawową wiedzę o powiązaniach ﬁlologii
z innymi dyscyplinami naukowymi

FOIR_K1_W05

zaliczenie
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FOIR_K1_W04,
FOIR_K1_W06

zaliczenie

U1

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

FOIR_K1_U03,
FOIR_K1_U11,
FOIR_K1_U12,
FOIR_K1_U13,
FOIR_K1_U14

prezentacja, zaliczenie

U2

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

FOIR_K1_U11,
FOIR_K1_U12,
FOIR_K1_U13

prezentacja, zaliczenie

U3

posiada umiejętność krytycznej oceny źródeł i treści
informacji oraz merytorycznego argumentowania

FOIR_K1_U05,
FOIR_K1_U08,
FOIR_K1_U09,
FOIR_K1_U11

prezentacja, zaliczenie

W2

ma podstawową wiedzę o powiązaniach ﬁlologii
z innymi dyscyplinami naukowymi

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie
umiejętności i wiedzy

FOIR_K1_K01,
FOIR_K1_K03

prezentacja, zaliczenie

K2

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role

FOIR_K1_K02,
FOIR_K1_K03,
FOIR_K1_K04

prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

7

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

3

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

7

przygotowanie do testu zaliczeniowego

6

analiza i przygotowanie danych

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Celem kursu jest omówienie zagadnień dotyczących geograﬁi i etnograﬁi Iranu i
pozostałych obszarów irańskiego kręgu kulturowego, tj. Afganistanu, Kurdystanu i
Tadżykistanu. Omawiane na zajęciach zagadnienia koncentrują się wokół
następujących tematów:
1. Geograﬁa ﬁzyczna obszaru (ukształtowanie terenu: łańcuchy górskie,
najważniejsze rzeki i zbiorniki wodne, klimat).
2. Geograﬁa społeczno-ekonomiczna (np. złoża naturalne i ich wykorzystanie,
rolnictwo, urbanizacja).
3. Geopolityka (np. państwa ościenne, podział administracyjny).
4. Mniejszości etniczne i religijne, zróżnicowanie etniczne i językowe obszaru
świata irańskiego.
8. Geograﬁa humanistyczna (miejsce i przestrzeń w dziełach literackich i
ﬁlmowych).
9. Ekologia i zrównoważony rozwój, wpływ zmian klimatycznych na region.
10. Podróże i turystyka (m.in. polscy podróżnicy i relacje z podróży do świata
irańskiego; atrakcje turystyczne, miejsca wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO).

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (3
dopuszczalne nieusprawiedliwione nieobecności), aktywność na
prezentacja, zaliczenie
zajęciach, przygotowanie jednej prezentacji oraz test zaliczeniowy na
zakończenie.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka perskiego - fonologia i morfologia (wykład)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.110.1558332069.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu gramatyki języka nowoperskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w gramatyce opisowej.

FOIR_K1_W01

zaliczenie
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W2

student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie
gramatyki języka perskiego; ma świadomość jego
kompleksowej natury, jego złożoności i historycznej
zmienności.

FOIR_K1_W02

zaliczenie

W3

student ma podstawową wiedzę o głównych
kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach
w językoznawstwie irańskim (w zakresie fonologii
i morfologii języka perskiego).

FOIR_K1_W03,
FOIR_K1_W06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
teoretyczną znajomością struktury fonologicznej
i morfologicznej języka perskiego. Potraﬁ też
FOIR_K1_U06
znajomość tę zastosować podczas równolegle
prowadzonych zajęć z praktycznej nauki języka
perskiego.

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności i wiedzy.

FOIR_K1_K01,
FOIR_K1_K02

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do gramatyki opisowej. Zasady pisma persko-arabskiego. Akcent i
sylaba.

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Charakterystyka systemu fonologicznego języka perskiego: samogłoski, dyftongi,
spółgłoski.

W2, W3, U1, K1

3.

Charakterystyka systemu morfologicznego: kategorie nominalne (kat.
wyróżnienia, liczba mnoga, konstrukcja izafetowa, postpozycja; stopniowanie
przymiotnika, przyimki, zaimki, liczebniki, przysłówek) i kategorie werbalne
(bezokolicznik, czasownik budan 'być', tematy czasowe, tryby (indicativus,
imperativus i coniunctivus), czasy, strona bierna, participa, causativa).

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach obowiązkowa. Wymagań wstępnych brak.

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka perskiego - fonologia i morfologia (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.130.1558332241.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy o systemie fonologicznym języka perskiego.

C2

Przekazanie wiedzy o systemie morfologicznym języka perskiego (zaimki, czasownik budan, konstrukcja
izafetowa, kategoria liczby, czas teraźniejszy, kategoria wyróżnienia, postpozycja -rā)

C3

Wykształcenie umiejętności konstruowania prostych zdań w języku perskim i przeprowadzenia ich analizy
gramatycznej.

C4

Wykształcenie ustawicznej potrzeby rozwijania posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie gramatyki języka
perskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma podstawową wiedzę o systemie
fonologicznym języka perskiego.

FOIR_K1_W01,
FOIR_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

student ma podstawową wiedzę o systemie
morfologicznym języka perskiego (zaimki, czasownik
budan, konstrukcja izafetowa, kategoria liczby, czas
teraźniejszy, kategoria wyróżnienia, postpozycja -rā).

FOIR_K1_W01,
FOIR_K1_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

konstruować proste zdania w języku perskim
i przeprowadzić ich analizę gramatyczną.

FOIR_K1_U01,
FOIR_K1_U06,
FOIR_K1_U10

zaliczenie na ocenę

U2

poprawnie posługiwać się terminami gramatycznymi
celem opisu języka perskiego.

FOIR_K1_U08,
FOIR_K1_U09,
FOIR_K1_U10

zaliczenie na ocenę

U3

korzystać ze źródeł naukowych poświęconych
gramatyce języka perskiego.

FOIR_K1_U03,
FOIR_K1_U13

zaliczenie na ocenę

U4

dyskutować na tematy związane z gramatyką opisową
języka perskiego.

FOIR_K1_U05,
FOIR_K1_U09

zaliczenie na ocenę

FOIR_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ustawicznego rozwijania wiedzy i umiejętności
w zakresie gramatyki języka perskiego poprzez
korzystanie z literatury naukowej.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

Przygotowanie do sprawdzianów

9

wykonanie ćwiczeń

4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

7

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zasady transkrypcji naukowej i transkrypcji spolszczonej.

W1

2.

Ćwiczenia artykulacyjne ze szczególnym uwzględnieniem głosek
charakterystycznych dla języka perskiego.

W1, U2

3.

System zaimków w języku perskim (zaimki planu bliższego i planu dalszego,
zaimki osobowe, zaimki enklityczne; sposoby ich zapisu).

W2, U1, U2, U3, U4, K1

4.

Koniugacja czasownika być w czasie teraźniejszym (formy pełne i enklityczne;
sposoby ich zapisu).

W2, U1, U2, U3, U4, K1

5.

Konstrukcja izafetowa.

W2, U1, U2, U3, U4, K1

6.

Sposoby wyrażania kategorii liczby w języku perskim.

W2, U1, U2, U3, U4, K1

7.

Koniugacja czasowników w czasie teraźniejszym.

W2, U1, U2, U3, U4, K1

8.

Kategoria wyróżnienia i postpozycja -rā.

W2, U1, U2, U3, U4, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, wykład konwencjonalny, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie
nieusprawiedliwione nieobecności. Większa liczba nieusprawiedliwionych
nieobecności wymaga zaliczenia materiału w formie wskazanej przez
prowadzącego zajęcia. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia semestru
zaliczenie na ocenę
jest: (1) zaliczenie trzech testów śródsemestralnych (2) oddanie
wszystkich prac domowych (3) aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 60% punktów
z testu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane w trakcie zajęć.

Sylabusy
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Islam
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.130.5cb09746a553b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z problematyką islamu jako religii i systemu społeczno-kulturowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z obszaru
studiowanej dyscypliny

FOIR_K1_W08

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

ma pogłębioną wiedzę o wybranych kierunkach
rozwoju i osiągnięciach w ramach subdyscyplin
studiowanej specjalności

FOIR_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U1

potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować
krytyczne sądy

FOIR_K1_U05,
FOIR_K1_U14

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać
umiejętności badawcze w zakresie specjalności

FOIR_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

FOIR_K1_K02,
FOIR_K1_K03,
FOIR_K1_K04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego
w jego różnorodności i działa na rzecz jego
zachowania

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

przygotowanie do egzaminu

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
70

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład obejmuje zagadnienia dotyczące islamu jako religii oraz systemu
społeczno-polityczno-kulturowego. Szczegółowe zagadnienia zostaną podane w
trakcie zajęć.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywne zaliczenie testu

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywne zaliczenie test weryﬁkującego wiedzę z pierwszego i drugiego
semestru

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych. Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa, jednak do zaliczenia i egzaminu obowiązuje
znajomość tematyki wykładu

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka perskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.110.5cc02e3d841fe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabywanie przez studenta podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących nauki języka perskiego: (1) słuchania,
(2) mówienia, (3) czytania oraz (4) pisania.

C2

Nabywanie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów zgodnie z ESOKJ.

C3

Nabywanie umiejętności pracy w parach i w grupie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie.

FOIR_K1_W01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2

student ma podstawową wiedzę ogólną w zakresie
języka perskiego. Ma świadomość jego kompleksowej
natury, złożoności i historycznej zmienności.

FOIR_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ przygotować w języku perskim typowe
prace pisemne o charakterze ogólnym, odnoszące się
do różnych dziedzin życia (Poziom A1).

FOIR_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

U2

dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego
i ustnego o charakterze ogólnym z języka polskiego
na język perski i odwrotnie (Poziom A1).

FOIR_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U3

współdziałać w grupie.

FOIR_K1_U12

esej, nagranie

U4

student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności w zakresie: (1) czytania, (2)
mówienia, (3) pisania, oraz (4) rozumienia w języku
perskim.

FOIR_K1_U14

esej, nagranie

FOIR_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego świata perskojęzycznego w jego
różnorodności.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

120

przygotowanie do ćwiczeń

80

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie eseju

30

Przygotowanie prac pisemnych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
320

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Nabywanie podstawowych kompetencji językowych w zakresie mówienia.
Studenci nabywają swoje kompetencje w zakresie poprawnej wymowy, intonacji
oraz układania wypowiedzi, dzięki słuchaniu lektora i nagrań, powtarzaniu
przydatnych zwrotów, układaniu dialogów w parach, układaniu prostych
wypowiedzi dotyczących życia codziennego, nagrywaniu i odsłuchiwaniu własnych
wypowiedzi. Mają świadomość istnienia wyraźnie zróżnicowanych poziomów
stylistycznych języka perskiego (mówionego/nieoﬁcjalnego i
pisanego/oﬁcjalnego). Poziom ESOKJ A1.

W1, W2, U3, U4, K1

2.

Nabywanie kompetencji językowych w zakresie słuchania. Studenci nabywają
swoje kompetencje w zakresie słuchania dzięki wspólnemu / samodzielnemu
odsłuchiwaniu nagrań zróżnicowanych pod względem tematycznym i
wychwytywaniu kluczowych informacji oraz przydatnych zwrotów. Potraﬁą
odróżnić poziomy stylistyczne wypowiedzi. Poziom ESOKJ A1.

W1, W2, U2, U3, U4, K1

3.

Nabywanie kompetencji językowych w zakresie pisania. Student uczy się pisma
perskiego opartego na alfabecie arabskim. Poszerzanie kompetencji w zakresie
pisania polega na pisaniu dyktand, przepisywaniu krótkich tekstów
zamieszczonych w skrypcie do kursu "Praktyczna nauka języka perskiego - 1 LIC" i
/ lub samodzielnie wybranych przez siebie, oraz pisaniu własnych wypracowań w
oparciu o podane wzorce. Studenci mają świadomość różnic w perskim języku
pisanym i mówionym. Poziom ESOKJ A1.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

4.

Nabywanie kompetencji w zakresie poprawnego czytania dzięki opanowaniu
pisma perskiego i zrozumieniu relacji składniowych w tekście (m.in. tzw.
konstrukcja izafetowa). Poszerzanie kompetencji polega na wspólnej
/samodzielnej lekturze prostych tekstów dotyczących życia codziennego oraz
krótkich opowiadań zamieszczonych m.in. w skrypcie do kursu "Praktyczna nauka
języka perskiego - 1 LIC" i / lub innych, w tym samodzielnie wybranych przez
studenta. Student nagrywa teksty czytane przez siebie.

W1, W2, U2, U3, U4, K1

5.

Nabywanie kompetencji językowych w zakresie gramatyki języka perskiego.
Studenci nabywają i poszerzają swoje kompetencje w zakresie gramatyki języka
perskiego (wykładnik nieokreśloności, tzw. konstrukcja izafetowa, postpozycja-ra,
czasy, tryb łączny, zdania warunkowe, strona bierna) wykonując pisemnie i / lub
ustnie ćwiczenia gramatyczne obejmujące: (1) morfologię, oraz (2) składnię.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

6.

Tematyka poszczególnych spotkań obejmuje sytuacje z życia codziennego na
poziomie ESOKJ A1, poszerzone o irański kontekst kulturowy.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
esej, nagranie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy uczestnik kursu winien zapoznać się z poniższymi formami i
warunkami zaliczenia: Nieobecność nie zwalnia ze znajomości tematu
spotkania i obowiązku przygotowania do kolejnego. UWAGA 1: W
przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej przekraczającej trzy
spotkania prowadzący ma prawo nie dopuścić studenta do zaliczenia
semestralnego. (2) Zaliczenie pisemne. W trakcie semestru student
przystępuje do zaliczeń pisemnych. Warunkiem zaliczenia jest
uzyskanie min. 60% - w przypadku nieuzyskania wymaganego
minimum student zobowiązany jest ponownie przystąpić do testu.
UWAGA 2: Nieobecność nie zwalnia z obowiązku przystąpienia do
zaliczenia pisemnego. (3) Esej. W trakcie semestru student pisze
krótkie wypracowania na podane tematy, na przygotowanie których
ma każdorazowo 1 tydzień. W przypadku niezłożenia w terminie w/w
wypracowań, prowadzący ma prawo nie dopuścić studenta do
zaliczenia semestralnego / całorocznego. (4) Nagranie. W trakcie
semestru student przygotowuje nagrania przeczytanych tekstów, na
nagranie których ma każdorazowo 1 tydzień. Po ocenie i korekcie
winien przesłać poprawione nagranie w przeciągu 1 tygodnia. W
przypadku niezłożenia w terminie w/w nagrań i / lub ich korekt
prowadzący ma prawo nie dopuścić studenta do zaliczenia
semestralnego / całorocznego. (5) Zaliczenie semestralne. Zaliczenie
semestralne ma formę pisemną oraz ustną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Na pierwszych zajęciach: (1) zostaną podane informacje dotyczące treści programowych, oraz (2) zostaną podane
szczegółowe warunki zaliczenia semestru.

Sylabusy
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Wstęp do językoznawstwa ogólnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.110.5cb879d62d334.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawową terminologię i główne kierunki badań
językoznawczych.

FOIR_K1_W01,
FOIR_K1_W02,
FOIR_K1_W03

egzamin
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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.

FOIR_K1_W02

egzamin

W3

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

FOIR_K1_W03

egzamin

U1

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

FOIR_K1_U03,
FOIR_K1_U05,
FOIR_K1_U09,
FOIR_K1_U10

egzamin

U2

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

FOIR_K1_U05,
FOIR_K1_U09,
FOIR_K1_U13,
FOIR_K1_U14

egzamin

FOIR_K1_K01,
FOIR_K1_K02

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności
i wiedzy.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

Sylabusy

32 / 157

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
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład konwencjonalny, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Obecność na zajęciach, 2. Zapoznanie się z lekturami obowiązkowymi,
3. Przygotowanie w grupach prezentacji języka specjalności
(przynależność do rodziny, charakterystyka typologiczna, zarys gramatyki,
pismo), 4. zdanie egzaminu pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma.

Sylabusy
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Historia regionu - Iran starożytny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.110.5cc02e3dea527.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią Iranu w okresie starożytnym (VI w. p.n.e.-VII w. n.e.).

C2

Zapoznanie studentów z relacjami, jakie zachodzą między dziejami Iranu a dziejami innych państw i narodów
regionu.

C3

Zapoznanie studentów z metodologią badań i opisu historycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma podstawową wiedzę o powiązaniach
ﬁlologii irańskiej z historią.

FOIR_K1_W06

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne
na temat historii świata irańskiego.

FOIR_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

student posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych
autorów, oraz formułowania wniosków w zakresie
historii świata irańskiego.

FOIR_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U3

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie historii świata irańskiego
kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

FOIR_K1_U13

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

FOIR_K1_K01

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest przygotowany do oceny
i selekcjonowania informacji z pomocą opiekuna
naukowego na temat historii świata irańskiego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedstawienie źródeł do dziejów starożytnego Iranu. Omówienie geograﬁi
historycznej Iranu.

W1, U1, U2, U3, K1

2.

Przedstawienie fenomenu wspólnoty indoirańskiej. Przedstawienie Iranu i kręgu
cywilizacji bliskowschodniej.

W1, U1, U2, U3, K1

3.

Medowie i Persowie. Podboje Cyrusa II (590-529 r. p.n.e.).

W1, U1, U2, U3, K1

4.

Kambyzes II (52-522 r. p.n.e.) i Dariusz I (521-485 r. p.n.e.). Analiza napisu
behistuńskiego.

W1, U1, U2, U3, K1

5.

Wielkie wojny grecko-perskie.

W1, U1, U2, U3, K1

Sylabusy
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6.

Od Artakserksesa I (465-424 r. p.n.e.) do Dariusza III (336-330 r. p.n.e.).

W1, U1, U2, U3, K1

7.

Podboje Aleksandra Macedońskiego (336-323 r. p.n.e.) i ich konsekwencje
cywilizacyjne.

W1, U1, U2, U3, K1

8.

Rządy Seleukidów (IV-I w. p.n.e.). Powstanie i ekspansja państwa partyjskiego.

W1, U1, U2, U3, K1

9.

Imperium Parthicum - zapomniana potęga (III w. p.n.e.-III w. n.e.).

W1, U1, U2, U3, K1

10.

Schyłek rządów partyjskich i powstanie państwa Sasanidów (III-VII w. n.e.).

W1, U1, U2, U3, K1

11.

Ardaszir I (224/226-241 r. n.e.) i Szapur I (241-272 r. n.e.) na wojnie. Reliefy i
inskrypcje pierwszych Sasanidów.

W1, U1, U2, U3, K1

12.

Szapur II (310-379 r. n.e.) i jego następcy. Persja w IV-V w.

W1, U1, U2, U3, K1

13.

"Dwoje oczu świata". Persja i Bizancjum w epoce późnego antyku.

W1, U1, U2, U3, K1

14.

Epoka sasanidzka: kultura i religia.

W1, U1, U2, U3, K1

15.

Ostatnia wojna z Bizancjum i podbój arabski (VII w. n.e.).

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy uczestnik kursu winien zapoznać się z poniższymi formami i
warunkami zaliczenia: (1) Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne są 2
nieobecności, w przypadku 2 kolejnych usprawiedliwionych
nieobecności formę odrabiania zajęć wskazuje prowadzący. 5
nieobecności i więcej stanowi podstawę niezaliczenia kursu. (2)
Lektura obowiązkowa. Każdy uczestnik zobowiązany jest do
zapoznania się ze literaturą obowiązkową, której znajomość jest
niezbędna do przystąpienia do zaliczenia pisemnego kończącego
semestr zimowy. (3) Literatura dodatkowa. Każdy uczestnik
zobowiązany jest do zapoznania się z 1 wybraną spośród literatury
dodatkowej pozycją książkową, której znajomość należy udowodnić w
ciągu semestru w ramach rozmowy z prowadzącym. Warunkiem
uzyskania zaliczenia w ramach pisemnego testu kończącego semestr
zimowy jest zdobycie min. 50% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowe uczestnictwo w kursie i aktywność na zajęciach. Ogólna wiedza w zakresie historii starożytnej. Na pierwszych
zajęciach (1) zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące treści programowych oraz (2) zostaną podane/ustalone
szczegółowe warunki zaliczenia semestru.

Sylabusy
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Wstęp do studiów orientalistycznych - iranistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.110.5cc02e3e1708c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z zakresem, historią i przyszłymi perspektywami badań iranistycznych w Polsce oraz
na świecie.

C2

Zapoznanie studenta ze specyﬁką studiów ﬁlologicznych, jej zakresem, historią i przyszłymi perspektywami
badawczymi w Polsce oraz na świecie.

C3

Zapoznanie studenta z podstawową polską, irańską i zachodnią literaturą iranistyczną i szerzej orientalistyczną,
językoznawczą i literaturoznawczą.

C4

Omówienie specyﬁki studiów uniwersyteckich oraz miejsca i roli samodzielnej pracy studentów w całym toku
edukacji na poziomie akademickim. Omówienie akademickiego savoir-vivre'u.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu
ﬁlologii irańskiej w systemie nauk humanistycznych
oraz o jej specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej.

FOIR_K1_W05

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

W2

student ma podstawową wiedzę o głównych
kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach
w ramach ﬁlologii irańskiej.

FOIR_K1_W03

egzamin pisemny

W3

student ma podstawową wiedzę o powiązaniach
ﬁlologii irańskiej z dyscyplinami naukowymi
w dziedzinie nauk humanistycznych.

FOIR_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne.

FOIR_K1_U03

esej, prezentacja

U2

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie ﬁlologii irańskiej kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego.

FOIR_K1_U13

esej, prezentacja

U3

student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności i wiedzy.

FOIR_K1_U14

esej, prezentacja

FOIR_K1_K02

egzamin pisemny, esej,
prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma świadomość wartości dziedzictwa
naukowego w jego różnorodności, jest świadom
odpowiedzialności za jego zachowanie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie raportu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

3

rozwiązywanie zadań

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do kursu. Omówienie podstawowych terminów iranistycznych:
"orientalistyka", "iranistyka", "Orient", "orientalizm", "afganologia", "kurdologia",
"irański vs. perski", "perski vs. dari vs. tadżycki", "Persianate", "afgański vs.
paszto", "kurdyjski". Omówienie podstawowej literatury teoretycznej do
samodzielnej pracy studenta.

W1, U1, K1

2.

Omówienie przedmiotu zainteresowań badawczych orientalisty i iranisty.

W1, W2, W3, U1, U3, K1

3.

Omówienie ważniejszych ośrodków orientalistycznych i iranistycznych w świecie.
Wskazanie podstawowych zagranicznych opracowań iranistycznych. Prezentacja
ważniejszych międzynarodowych stowarzyszeń iranistycznych: (1) Association for
Iranian Studies (AIS); (2) Association for the Study of Persianate Societies (ASPS);
(3) Consociatio Eruditorum Studiis Afganologicis Internationalibus (CESAI); (4)
Societas Iranologica Europaea (SIE).

W1, U1, K1

4.

Omówienie ważniejszych ośrodków orientalistycznych i iranistycznych w Polsce.
Wskazanie podstawowych krajowych opracowań iranistycznych. Wizyta w
Bibliotece IO UJ i w Bibliotece Jagiellońskiej UJ.

W1, U1, K1

5.

Prezentacja ważniejszych międzynarodowych i polskich czasopism, encyklopedii i
opracowań iranistycznych. Prezentacja zasobów internetowych BJ UJ.

W1, U1, K1

6.

Zapoznanie studentów z postacią Edwarda W. Saïda (1935-2003) i wprowadzenie
do jego "Orientalizmu". Omówienie zjawiska sarmatyzmu i polskiego orientalizmu
doby romantyzmu. Omówienie innych rodzimych przykładów orientalizacji
Wschodu.

W2, W3, U2, U3, K1

7.

Zapoznanie studentów z badaniami Moniki Bobako i jej "Islamofobią jako
technologią władzy: studium z antropologii politycznej" oraz Marthy C. Nussbaum i
jej "Nowej nietolerancji religijnej. Przezwyciężyć politykę strachu w niespokojnych
W1, U1, U2, K1
czasach". Omówienie społecznych, kulturowych, ideologicznych i politycznych
zadań i problemów, jakie stają przed absolwentami studiów orientalistycznych w
szerszym kontekście globalizacji.

8.

Zapoznanie studentów z historią studiów orientalistycznych i iranistycznych w
Polsce. Zapoznanie studentów z projektem "Orientalia Polonica. Polskie tradycje
badań nad Orientem". Omówienie podstawowej literatury naukowej do
samodzielnej pracy studenta.

W1, U1, K1

9.

Zapoznanie studentów z historią Zakładu Iranistyki IO UJ. Zapoznanie studentów z
kadrą akademicką pracującą w ZI IO UJ i aktualnie prowadzonymi projektami
badawczymi. Omówienie podstawowej literatury naukowej do samodzielnej pracy
studenta.

W1, U1, K1

10.

Zapoznanie studentów z działalnością Pracowni Interdyscyplinarnych Badań
Eurazjatyckich IO UJ. Zapoznanie studentów z projektami "Afghanica" i "Archiwum
Afganologiczne". Wizyta w Archiwum Afganologicznym.

W1, U1, K1

11.

Zapoznanie studentów z Pracownią Studiów Kurdyjskich ZI IO UJ. Zapoznanie
studentów z projektem "Jak uczynić głos słyszalnym? Ciągłość i przemiany
kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej w perspektywie postkolonialnej", z
periodykiem "Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies".

W1, U1, K1

12.

Wprowadzenie do języków indo-europejskich, teorii drzewa językowego
(Sprachbaum), teorii kentumowo-satemowej, prezentacja bajki Schleichera.
Omówienie podstawowej literatury naukowej do samodzielnej pracy studenta.

W3, U1, K1

13.

Omówienie języków irańskich i dardyjskich w perspektywie dia- i synchronicznej.
Omówienie podstawowej literatury naukowej do samodzielnej pracy studenta.

W2, W3, U1, U2, U3, K1

Sylabusy

39 / 157

14.

Przedstawienie podstawowych wyznaczników tożsamościotwórczych na
Środkowym Wschodzie, Wyżynie Irańskiej i w kulturze irańskiej wg Fischera oraz
Krasnowolskiej. Omówienie podstawowej literatury naukowej do samodzielnej
pracy studenta.

W1, U3, K1

15.

Omówienie ludów irańskich w perspektywie dia- i synchronicznej. Omówienie
podstawowej literatury naukowej do samodzielnej pracy studenta.

W3, U1, U3, K1

16.

Omówienie religii irańskich w perspektywie dia- i synchronicznej. Omówienie
podstawowej literatury naukowej do samodzielnej pracy studenta.

W3, U1, U3, K1

17.

Omówienie kalendarzy irańskich w perspektywie dia- i synchronicznej. Omówienie
podstawowej literatury naukowej do samodzielnej pracy studenta.

W3, U1, U3, K1

18.

Omówienie dynastii irańskich w perspektywie dia- i synchronicznej. Omówienie
podstawowej literatury naukowej do samodzielnej pracy studenta.

W3, U1, U3, K1

19.

Omówienie literatur irański w perspektywie dia- i synchronicznej. Omówienie
podstawowej literatury naukowej do samodzielnej pracy studenta. Ważniejsze
przekłady literatur irańskich na język polski.

W3, U1, U3, K1

20.

Omówienie krain historycznych w świecie irańskim.

W1, U1, U2, U3, K1

21.

Prezentacja współczesnych i historycznych państwa irańskiego kręgu
kulturowego. Prezentacja państw nieuznawanych współcześnie na arenie
międzynarodowej.

W3, U1, U3, K1

22.

Prezentacja polskich podróżników i badaczy Bliskiego i Środkowego Wschodu.
Omówienie fenomenu turystyki masowej i jej wpływu na relacje międzykulturowe.

W3, U1, U3, K1

23.

Omówienie wybranych aspektów polsko-irańskich stosunków politycznych,
gospodarczych i kulturowych.

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć

wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy uczestnik kursu winien zapoznać się z poniższymi formami i
warunkami zaliczenia: (1) Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne są 2
nieobecności, w przypadku 2 kolejnych usprawiedliwionych
nieobecności formę odrabiania zajęć wskazuje prowadzący. 5
nieobecności i więcej stanowi podstawę niezaliczenia kursu. (2) Lektura
obowiązkowa 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się ze
skryptem do kursu "Wstęp do studiów orientalistycznych iranistycznych". Pytania do w/w pozycji są częścią egzaminu
końcowego. (3) Lektura obowiązkowa 2. Każdy uczestnik zobowiązany
jest do zapoznania się ze wybranymi fragmentami 3 pozycji
wskazanych jako Literatura obowiązkowa. Pytania do w/w pozycji nie są
częścią egzaminu końcowego, ale każdy ze studentów otrzymuje 1
pytanie związane z w/w pozycjami, na które musi udzielić w ciągu 1
tygodnia pisemnej odpowiedzi nie przekraczającej 300 znaków.
Niewypełnienie tego zadanie stanowi podstawę do niezaliczenia kursu.
(4) Prezentacja obowiązkowa. Każdy uczestnik zobowiązany jest do
przedstawienia 10-minutowej prezentacji tekstu naukowego wraz z
pisemną notatką pisemną złożoną u prowadzącego w
nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od daty wystąpienia. Każda
prezentacja dotyczy jednego tekstu naukowego wybranego przez
prowadzącego.

40 / 157

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowe uczestnictwo w kursie. Na pierwszych zajęciach (1) zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące treści
programowych oraz (2) zostaną podane/ustalone szczegółowe warunki zaliczenia semestru.

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka perskiego - fonologia i morfologia (wykład)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.120.1558332069.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu gramatyki języka nowoperskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w gramatyce opisowej.

FOIR_K1_W01

egzamin ustny
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W2

student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie
gramatyki języka perskiego; ma świadomość jego
kompleksowej natury, jego złożoności i historycznej
zmienności.

FOIR_K1_W02

egzamin ustny

W3

student ma podstawową wiedzę o głównych
kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach
w językoznawstwie irańskim (w zakresie fonologii
i morfologii języka perskiego).

FOIR_K1_W03,
FOIR_K1_W06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
teoretyczną znajomością struktury fonologicznej
i morfologicznej języka perskiego. Potraﬁ też
FOIR_K1_U06
znajomość tę zastosować podczas równolegle
prowadzonych zajęć z praktycznej nauki języka
perskiego.

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności i wiedzy.

FOIR_K1_K01,
FOIR_K1_K02

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do gramatyki opisowej. Zasady pisma persko-arabskiego. Akcent i
sylaba.

W1, W2, W3, U1, K1

2.

Charakterystyka systemu fonologicznego języka perskiego: samogłoski, dyftongi,
spółgłoski.

W2, W3, U1, K1

3.

Charakterystyka systemu morfologicznego: kategorie nominalne (kat.
wyróżnienia, liczba mnoga, konstrukcja izafetowa, postpozycja; stopniowanie
przymiotnika, przyimki, zaimki, liczebniki, przysłówek) i kategorie werbalne
(bezokolicznik, czasownik budan 'być', tematy czasowe, tryby (indicativus,
imperativus i coniunctivus), czasy, strona bierna, participa, causativa).

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przystąpienie i zdanie egzaminu ustnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach obowiązkowa. Wymagań wstępnych brak.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka perskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.120.5cc02e3d841fe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
13.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nabywanie przez studenta podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących nauki języka perskiego: (1) słuchania,
(2) mówienia, (3) czytania oraz (4) pisania.

C2

Nabywanie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów zgodnie z ESOKJ.

C3

Nabywanie umiejętności pracy w parach i w grupie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie.

FOIR_K1_W01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W2

student ma podstawową wiedzę ogólną w zakresie
języka perskiego. Ma świadomość jego kompleksowej
natury, złożoności i historycznej zmienności.

FOIR_K1_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ przygotować w języku perskim typowe
prace pisemne o charakterze ogólnym, odnoszące się
do różnych dziedzin życia.

FOIR_K1_U01

egzamin pisemny, esej

U2

dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego
i ustnego o charakterze ogólnym z języka polskiego
na język perski i odwrotnie.

FOIR_K1_U02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

U3

współdziałać w grupie.

FOIR_K1_U12

esej

U4

student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności w zakresie: (1) czytania, (2)
mówienia, (3) pisania, oraz (4) rozumienia w języku
perskim.

FOIR_K1_U14

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej,
zaliczenie

FOIR_K1_K02

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego świata perskojęzycznego w jego
różnorodności.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

120

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do ćwiczeń

100

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Przygotowanie prac pisemnych

60

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
340

ECTS
13.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy

46 / 157

Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Nabywanie podstawowych kompetencji językowych w zakresie mówienia.
Studenci nabywają swoje kompetencje w zakresie poprawnej wymowy, intonacji
oraz układania wypowiedzi, dzięki słuchaniu lektora i nagrań, powtarzaniu
przydatnych zwrotów, układaniu dialogów w parach, układaniu prostych
wypowiedzi dotyczących życia codziennego, nagrywaniu i odsłuchiwaniu własnych
wypowiedzi. Mają świadomość istnienia wyraźnie zróżnicowanych poziomów
stylistycznych języka perskiego (mówionego/nieoﬁcjalnego i
pisanego/oﬁcjalnego). Poziom ESOKJ A2-B1.

W1, W2, U3, U4, K1

2.

Nabywanie kompetencji językowych w zakresie słuchania. Studenci nabywają
swoje kompetencje w zakresie słuchania dzięki wspólnemu / samodzielnemu
odsłuchiwaniu nagrań zróżnicowanych pod względem tematycznym i
wychwytywaniu kluczowych informacji oraz przydatnych zwrotów. Potraﬁą
odróżnić poziomy stylistyczne wypowiedzi. Poziom ESOKJ A1-B1.

W1, W2, U2, U3, U4, K1

3.

Nabywanie kompetencji językowych w zakresie pisania. Student poszerza
kompetencje w zakresie pisania poprzez dyktanda oraz pisanie wypracowań w
oparciu o podane wzorce. Studenci mają świadomość różnic w perskim języku
pisanym i mówionym. Poziom ESOKJ A2-B1.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

4.

Nabywanie kompetencji w zakresie poprawnego czytania polegającego m.in. na
zrozumieniu relacji składniowych w tekście (m.in. tzw. konstrukcja izafetowa).
Poszerzanie kompetencji polega na wspólnej /samodzielnej lekturze prostych
tekstów dotyczących życia codziennego oraz krótkich opowiadań zamieszczonych
m.in. w skrypcie do kursu "Praktyczna nauka języka perskiego - 1 LIC" i / lub
innych, w tym samodzielnie wybranych przez studenta. Student nagrywa teksty
czytane przez siebie.

W1, W2, U2, U3, U4, K1

5.

Nabywanie kompetencji językowych w zakresie gramatyki języka perskiego.
Studenci nabywają i poszerzają swoje kompetencje w zakresie gramatyki języka
perskiego (wykładnik nieokreśloności, tzw. konstrukcja izafetowa, postpozycja-ra,
czasy, tryb łączny, zdania warunkowe, strona bierna) wykonując pisemnie i / lub
ustnie ćwiczenia gramatyczne obejmujące: (1) morfologię, oraz (2) składnię.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

6.

Tematyka poszczególnych spotkań obejmuje sytuacje z życia codziennego na
poziomie ESOKJ A2-B1, poszerzone o irański kontekst kulturowy.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne, metody e-learningowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny, esej,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy uczestnik kursu winien zapoznać się z poniższymi formami i
warunkami zaliczenia: Nieobecność nie zwalnia ze znajomości tematu
spotkania i obowiązku przygotowania do kolejnego. UWAGA 1: W
przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej przekraczającej trzy
spotkania prowadzący ma prawo nie dopuścić studenta do zaliczenia
semestralnego/całorocznego. (2) Zaliczenie pisemne. W trakcie
semestru student przystępuje do zaliczeń pisemnych. Warunkiem
zaliczenia jest uzyskanie min. 60% - w przypadku nieuzyskania
wymaganego minimum student zobowiązany jest ponownie przystąpić
do testu. UWAGA 2: Nieobecność nie zwalnia z obowiązku
przystąpienia do zaliczenia pisemnego. (3) Esej. W trakcie semestru
student pisze wypracowania na podane tematy, na przygotowanie
których ma każdorazowo 1 tydzień. W przypadku niezłożenia w
terminie w/w esejów prowadzący ma prawo nie dopuścić studenta do
zaliczenia semestralnego / całorocznego. (4) Nagranie. W trakcie
semestru student przygotowuje nagrania przeczytanych tekstów, na
nagranie których ma każdorazowo 1 tydzień. Po ocenie i korekcie
winien przesłać poprawione nagranie w przeciągu 1 tygodnia. W
przypadku niezłożenia w terminie w/w nagrań i / lub ich korekt
prowadzący ma prawo nie dopuścić studenta do zaliczenia
semestralnego / całorocznego. (5) Zaliczenie semestralne. Zaliczenie
semestralne ma formę pisemną oraz ustną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Na pierwszych zajęciach: (1) zostaną podane informacje dotyczące treści programowych, oraz (2) zostaną podane
szczegółowe warunki zaliczenia semestru.

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.120.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6

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

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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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
prakryczne),

FOIR_K1_W07

zaliczenie

FOIR_K1_U05,
FOIR_K1_U14

zaliczenie

student jest gotów ciągłego dokształcania się i rozwoju
FOIR_K1_K02,
zawodowego z uwzględnieniem zasad prawa własności
FOIR_K1_K04
intelektualnej

zaliczenie

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)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

6

analiza orzecznictwa

4

analiza aktów normatywnych

4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
6

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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 intelektulnej;

W1, U1, K1

Sylabusy
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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)

2.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność na zajęciach

Sylabusy
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Historia regionu - Iran średniowieczny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.120.5cc02e3e9bﬀ9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Historia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią Iranu w średniowiecznu (VII-XVI w.).

C2

Poszerzenie wiedzy na temat relacjami, jakie zachodzą między dziejami Iranu a dziejami innych państw i narodów
regionu.

C3

Poszerzenie wiedzy w zakresie metodologii badań i opisu historycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma podstawową wiedzę o powiązaniach
ﬁlologii irańskiej z historią.

FOIR_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne
na temat historii świata irańskiego.

FOIR_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

U2

student posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych
autorów, oraz formułowania wniosków w zakresie
historii świata irańskiego.

FOIR_K1_U05

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

U3

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie historii świata irańskiego
kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

FOIR_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

FOIR_K1_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest przygotowany do oceny
i selekcjonowania informacji z pomocą opiekuna
naukowego na temat historii świata irańskiego.

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ekspansja islamu i kalifat do 750 r. n.e.

W1, U1, U2, U3, K1

2.

Rewolucja abbasydzka i rola tradycji irańskich w kalifacie bagdadzkim (VII-VIII w.
n.e.).

W1, U1, U2, U3, K1

3.

Wieki milczenia w Iranie (VII-IX/X w. n.e.). Islamizacja i opór.

W1, U1, U2, U3, K1

4.

Niezależne dynastie irańskie: Tahirydzi, Safarydzi, Samanidzi (IX-XI w. n.e.).

W1, U1, U2, U3, K1

5.

Turcy w Iranie i w kalifacie.

W1, U1, U2, U3, K1

6.

Państwo Ghaznawidów i jego ekspansja (X-XII w. n.e.).

W1, U1, U2, U3, K1
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7.

Iran pod władzą Wielkich Seldżuków (XI-XIV w. n.e.).

W1, U1, U2, U3, K1

8.

Krucjaty i ich wpływ na świat Bliskiego Wschodu i Iranu. Sekta asasynów.

W1, U1, U2, U3, K1

9.

Chorezmszachowie (XI-XIII w. n.e.) i ich państwo. Irańczycy i Turcy w Azji
Środkowej.

W1, U1, U2, U3, K1

10.

Społeczeństwo i religia w Iranie przed najazdem mongolskim.

W1, U1, U2, U3, K1

11.

Mongołowie i ich najazdy (XIII w. n.e.).

W1, U1, U2, U3, K1

12.

Rządy Hulagidów w Iranie (XIII-XIV w. n.e.).

W1, U1, U2, U3, K1

13.

Państwo Timura (1370-1405 r. n.e.).

W1, U1, U2, U3, K1

14.

Kultura średniowiecznego Iranu.

W1, U1, U2, U3, K1

15.

Iran w XV w. Geneza dynastii Safawidów (1501-1736 r. n.e.).

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy uczestnik kursu winien zapoznać się z poniższymi formami i
warunkami zaliczenia oraz dopuszczenia do egzaminu: (1) Obecność
obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności, w przypadku 2
kolejnych usprawiedliwionych nieobecności formę odrabiania zajęć
wskazuje prowadzący. 5 nieobecności i więcej stanowi podstawę
niezaliczenia kursu. (2) Lektura obowiązkowa. Każdy uczestnik
zobowiązany jest do zapoznania się ze literaturą obowiązkową, której
znajomość jest niezbędna do przystąpienia do zaliczenia pisemnego
kończącego semestr letnim. (3) Literatura dodatkowa. Każdy
uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z 1 wybraną spośród
literatury dodatkowej pozycją książkową, której znajomość należy
udowodnić w ciągu semestru w ramach rozmowy z prowadzącym.
Warunkiem uzyskania zaliczenia w ramach pisemnego egzaminu
kończącego semestr letni jest zdobycie min. 50% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowe uczestnictwo w kursie i aktywność na zajęciach. Uzyskanie zaliczenia z kursu "Historia regionu - Iran
starożyny". Na pierwszych zajęciach (1) zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące treści programowych oraz (2)
zostaną podane/ustalone szczegółowe warunki zaliczenia semestru.

Sylabusy

54 / 157

Kultura regionu - kultura świata irańskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.160.5cc02e3ebbb44.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi czynnikami tożsamościotwórczymi w świecie irańskim w perspektywie diai synchronicznej.

C2

Zapoznanie studenta ze specyﬁką studiów kulturoznawczych i znaczeniem ﬁlologii w badaniach nad kulturą.

C3

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami analizy i interpretacji różnych wytworów kultury i zjawisk
kulturowych, przede wszystkim tekstów literackich.

C4

Rozwijanie u studentów umiejętności krytycznej analizy tekstów kulturoznawczych i literackich.

C5

Budowanie postawy otwartości w stosunku do Innego oraz wrażliwości międzykulturowej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
języka i literatury perskiej; ma świadomość
kompleksowej natury języka, jego złożoności
i historycznej zmienności.

FOIR_K1_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W2

podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
kultury irańskiej.

FOIR_K1_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

W3

student ma podstawową wiedzę o powiązaniach
ﬁlologii irańskiej z szeroko rozumianym
kulturoznawstwem.

FOIR_K1_W06

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne.

FOIR_K1_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U2

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.

FOIR_K1_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U3

porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień
studiowanych w ramach ﬁlologii irańskiej.

FOIR_K1_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

U4

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie ﬁlologii irańskiej kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego.

FOIR_K1_U13

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

FOIR_K1_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do kursu. Przypomnienie podstawowych terminów iranistycznych
stosowanych w ramach badań ﬁlologicznych i kulturoznawczych: (1) "irański vs.
perski"; (2) "perski vs. dari vs. tadżycki"; (3) "Persianate"; (4) "afgański vs.
paszto"; (5) "kurdyjski". Przypomnienie podstawowej literatury teoretycznej
przeznaczonej do samodzielnej pracy studenta.

W1, W3, U1, K1

2.

Omówienie terminu "kultura". Przedstawienie podstawowej literatury teoretycznej
przeznaczonej do samodzielnej pracy studenta.

W1, U3, U4, K1

3.

Przypomnienie podstawowych wyznaczników tożsamościotwórczych na
Środkowym Wschodzie, Wyżynie Irańskiej i w kulturze irańskiej wg Fischera oraz
Krasnowolskiej. Przypomnienie podstawowej literatury naukowej przeznaczonej do
samodzielnej pracy studenta.

W1, U3, K1

Sylabusy
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4.

Omówienie fenomenu wieloetniczności i migracji w obrębie świata irańskiego oraz
zjawiska ciągłości i zmiany kulturowej. Omówienie kategorii "wy vs. oni".
Przedstawienie podstawowej literatury naukowej przeznaczonej do samodzielnej
pracy studenta.

W1, W2, U2, U3, U4, K1

5.

Omówienie tradycji państwowości, modeli władzy, mitu założycielskiego i eposu
heroicznego charakterystycznych dla świat irańskiego. Lektura tekstów
literackich. Przedstawienie podstawowej literatury naukowej przeznaczonej do
samodzielnej pracy studenta.

W1, W2, U2, U3, U4, K1

6.

Omówienie zjawiska czasu linearnego i cyklicznego i związanych z nim dorocznych
cykli obrzędowych. Lektura i wspólna analiza wybranych tekstów literackich.
W1, W2, U2, U3, U4, K1
Przedstawienie podstawowej literatury naukowej przeznaczonej do samodzielnej
pracy studenta.

7.

Przedstawienie osadnictwa na Wyżynie Irańskiej: (1) ābādi; (2) biyābān.
Omówienie zjawiska miasta irańskiego i jego instytucji: (1) bazar; (2) meczet i
madrasa; (3) łaźnia; (4) twierdza; (5) ayyār / lat-o-lut; (6) zurxāne. Lektura i
wspólna analiza wybranych tekstów literackich. Przedstawienie podstawowej
literatury naukowej przeznaczonej do samodzielnej pracy studenta.

W1, W2, U2, U3, U4, K1

8.

Omówienie zjawiska wsi irańskiej i jej instytucji: (1) arbāb; (2) dehqān; (3) mirāb;
(4) bone; (5) ābyāri. Lektura i wspólna analiza wybranych tekstów literackich.
Przedstawienie podstawowej literatury naukowej do samodzielnej pracy studenta.

W1, W2, U2, U3, U4, K1

9.

Omówienie tradycyjnych i nowoczesnych modeli życia. Omówienie relacji między
Iranem, Afganistanem czy Tadżykistanem a Zachodem oraz zjawiska modernizacji
i zderzenia kulturowego - qarbzadegi. Lektura i wspólna analiza tekstów
podróżniczych. Przedstawienie podstawowej literatury naukowej przeznaczonej do
samodzielnej pracy studenta.

W1, W3, U1, U3, K1

10.

Przedstawienie podstawowych wyznaczników życia religijnego i religijności w
świecie irańskim. Lektura i wspólna analiza wybranych tekstów literackich.
Przedstawienie podstawowej literatury naukowej przeznaczonej do samodzielnej
pracy studenta.

W2, W3, U1, U3, U4, K1

11.

Szersze wprowadzenie do mitologii irańskiej. Umiejscowienie mitologii irańskiej w
szerszym kontekście mitologii indo-europejskiej. Przedstawienie założeń
teoretycznych i badawczych Dumézila. Lektura i wspólna analiza tekstów
literackich i religijnych. Przedstawienie podstawowej literatury naukowej
przeznaczonej do samodzielnej pracy studenta.

W2, U2, U3, U4, K1

12.

Omówienie zagadnienia pamięci indywidualnej, kolektywnej, społecznej i
kulturowej w świecie irańskim. Przedstawienie założeń teoretycznych i
badawczych Connertona. Lektura i wspólna analiza tekstów literackich.
Przedstawienie podstawowej literatury naukowej przeznaczonej do samodzielnej
pracy studenta.

W2, W3, U1, U2, U4, K1

13.

Omówienie zagadnienia oralności i piśmienności w świecie irańskim.
Przedstawienie założeń teoretycznych i badawczych Onga. Lektura i wspólna
analiza tekstów literackich. Przedstawienie podstawowej literatury naukowej
przeznaczonej do samodzielnej pracy studenta.

W2, W3, U1, U2, U4, K1

14.

Wprowadzenie do zagadnień muzykologicznych i miejsca muzyki w świecie
irańskim. Tradycje muzyczne i ich relacje z poezją wysoką oraz ludową.

W2, W3, U1, U2, U4, K1

15.

Przedstawienie miejsca sztuk wizualnych w świecie irańskim. Problem
ikonoklazmu w tradycji muzułmańskiej a rzeczywistość.

W2, W3, U1, U2, U4, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 2
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Każdy uczestnik kursu winien zapoznać się z poniższymi formami i
warunkami zaliczenia: (1) Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne są 2
nieobecności, w przypadku 2 kolejnych usprawiedliwionych nieobecności
formę odrabiania zajęć wskazuje prowadzący. 5 nieobecności i więcej
stanowi podstawę niezaliczenia kursu. (2) Lektura obowiązkowa 1. Każdy
uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z następującą pozycją: XXX.
Pytania do w/w pozycji są częścią końcowego egzaminu pisemnego. (3)
Lektura tekstów teoretycznych. Każdy uczestnik zobowiązany jest do
zaliczenie pisemne zapoznania się z 4 tekstami teoretycznymi wskazanymi przez
prowadzącego i przystąpienia w systemie Pegaz do 4 testów on-line
jedno- / wielokrotnego wyboru poświęconych w/w opracowaniom. Teksty i
testy pojawiają się sukcesywnie (z początkiem każdego miesiąca) w
systemie Pegaz, a uczestnicy mają każdorazowo 1 miesiąc na zapoznanie
się z tekstem i jednorazowe przystąpienie do testu. Pytania do w/w
tekstów nie są częścią końcowego egzaminu, ale zaliczenie min. 3 z 4
testów on-line jest warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia całego
kursu.

Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

Każdy uczestnik kursu winien zapoznać się z poniższymi formami i
warunkami zaliczenia: (1) Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne są 2
nieobecności, w przypadku 2 kolejnych usprawiedliwionych nieobecności
formę odrabiania zajęć wskazuje prowadzący. 5 nieobecności i więcej
stanowi podstawę niezaliczenia kursu. (2) Lektura obowiązkowa 1. Każdy
uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z następującą pozycją: XXX.
Pytania do w/w pozycji są częścią końcowego egzaminu pisemnego. (3)
Lektura tekstów teoretycznych. Każdy uczestnik zobowiązany jest do
zapoznania się z 4 tekstami teoretycznymi wskazanymi przez
prowadzącego i przystąpienia w systemie Pegaz do 4 testów on-line
jedno- / wielokrotnego wyboru poświęconych w/w opracowaniom. Teksty i
testy pojawiają się sukcesywnie (z początkiem każdego miesiąca) w
systemie Pegaz, a uczestnicy mają każdorazowo 1 miesiąc na zapoznanie
się z tekstem i jednorazowe przystąpienie do testu. Pytania do w/w
tekstów nie są częścią końcowego egzaminu, ale zaliczenie min. 3 z 4
testów on-line jest warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia całego
kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność w czasie spotkań. Ugruntowana wiedza zdobyta w ramach kursu "Geograﬁa świata irańskiego",
"Historia regionu - Iran starożytny" i "Wstęp do studiów orientalistycznych - iranistycznych". Na pierwszych zajęciach (1)
zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące treści programowych oraz (2) zostaną podane/ustalone szczegółowe
warunki zaliczenia semestru.
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Język łaciński i kultura antyczna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.120.61da00fa60fc7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami językowymi, występującymi w języku łacińskim.

C2

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami kulturowymi grecko-rzymskiego antyku.

C3

Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami z zakresu recepcji języka łacińskiego i kultury antycznej
w językach i kulturze nowożytnej Europy oraz uświadomienie studentom wpływów językowych i kulturowych
łaciny oraz jej miejsca w tradycji uniwersyteckiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

kluczowe zjawiska gramatyczne występujące w języku
łacińskim.

FOIR_K1_W01,
FOIR_K1_W06

egzamin pisemny

W2

miejsce języka łacińskiego w rodzinie języków
europejskich i wynikające z niego powiązania z innymi
językami.

FOIR_K1_W03

egzamin pisemny

W3

słownictwo i wyrażenia idiomatyczne występujące
w tłumaczonych tekstach łacińskich oraz wybrane
zwroty i sentencje łacińskie używane współcześnie.

FOIR_K1_W03,
FOIR_K1_W04,
FOIR_K1_W06

egzamin pisemny

W4

kluczowe zjawiska z zakresu kultury greckorzymskiego antyku.

FOIR_K1_W01,
FOIR_K1_W03,
FOIR_K1_W04,
FOIR_K1_W06

egzamin pisemny,
projekt

W5

związki języka łacińskiego i kultury antycznej
z kręgiem kultury irańskiej.

FOIR_K1_W01,
FOIR_K1_W06

egzamin pisemny,
projekt

W6

terminologię gramatyczną używaną w opisie języka
łacińskiego oraz łacińską terminologię stosowana
w językoznawstwie i opisie języków nowożytnych.

FOIR_K1_W01,
FOIR_K1_W03,
FOIR_K1_W06

egzamin pisemny

U1

dokonać przekładu na język polski prostego tekstu
łacińskiego, uwzględniając w tłumaczeniu rodzaj
tekstu, jego tematykę oraz właściwy kontekst
kulturowy.

FOIR_K1_U01,
FOIR_K1_U03,
FOIR_K1_U04

egzamin pisemny

U2

korzystać ze słownika łacińsko-polskiego
i w przypadku wyrazów wieloznacznych wybierać
znaczenie odpowiednie do kontekstu tłumaczonego
tekstu łacińskiego.

FOIR_K1_U03,
FOIR_K1_U10

egzamin pisemny

U3

wskazywać związki języków i kultury współczesnej
ze spuścizną językową i kulturową grecko-rzymskiego
antyku.

FOIR_K1_U03,
FOIR_K1_U04,
FOIR_K1_U05,
FOIR_K1_U10

egzamin pisemny,
projekt

U4

posługiwać się terminologią łacińską jako jednym
z elementów warsztatu ﬁlologa.

FOIR_K1_U05,
FOIR_K1_U10,
FOIR_K1_U13

egzamin pisemny

U5

współpracować w grupie z innymi studentami w celu
wspólnego opracowania rozwiązania postawionych
zadań.

FOIR_K1_U11,
FOIR_K1_U12

egzamin pisemny

U6

korzystać z nowoczesnych narzędzi TIK,
wspomagających uczenie się języka łacińskiego
i kultury antycznej.

FOIR_K1_U03,
FOIR_K1_U10,
FOIR_K1_U11,
FOIR_K1_U13,
FOIR_K1_U14

egzamin pisemny,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

pogłębiania i rozwoju swojej wiedzy i umiejętności
w zakresie języka łacińskiego i kultury antycznej.

FOIR_K1_K01

egzamin pisemny,
projekt

K2

uświadomienia sobie wartości dziedzictwa
kulturowego grecko-rzymskiego antyku oraz potrzeby
jego zachowania.

FOIR_K1_K02

egzamin pisemny,
projekt

K3

uczestniczenia w życiu kulturalnym i dostrzegania
związków kultury współczesnej z grecko-rzymskim
antykiem.

FOIR_K1_K03

egzamin pisemny

Sylabusy
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K4

przestrzegania etyki zawodowej i zasad ochrony
własności intelektualnej.

egzamin pisemny,
projekt

FOIR_K1_K04

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

15

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie projektu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Treści językowe:
- konwencje wymowy, iloczas i akcentuacja w języku łacińskim
- łacińska terminiologia gramatyczna
- system deklinacyjny: odmiana rzeczowników, zaimków i liczebników, odmiana i
stopniowanie przymiotników, tworzenie i stopniowanie przysłówków, wyrażenia
przyimkowe, wybrane funkcje przypadków
- system koniugacyjny czasowników regularnych: formy activi i passivi tworzone
od tematu praesentis, perfecti i supini (indicativus, inﬁnitivus, imperativus,
coniunctivus)
- wybrane formy czasowników nieregularnych oraz czasowniki złożone
(composita)
- tworzenie, odmiana i zastosowanie imiesłowów oraz rzeczownika
odczasownikowego (gerundium)
- wybrane struktury składniowe: accusativus cum inﬁnitivo, nominativus cum
inﬁnitivo, imiesłowowe równoważniki zdań podrzędnych (ablativus absolutus),
nacechowane modalności (coniugatio periphrastica activa, coniugatio
periphrastica passiva, funkcje semantyczne trybu coniunctivus)
- wybrane typy zdań podrzędnych
- elementy prozodii i metryki łacińskiej

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4

Sylabusy
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2.

Treści z zakresu kultury antycznej i recepcji antyku:
- język łaciński w rodzinie języków indoeuropejskich; alfabety grecki i łaciński oraz
ich kontynuanty; wpływ łaciny na powstanie i rozwój języków nowożytnych;
zapożyczenia łacińskie w językach nowożytnych
- miasto Rzym: mitologiczne początki Rzymu, powstanie i rozwój miasta,
architektura i skarby Rzymu
- elementy geograﬁi i etnograﬁi państwa rzymskiego: Italia i prowincje, religia w
państwie Rzymian, formy ustrojowe, ekspansja terytorialna i proces romanizacji,
najwązniejsze osiagnięcia cywilizacyjne Rzymian, najważniejsze postaci z historii
państwa rzymskiego, ślady Rzymian w Europie
- teatr i rozwrywki w świecie antycznym: sport, igrzyska, teatr; życie codzienne;
Pomeje jako przykład miasta rzymskiego
- najważniejsi twórcy, motywy i gatunki literatury antycznej
- wychowanie i kształcenie w Rzymie, pedagogika Kwintyliana, osiagnięcia
naukowe Rzymian, antyczne źródła edukacji i szkolnictwa nowożytnego, łacina
jako język nauki
- ﬁlozoﬁa antyczna: najważniejsi ﬁlozofowie, główne szkoły ﬁlozoﬁczne,
nawiązania do antyku w ﬁlozoﬁi nowożytnej
- retoryka antyczna
- elementy prawa rzymskiego i jego wpływ na ustrój prawny nowożytnej Europy
- początki i rozwój chrześcijaństwa w państwie rzymskim
- antyczne źródła idei uniwersytetu, artes liberales, łacina na Uniwersytecie
Jagiellońskim
- humanizm i humanista; łacina jako element warsztatu ﬁlologa
- motywy antyczne we współczesnej kulturze

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4

3.

Wybór tekstów łacińskich zawarty w materiałach udostęnionych przez
prowadzącego.

W1, W2, W3, W4, W5,
W6, U1, U2, U3, U4, U5,
U6, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, grywalizacja, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, gra
dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach; bieżące przygotowanie do zajęć;
przygotowanie projektu; pisemny egzamin końcowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka perskiego – składnia i słowotwórstwo (wykład)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.140.1558335699.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
1.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu słowotwórstwa oraz składni zdania prostego języka perskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu
aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego
w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
ﬁlologii irańskiej i innych ﬁlologii orientalnych. Student
zna i rozumie ma uporządkowaną wiedzę ogólną
w zakresie języka i literatury perskiej; ma świadomość
kompleksowej natury języka, jego złożoności
i historycznej zmienności.

FOIR_K1_W01,
FOIR_K1_W02

zaliczenie pisemne

student potraﬁ wykazuje się odpowiednią do studiów
pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka perskiego na poziomie B2, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez ESOKJ. Student
FOIR_K1_U06,
potraﬁ pod kierunkiem opiekuna naukowego
FOIR_K1_U10
formułować i analizować problemy badawcze
w zakresie ﬁlologii irańskiej oraz dobierać metody
i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów.

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

FOIR_K1_K01

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Mechanizmy słowotwórcze w języku perskim, ze szczególnym uwzględnieniem
derywacji i kompozycji. Składnia zdania prostego: deﬁniowanie, rozpoznawanie,
klasyﬁkacja części zdania. Orzeczenie werbalne i nominalne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie sprawdzianu semestralnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu gramatyka opisowa języka perskiego (wykład i ćwiczenia) na I roku studiów

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka perskiego – składnia i słowotwórstwo
(ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.1C0.1558336930.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Realizacja ćwiczeń w zakresie analizy zdań złożonych w języku perskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu
aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego
w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
ﬁlologii irańskiej i innych ﬁlologii orientalnych. Student
zna i rozumie ma uporządkowaną wiedzę ogólną
w zakresie języka i literatury perskiej; ma świadomość
kompleksowej natury języka, jego złożoności
i historycznej zmienności.

FOIR_K1_W01,
FOIR_K1_W02

zaliczenie pisemne

FOIR_K1_U06,
FOIR_K1_U10

zaliczenie pisemne

FOIR_K1_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykazuje się odpowiednią do studiów pierwszego
stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka
perskiego na poziomie B2, zgodnie z wymaganiami
określonymi przez ESOKJ. Student potraﬁ pod
kierunkiem opiekuna naukowego formułować
i analizować problemy badawcze w zakresie ﬁlologii
irańskiej oraz dobierać metody i narzędzia
pozwalające na rozwiązanie tych problemów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. Klasyﬁkacja zdań współrzędnie
złożonych; Klasyﬁkacja zdań podrzędnie złożonych; Rodzaje zdań podrzędnie
złożonych okolicznikowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu zaliczeniowego
obejmującego materiał semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu gramatyka opisowa języka perskiego na I roku studiów (wykład i ćwiczenia); uczestnictwo w zajęciach
z gramatyki opisowej języka perskiego w 3 semestrze studiów (wykład i ćwiczenia).

Sylabusy
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Literatura perska przedislamska
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.140.5cc02e3f58358.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z literaturą przedmuzułmańskiego Iranu

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

absolwent zna i rozumie ma podstawową,
uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowoterminologicznego stosowanego w językoznawstwie
i literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach ﬁlologii irańskiej i innych
ﬁlologii orientalnych.Absolwent zna i rozumie ma
uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka
i literatury perskiej; ma świadomość kompleksowej
natury języka, jego złożoności i historycznej
zmienności. Absolwent zna i rozumie podstawowe
metody analizy i interpretacji tekstów kultury.

FOIR_K1_W01,
FOIR_K1_W02,
FOIR_K1_W04

egzamin ustny

FOIR_K1_U04

egzamin ustny

absolwent jest gotów do jest przygotowany do oceny
i selekcjonowania informacji z pomocą opiekuna
naukowego. Absolwent jest gotów do ma świadomość
FOIR_K1_K01,
wartości dziedzictwa kulturowego w jego
FOIR_K1_K02,
różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego
FOIR_K1_K03
zachowanie. Absolwent jest gotów do jest
przygotowany, by uczestniczyć w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych jego form.

egzamin ustny

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.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

15

analiza problemu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Awesta, teksty staroperskie, literatura średnioperska, inne literatury w językach
średnioirańskich

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z egzaminu oraz przygotowanie eseju na uzgodniony
temat.
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Historia Iranu nowożytnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.140.5cc02e3f7712a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Historia

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią Iranu od okresu panowania dynastii Safawidów (1501-1736 r. n.e) do czasów
najnowszych.

C2

Poszerzenie wiedzy na temat historycznych relacji i wzajemnych wpływów Iranu z państwami regionu
i mocarstwami światowymi.

C3

Poszerzenie wiedzy w zakresie metodologii badań i opisu historycznego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Sylabusy

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma podstawową wiedzę o powiązaniach
ﬁlologii irańskiej z historią

FOIR_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne
na temat historii świata irańskiego

FOIR_K1_U03

egzamin pisemny / ustny

U2

student posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych
autorów, oraz formułowania wniosków w zakresie
historii świata irańskiego

FOIR_K1_U05

egzamin pisemny / ustny

U3

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie historii świata irańskiego
kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

FOIR_K1_U13

egzamin pisemny / ustny

FOIR_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest przygotowany do oceny
i selekcjonowania informacji z pomocą opiekuna
naukowego na temat historii świata irańskiego

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie projektu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Rozwój i specyﬁka państwa Safawidów.

W1, U1, U2, U3, K1

2.

Ideologiczno-religijne podstawy państwa Safawidów.

W1, U1, U2, U3, K1

3.

Rządy i reformy Abbasa Wielkiego.

W1, U1, U2, U3, K1

4.

Relacje handlowe, kulturalne i polityczne safawidzkiego Iranu z Europą.

W1, U1, U2, U3, K1

5.

Upadek Safawidów. Geneza i przebieg.

W1, U1, U2, U3, K1

6.

Okres rządów Afszarów i Zandów w dziejach Iranu.

W1, U1, U2, U3, K1
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7.

Geneza i wczesny okres panowania dynastii Kadżarów.

W1, U1, U2, U3, K1

8.

Relacje Iranu z krajami europejskimi w XIX wieku. Porażki i inspiracje.

W1, U1, U2, U3, K1

9.

Reformy, przemiany i problemy Iranu w okresie Kadżarów.

W1, U1, U2, U3, K1

10.

Geneza i następstwa rewolucji konstytucyjnej w Iranie.

W1, U1, U2, U3, K1

11.

Wpływ I Wojny Światowej i rewolucji w Rosji na Iran.

W1, U1, U2, U3, K1

12.

Iran w okresie rządów Rezy-szaha Pahlawiego - przemiany cywilizacyjne i sytuacja
międzynarodowa.

W1, U1, U2, U3, K1

13.

Pierwszy okres panowania Mohammada Rezy Pahlawiego. Nacjonalizacja ropy i
obalenie rządu Mosaddeqa.

W1, U1, U2, U3, K1

14.

Biała rewolucja i geneza rewolucji 1978-1979.

W1, U1, U2, U3, K1

15.

Rewolucja, wojna z Irakiem i najważniejsze problemy porewolucyjnego Iranu.

W1, U1, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie przedmiotu wymaga aktywnej obecności na zajęciach i
realizacji zadań wyznaczonych przez prowadzącego mogących
egzamin pisemny / ustny obejmować m.in. krótkie prace pisemne. Dodatkowo podstawą
zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu pisemnego lub ustnego.
Dokładne wymagania prowadzący podaje na początku semestru

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest obecność i aktywny udział w zajęciach. Od uczestników oczekuje się ogólnej znajomości historii współczesnej
oraz wiedzy o wcześniejszych okresach historii Iranu zdobytej w ramach wcześniejszych kursów "Historia regionu - Iran
starożytny" oraz "Historia regionu - Iran średniowieczny". Na pierwszych zajęciach (1) zostaną podane szczegółowe
informacje dotyczące treści programowych oraz (2) zostaną podane/ustalone szczegółowe warunki zaliczenia semestru.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka perskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.140.5cc02e3d841fe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzanie podstawowych umiejętności: (1) czytania, (2) mówienia, (3) pisania, oraz (4) słuchania w zakresie
języka perskiego.

C2

Poszerzanie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów zgodnie z ESOKJ.

C3

Poszerzenie umiejętności wyszukiwania i oceny informacji związanych z tematami omawianymi w ramach
poszczególnych spotkań.

C4

Poszerzanie umiejętności aktywnego udziału w dyskusji na zadane tematy i merytorycznego argumentowania
własnych poglądów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
języka perskiego. Ma świadomość jego kompleksowej
natury, złożoności i historycznej zmienności.

FOIR_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2

podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
w języku perskim.

FOIR_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku perskim typowe prace pisemne
o charakterze ogólnym, odnoszące się do różnych
dziedzin życia i kultury.

FOIR_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

U2

dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego
i ustnego o charakterze ogólnym z języka polskiego
na język perski i odwrotnie.

FOIR_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku perskim na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

FOIR_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U4

współdziałać w grupie.

FOIR_K1_U12

nagranie

U5

student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności w zakresie: (1) czytania, (2)
mówienia, (3) pisania, oraz (4) rozumienia w języku
perskim.

FOIR_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

FOIR_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej,
nagranie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego świata perskojęzycznego w jego
różnorodności.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

120

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do sprawdzianu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poszerzanie kompetencji językowych w zakresie czytania. Studenci poszerzają
swoje kompetencje w zakresie czytania dzięki wspólnej / samodzielnej lekturze
tekstów zróżnicowanych pod względem tematycznym zamieszczonych w skrypcie
do kursu "Praktyczna nauka języka perskiego - 2 LIC" i / lub samodzielnie
wybranych przez siebie.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

2.

Poszerzanie kompetencji językowych w zakresie słuchania. Studenci poszerzają
swoje kompetencje w zakresie słuchania dzięki wspólnemu / samodzielnemu
odsłuchiwaniu tekstów zróżnicowanych pod względem tematycznym
(nie)zamieszczonych w skrypcie do kursu "Praktyczna nauka języka perskiego - 2
LIC".

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

3.

Poszerzanie kompetencji językowych w zakresie mówienia. Studenci poszerzają
swoje kompetencje w zakresie mówienia dzięki wspólnemu / samodzielnemu
relacjonowaniu codziennych wydarzeń i / lub tematów poruszanych w ramach
poszerzania kompetencji w zakresie: (1) czytania, oraz (2) słuchania.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

4.

Poszerzanie kompetencji językowych w zakresie pisania. Studenci poszerzają
swoje kompetencje w zakresie czytania dzięki wspólnemu / samodzielnemu
relacjonowaniu codziennych wydarzeń i / lub tematów poruszanych w ramach
poszerzania kompetencji w zakresie: (1) czytania, (2) mówienia, oraz (3)
słuchania.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

5.

Poszerzanie kompetencji językowych w zakresie gramatyki języka perskiego.
Studenci poszerzają swoje kompetencje w zakresie gramatyki języka perskiego
wykonując pisemnie i / lub ustnie ćwiczenia gramatyczne obejmujące: (1)
morfologię, oraz (2) składnię.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

6.

Tematyka poszczególnych spotkań stanowi poszerzenie i rozwinięci tematów
poruszanych w ramach kursu "Praktycznej nauki języka perskiego - 2 LIC".

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
esej, nagranie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy uczestnik kursu winien zapoznać się z poniższymi formami i
warunkami zaliczenia: (1) Obecność obowiązkowa. Dopuszcza się 3
usprawiedliwione nieobecności - usprawiedliwienie nieobecności
odbywa się na podstawie zwolnienia lekarskiego i / lub przypadka
losowego. UWAGA 1: Nieobecność nie zwalnia ze znajomości tematu
spotkania i obowiązku przygotowania do kolejnego. UWAGA 2: W
przypadku większej liczby nieobecności prowadzący ma prawo nie
dopuścić studenta do zaliczenia semestralnego / całorocznego. (2)
Zaliczenie pisemne. W trakcie semestru student przystępuję do 10-12
zaliczeń pisemnych. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 75% - w
przypadku nieuzyskania wymaganego minimum student zobowiązany
jest ponownie przystąpić do test. UWAGA: Nieobecność nie zwalnia z
obowiązku przystąpienia do zaliczenia pisemnego. (3) Esej. W trakcie
semestru student sporządza 10-12 esejów, na przygotowanie których
ma każdorazowo 1 tydzień. W przypadku niezłożenia w terminie w/w
esejów prowadzący ma prawo nie dopuścić studenta do zaliczenia
semestralnego / całorocznego. (4) Nagranie. W trakcie semestru
student sporządza 10-12 nagrań, na przygotowanie których ma
każdorazowo 1 tydzień. Po ocenie i korekcie winien przesłać
poprawione nagranie w przeciągu 1 tygodnia. W przypadku niezłożenia
w terminie w/w nagrań i / lub ich korekt prowadzący ma prawo nie
dopuścić studenta do zaliczenia semestralnego / całorocznego. (5)
Zaliczenie śródsemestralne. Zaliczenie śródsemestralne ma formę
pisemną. (6) Zaliczenie semestralne. Zaliczenie semestralne ma formę
pisemną oraz ustną. Nieprzystąpienie do zaliczenia semestralnego w
terminie wyznaczonym przez prowadzącego jest możliwe tylko na
zasadzie drugiego terminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Na pierwszych zajęciach: (1) zostaną podane informacje dotyczące treści
programowych, oraz (2) zostaną podane szczegółowe warunki zaliczenia semestru.
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Zaratusztrianizm
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.140.5cc02e3dc69c1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0221Religia i teologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studenta z podstawowymi wiadomościami o rodzimych irańskich religiach, od najstarszych wierzeń
indo-irańskich po zaratusztrianizm, zurwanizm oraz manicheizm i współczesne odmiany zaratusztrianizmu
irańskiego i indyjskiego.

C2

Zapoznanie studenta z podstawowymi polskimi, irańskimi i zachodnimi opracowaniami naukowymi dotyczącymi
religii irańskich.

C3

Przedstawienie podstawowego aparatu badawczego nauk o religii.

C4

Zapoznanie studenta z podstawowymi polskimi, irańskimi i zachodnimi opracowaniami naukowymi dotyczącymi
teorii religii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
religii irańskich; ma świadomość ich kompleksowej
natury, złożoności i historycznej zmienności.

FOIR_K1_W02

egzamin pisemny, test
on-line

W2

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w badaniach nad religiami irańskimi.

FOIR_K1_W01,
FOIR_K1_W03

egzamin pisemny

W3

podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
religijnych.

FOIR_K1_W04

egzamin pisemny, test
on-line

W4

student ma podstawową wiedzę o powiązaniach
ﬁlologii irańskiej z naukami o religii.

FOIR_K1_W01,
FOIR_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje
na temat religii irańskich, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne.

FOIR_K1_U03

egzamin pisemny

U2

rozpoznać różne rodzaje tekstów religijnych oraz
przeprowadzić ich analizę i interpretację
z zastosowaniem podstawowych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznoreligijnego.

FOIR_K1_U04

egzamin pisemny

U3

posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych
autorów, oraz formułowania wniosków.

FOIR_K1_U05

egzamin pisemny, test
on-line

U4

porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień
studiowanych w ramach kursu "Zaratusztrianizm".

FOIR_K1_U09

egzamin pisemny, test
on-line

FOIR_K1_K01

egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

absolwent jest gotów do jest przygotowany do oceny
i selekcjonowania informacji na temat religii irańskich
z pomocą opiekuna naukowego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie do sprawdzianu

4

wykonanie ćwiczeń

1
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Wprowadzenie do kursu. Omówienie teoretycznych podstaw badań nad
fenomenem religii. Omówienie podstawowej terminologii stosowanej w badaniach
W2, W4, U1
nad religią. Omówienie podstawowej literatury teoretycznej do samodzielnej pracy
studenta.

2.

Omówienie wierzeń indo-irańskich i ich ewolucji aż do czasów proroka Zaratusztry.
Omówienie trudności związanych z badaniem religii historycznych i religii
W1, W4, U4, K1
pozbawionych tradycji literackich. Lektura wybranych tekstów religii indyjskich.
Omówienie podstawowej literatury naukowej do samodzielnej pracy studenta.

3.

Omówienie reformy proroka Zaratusztry. Omówienie procesów formowania się
zaratusztrianizmu i jego podstawowych założeń teologicznych. Omówienie kwestii
zderzenia cywilizacji zaratusztriańskiej z muzułmańską (Iran) i hinduistyczną
(Indie). Omówienie charakterystyki zaratusztrianizmu w Iranie i diasporze. Lektura
wybranych tekstów religijnych. Omówienie podstawowej literatury naukowej do
samodzielnej pracy studenta.

W1, W2, W4, U1, U4, K1

4.

Omówienie zjawiska herezji zurwanickiej oraz buntu Mazdaka (V/VI w.).
Omówienie podstawowej literatury naukowej do samodzielnej pracy studenta.

W1, W3, U2, K1

5.

Omówienie podstaw teologicznych i historii manicheizmu. Lektura wybranych
tekstów religijnych. Omówienie podstawowej literatury naukowej do samodzielnej
pracy studenta.

W1, W3, U1, U2, U3

6.

Omówienie obecności i funkcji bóstw żeńskich w świecie irańskim. Lektura
wybranych tekstów religijnych. Omówienie podstawowej literatury naukowej do
samodzielnej pracy studenta.

W1, W2, U1, U3, U4, K1

7.

Przedstawienie nieirańskich religii w świecie irańskim - buddyzm, hinduizm,
nestorianizm, sikhizm. Omówienie podstawowej literatury teoretycznej do
samodzielnej pracy studenta.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe
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Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
test on-line

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy uczestnik kursu winien zapoznać się z poniższymi formami i
warunkami zaliczenia: (1) Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne są 2
nieobecności, w przypadku 2 kolejnych usprawiedliwionych
nieobecności formę odrabiania zajęć wskazuje prowadzący. 5
nieobecności i więcej stanowi podstawę niezaliczenia kursu. (2) Lektura
obowiązkowa 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z
następującą pozycją: Boyce M., "Zaratusztrianie", Łódź 1988. Pytania
do w/w pozycji są częścią końcowego egzaminu pisemnego. (3) Lektura
obowiązkowa 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z
następującą pozycją: Kościelniak K., "Religie Bliskiego i Dalekiego
Wschodu, cz.1 Złożony obraz zjawiska religii", Kraków 2014. Pytania do
w/w pozycji są częścią końcowego egzaminu pisemnego. (4) Lektura
tekstów teoretycznych. Każdy uczestnik zobowiązany jest do
zapoznania się z 4 tekstami teoretycznymi wskazanymi przez
prowadzącego i przystąpienia w systemie Pegaz do 4 testów on-line
jedno- / wielokrotnego wyboru poświęconych w/w opracowaniom.
Teksty i testy pojawiają się sukcesywnie (z początkiem każdego
miesiąca) w systemie Pegaz, a uczestnicy mają każdorazowo 1 miesiąc
na zapoznanie się z tekstem i jednorazowe przystąpienie do testu.
Pytania do w/w tekstów nie są częścią końcowego egzaminu, ale
zaliczenie min. 3 z 4 testów on-line jest warunkiem koniecznym do
uzyskania zaliczenia całego kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność w czasie spotkań. Znajomość podstaw chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. Na pierwszych zajęciach
(1) zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące treści programowych oraz (2) zostaną podane/ustalone szczegółowe
warunki zaliczenia semestru.

Sylabusy
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Historia ﬁlozoﬁi
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.140.5ca756d4528f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Filozoﬁa

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0223Filozoﬁa i etyka

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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- 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

FOIR_K1_W04

egzamin pisemny

FOIR_K1_U05,
FOIR_K1_U14

egzamin pisemny

K1

- samodzielnego stawiania pytań, udzielania,
odpowiedzi, argumentowania i wyciągania wniosków, samodzielnego formułowania dłuższych wypowiedzi
na szeroko rozumiane tematy ﬁlozoﬁczne

FOIR_K1_K01,
FOIR_K1_K02

egzamin pisemny

K2

dialog ﬁlozoﬁczny

FOIR_K1_K01,
FOIR_K1_K02

egzamin pisemny

W1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

2.

Zagadnienie tożsamości

W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy

86 / 157

Język angielski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.1C0.5ca7569692886.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

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.

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

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

FOIR_K1_W01,
FOIR_K1_W03,
FOIR_K1_W04,
FOIR_K1_W07,
FOIR_K1_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

FOIR_K1_U02,
FOIR_K1_U04,
FOIR_K1_U05,
FOIR_K1_U07,
FOIR_K1_U09,
FOIR_K1_U11,
FOIR_K1_U12,
FOIR_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie

FOIR_K1_K01,
FOIR_K1_K02,
FOIR_K1_K03,
FOIR_K1_K04

zaliczenie ustne

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

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.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do egzaminu

17

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do ćwiczeń

5

uczestnictwo w egzaminie

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
66

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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
W1, U1, K1
- 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.

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
W1, U1, K1
- 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.

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
W1, U1, K1
- 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.

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.

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

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

Sylabusy
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Wstęp do literaturoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.140.5cb093efbe5d7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

przekazanie wiedzy z zakresu podstaw literaturoznawstwa; doskonalenie warsztatu badacza literatury

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

podstawowe pojęcia z zakresu teorii literatury, historii
literatury i krytyki literackiej

FOIR_K1_W01,
FOIR_K1_W03

egzamin pisemny
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W2

podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
kultury

FOIR_K1_W04

egzamin pisemny

U1

wyszukiwać i analizować informacje z zakresu
FOIR_K1_U03,
literaturoznawstwa, samodzielnie wykorzystując źródła
FOIR_K1_U14
polskie i obcojęzyczne

egzamin pisemny

U2

rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich analizę i interpretację
z zastosowaniem podstawowych metod

FOIR_K1_U04

egzamin pisemny

FOIR_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

samodzielnego zdobywania wiedzy podczas realizacji
zadania (np. podczas pisania literaturoznawczej pracy
dyplomowej)

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

wykonanie ćwiczeń

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

•Literaturoznawstwo i jego działy
•Literatura i dzieło literackie
•Genologia (rodzaje i gatunki literackie)
•Stylistyka
•Prozodia
•Wersologia
•Narracja i kompozycja
•Literatura a inne sztuki
•Historia literatury i krytyka literacka
•Nauki pomocnicze literaturoznawstwa
•Metodologia badań literackich
•Analiza i interpretacja

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, metody elearningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym, sprawdzającym stopień
opanowania podstawowej terminologii literaturoznawczej, omawianej
podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Wykład monograﬁczny w dziedzinie nauk humanistycznych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.1C0.5cb879d7b1b0e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

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

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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.

FOIR_K1_W01,
FOIR_K1_W03,
FOIR_K1_W04,
FOIR_K1_W05,
FOIR_K1_W06

zaliczenie

FOIR_K1_U03,
FOIR_K1_U04,
FOIR_K1_U05,
FOIR_K1_U09,
FOIR_K1_U10,
FOIR_K1_U11,
FOIR_K1_U13,
FOIR_K1_U14

zaliczenie

FOIR_K1_K01,
FOIR_K1_K02,
FOIR_K1_K03

zaliczenie

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.

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.

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wykład dotyczy ciągłości tradycji mitów i wzorców kultury perskiej, takich jak
archetypiczne postaci i przestrzenie oraz zmiennych form, jakie przybierają pod
wpływem formy przekazu i realiów historycznych. Opiera się na badaniach nad
tradycją klasyczną, współczesną kulturą (literaturą, kinem, sztuką) i praktykami
społecznymi oraz folklorem. Szczegółowy zakres tematyczny określony jest nazwą
wykładu i precyzowany przez prowadzącą w trakcie pierwszych zajęć.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Semestr 4
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Proseminarium orientalistyczne - iranistyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.1C0.5cc02e3f9fc0c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i
religii

Forma studiów
studia stacjonarne
Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 30

Sylabusy
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Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawami warsztatu pracy naukowej ﬁlologa-iranisty i i podstawami etyki badacza.

C2

Zapoznanie studentów z podstawami edycji tekstu naukowego i podstawami etyki pisarza.

C3

Zapoznanie studentów ze specyﬁką pracy naukowo-badawczej w ramach ﬁlologii i iranistyki.

C4

Wypracowanie u studentów samodzielności w pracy naukowo-badawczej, w tym argumentowania własnych
wywodów naukowych, połączonej z poszerzeniem umiejętności efektywnego doboru i selekcjonowania informacji
czerpanych z różnych źródeł drukowanych oraz internetowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie FOIR_K1_W01
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
ﬁlologii irańskiej.

projekt, raport, esej,
prezentacja

W2

podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
naukowych i popularno-naukowych.

FOIR_K1_W04

projekt, raport, esej,
prezentacja

W3

podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego.

FOIR_K1_W07

projekt, raport, esej,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku polskim typowe prace pisemne
o charakterze naukowym.

FOIR_K1_U01

projekt, raport, esej,
prezentacja

U2

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne.

FOIR_K1_U03

projekt, raport, esej,
prezentacja

U3

student posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych
autorów, oraz formułowania wniosków.

FOIR_K1_U05

projekt, raport, esej,
prezentacja

U4

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

FOIR_K1_U08

projekt, raport, esej,
prezentacja

U5

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

FOIR_K1_U10

projekt, raport, esej,
prezentacja

U6

określić priorytety przy realizacji określonego zadania.

FOIR_K1_U11

projekt, raport, esej,
prezentacja

U7

współdziałać w grupie.

FOIR_K1_U12

projekt, raport, esej,
prezentacja

U8

samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie ﬁlologii irańskiej kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego.

FOIR_K1_U13

projekt, raport, esej,
prezentacja

U9

rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie
umiejętności i wiedzy.

FOIR_K1_U14

projekt, raport, esej,
prezentacja
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

FOIR_K1_K01

projekt, raport, esej,
prezentacja

K2

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

FOIR_K1_K04

projekt, raport, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

proseminarium

30

przygotowanie projektu

2

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie referatu

10

wykonanie ćwiczeń

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
64

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

proseminarium

30

przygotowanie projektu

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie do zajęć

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie referatu

30

Sylabusy
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wykonanie ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
116

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wprowadzenie do kursu. Omówienie specyﬁki pracy naukowo-badawczej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2

2.

Burza mózgów: Poszukiwanie tematów badawczych. Wyznaczenie tematów
naukowo-badawczych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2

3.

Prezentacja podstawowych baz danych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2

4.

Omówienie podstaw edycji tekstów naukowych. Analiza przypadków. Ćwiczenia
praktyczne.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2

5.

Przypomnienie ważniejszych czasopism iranistycznych i orientalistycznych.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2

6.

Przedstawienie zasad budowania bibliograﬁi naukowej. Analiza przykładów.
Ćwiczenia praktyczne.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2

7.

Omówienie zasad transkrypcji naukowej i spolszczonej języków irańskich.
Ćwiczenia praktyczne.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2

8.

Przedstawienie zasad przygotowywania przypisów. Analiza przykładów. Ćwiczenia
praktyczne.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2

9.

Przedstawienie zasad cytowania prac innych autorów we własnych tekstach
naukowych. Analiza przykładów. Ćwiczenia praktyczne.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2

10.

Podstawy stylistyki języka polskiego. Analiza przykładów. Ćwiczenia praktyczne.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2

11.

Omówienie zasad prezentacji wyników badań.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, U9,
K1, K2

Informacje rozszerzone
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Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, udział w
badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć

proseminarium

Formy zaliczenia

projekt, raport, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy uczestnik kursu winien zapoznać się z poniższymi formami i
warunkami zaliczenia: (1) Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne są 2
nieobecności, w przypadku 2 kolejnych usprawiedliwionych
nieobecności formę odrabiania zajęć wskazuje prowadzący. 5
nieobecności i więcej stanowi podstawę niezaliczenia kursu.
Niedopełnienie tego warunku stanowi podstawę do niezaliczenia kursu.
(2) Lektura obowiązkowa. Każdy uczestnik zobowiązany jest do
samodzielnego wyboru 1 pozycji iranistycznej, której znajomość należy
udowodnić w ciągu semestru w ramach rozmowy z prowadzącym. (3)
Ćwiczenia obowiązkowe. Każdy uczestnik zobowiązany jest do
wykonania wszystkich ćwiczeń, w tym on-line, przewidzianych w
ramach kursu w nieprzekraczalnym terminie wyznaczanym
każdorazowo przez prowadzącego. Niedopełnienie tego warunku
stanowi podstawę do niezaliczenia kursu. (4) Praca proseminaryjna.
Każdy z uczestników jest zobowiązany do przygotowania pisemnej
pracy proseminaryjnej połączonego z cyklicznym składaniem raportów
u prowadzącego i przedstawienia końcowego raportu z prowadzonych
badań w ramach spotkań całej grupy.

Semestr 4
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, udział w
badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć

proseminarium

Formy zaliczenia

projekt, raport, esej,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy uczestnik kursu winien zapoznać się z poniższymi formami i
warunkami zaliczenia: (1) Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne są 2
nieobecności, w przypadku 2 kolejnych usprawiedliwionych
nieobecności formę odrabiania zajęć wskazuje prowadzący. 5
nieobecności i więcej stanowi podstawę niezaliczenia kursu.
Niedopełnienie tego warunku stanowi podstawę do niezaliczenia kursu.
(2) Lektura obowiązkowa. Każdy uczestnik zobowiązany jest do
samodzielnego wyboru 1 pozycji iranistycznej, której znajomość należy
udowodnić w ciągu semestru w ramach rozmowy z prowadzącym. (3)
Ćwiczenia obowiązkowe. Każdy uczestnik zobowiązany jest do
wykonania wszystkich ćwiczeń, w tym on-line, przewidzianych w
ramach kursu w nieprzekraczalnym terminie wyznaczanym
każdorazowo przez prowadzącego. Niedopełnienie tego warunku
stanowi podstawę do niezaliczenia kursu. (4) Praca proseminaryjna.
Każdy z uczestników jest zobowiązany do przygotowania pisemnej
pracy proseminaryjnej połączonego z cyklicznym składaniem raportów
u prowadzącego i przedstawienia końcowego raportu z prowadzonych
badań w ramach spotkań całej grupy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność w czasie spotkań. Ukończony kurs "Wprowadzenie do studiów orientalistycznych - iranistycznych".
Na pierwszych zajęciach (1) zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące treści programowych oraz (2) zostaną
podane/ustalone szczegółowe warunki zaliczenia semestru.
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Gramatyka opisowa języka perskiego – składnia i słowotwórstwo (wykład)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.180.1558335699.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat składni zdania złożonego w języku perskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu
aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego
w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
ﬁlologii irańskiej i innych ﬁlologii orientalnych. Student
zna i rozumie ma uporządkowaną wiedzę ogólną
w zakresie języka i literatury perskiej; ma świadomość
kompleksowej natury języka, jego złożoności
i historycznej zmienności.

FOIR_K1_W01,
FOIR_K1_W02

egzamin ustny

FOIR_K1_U06,
FOIR_K1_U10

egzamin ustny

FOIR_K1_K01

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wykazuje się odpowiednią do studiów pierwszego
stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka
perskiego na poziomie B2, zgodnie z wymaganiami
określonymi przez ESOKJ. Student potraﬁ pod
kierunkiem opiekuna naukowego formułować
i analizować problemy badawcze w zakresie ﬁlologii
irańskiej oraz dobierać metody i narzędzia
pozwalające na rozwiązanie tych problemów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. Klasyﬁkacja zdań współrzędnie
złożonych; Klasyﬁkacja zdań podrzędnie złożonych; Rodzaje zdań podrzędnie
złożonych okolicznikowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin obejmujący całość materiału z przedmiotu gramatyka opisowa
języka perskiego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu gramatyka opisowa języka perskiego (wykład i ćwiczenia) na I roku studiów. Uczestnictwo w wykładzie
i ćwiczeniach z gramatyki opisowej języka perskiego w ramach 3 semestru studiów.

Sylabusy
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Iran współczesny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.180.5cc02e4022ad0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kierunkami badań dotyczących współczesnego Iranu oraz
przygotowanie do podjęcia samodzielnych studiów na ten temat.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

Absolwent zna i rozumie ma podstawową wiedzę
o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych
osiągnięciach w językoznawstwie i literaturoznawstwie FOIR_K1_W03
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
ﬁlologii irańskiej i innych ﬁlologii orientalnych.

esej, prezentacja

W2

Absolwent zna i rozumie ma podstawową wiedzę
o powiązaniach ﬁlologii irańskiej z dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

FOIR_K1_W06

esej, prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

FOIR_K1_U03

esej, prezentacja

U2

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

FOIR_K1_U05

esej, prezentacja

U3

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

FOIR_K1_U10

esej, prezentacja

U4

Absolwent potraﬁ współdziałać w grupie.

FOIR_K1_U12

prezentacja

U5

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie ﬁlologii
irańskiej kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego.

FOIR_K1_U13

esej, prezentacja

U6

Absolwent potraﬁ rozumie potrzebę rozwoju
posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy.

FOIR_K1_U14

esej, prezentacja

FOIR_K1_K01

esej, prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do jest przygotowany do oceny
i selekcjonowania informacji z pomocą opiekuna
naukowego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie eseju

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas zajęć studenci zapoznają się z problemami najnowszej historii Iranu,
sztuki, różnorodności etnicznej i kulturowej tego kraju, poznają współczesne prądy
intelektualne, świeckie i religijne oraz wybitnych intelektualistów i artystów
działających w kraju i zagranicą. Przygotowując prezentację i esej uczą się
wyszukać i selekcjonować informacje, analizować dane i formułować wnioski.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, U6, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki zaliczenia określa prowadzący na początku
semestru. Wymagana jest obecność i aktywność na zajęciach. Zaliczenie
przedmiotu wymaga przygotowanie prezentacji oraz eseju na uzgodniony
z prowadzącym temat związany z przedmiotem.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot stanowi kontynuację i rozszerzenie kursu historii Iranu. Na pierwszych zajęciach (1) zostaną podane szczegółowe
informacje dotyczące treści programowych oraz (2) zostaną podane/ustalone szczegółowe warunki zaliczenia semestru.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka perskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.180.5cc02e3d841fe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Poszerzanie podstawowych umiejętności: (1) czytania, (2) mówienia, (3) pisania, oraz (4) słuchania w zakresie
języka perskiego.

C2

Poszerzanie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów zgodnie z ESOKJ.

C3

Poszerzenie umiejętności wyszukiwania i oceny informacji związanych z tematami omawianymi w ramach
poszczególnych spotkań.

C4

Poszerzanie umiejętności aktywnego udziału w dyskusji na zadane tematy i merytorycznego argumentowania
własnych poglądów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
języka perskiego. Ma świadomość jego kompleksowej
natury, złożoności i historycznej zmienności.

FOIR_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
egzamin pisemny / ustny

W2

podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
w języku perskim.

FOIR_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku perskim typowe prace pisemne
o charakterze ogólnym, odnoszące się do różnych
dziedzin życia i kultury.

FOIR_K1_U01

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

U2

dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego
i ustnego o charakterze ogólnym z języka polskiego
na język perski i odwrotnie.

FOIR_K1_U02

zaliczenie pisemne, esej,
egzamin pisemny / ustny

U3

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku perskim na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

FOIR_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
egzamin pisemny / ustny

U4

współdziałać w grupie.

FOIR_K1_U12

nagranie

U5

student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności w zakresie: (1) czytania, (2)
mówienia, (3) pisania, oraz (4) rozumienia w języku
perskim.

FOIR_K1_U14

zaliczenie pisemne,
egzamin pisemny / ustny

FOIR_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej,
egzamin pisemny /
ustny, nagranie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego świata perskojęzycznego w jego
różnorodności.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

120

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do egzaminu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
210

ECTS
7.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poszerzanie kompetencji językowych w zakresie czytania. Studenci poszerzają
swoje kompetencje w zakresie czytania dzięki wspólnej / samodzielnej lekturze
tekstów zróżnicowanych pod względem tematycznym zamieszczonych w skrypcie
do kursu "Praktyczna nauka języka perskiego - 2 LIC" i / lub samodzielnie
wybranych przez siebie.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

2.

Poszerzanie kompetencji językowych w zakresie słuchania. Studenci poszerzają
swoje kompetencje w zakresie słuchania dzięki wspólnemu / samodzielnemu
odsłuchiwaniu tekstów zróżnicowanych pod względem tematycznym
(nie)zamieszczonych w skrypcie do kursu "Praktyczna nauka języka perskiego - 2
LIC".

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

3.

Poszerzanie kompetencji językowych w zakresie mówienia. Studenci poszerzają
swoje kompetencje w zakresie mówienia dzięki wspólnemu / samodzielnemu
relacjonowaniu codziennych wydarzeń i / lub tematów poruszanych w ramach
poszerzania kompetencji w zakresie: (1) czytania, oraz (2) słuchania.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

4.

Poszerzanie kompetencji językowych w zakresie pisania. Studenci poszerzają
swoje kompetencje w zakresie czytania dzięki wspólnemu / samodzielnemu
relacjonowaniu codziennych wydarzeń i / lub tematów poruszanych w ramach
poszerzania kompetencji w zakresie: (1) czytania, (2) mówienia, oraz (3)
słuchania.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

5.

Poszerzanie kompetencji językowych w zakresie gramatyki języka perskiego.
Studenci poszerzają swoje kompetencje w zakresie gramatyki języka perskiego
wykonując pisemnie i / lub ustnie ćwiczenia gramatyczne obejmujące: (1)
morfologię, oraz (2) składnię.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

6.

Tematyka poszczególnych spotkań stanowi poszerzenie i rozwinięci tematów
poruszanych w ramach kursu Praktycznej nauki języka perskiego na roku 1.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne, esej,
egzamin pisemny /
ustny, nagranie

Każdy uczestnik kursu winien zapoznać się z poniższymi formami i
warunkami zaliczenia: (1) Obecność obowiązkowa. Dopuszcza się 3
usprawiedliwione nieobecności - usprawiedliwienie nieobecności
odbywa się na podstawie zwolnienia lekarskiego i / lub przypadka
losowego. UWAGA 1: Nieobecność nie zwalnia ze znajomości tematu
spotkania i obowiązku przygotowania do kolejnego. UWAGA 2: W
przypadku większej liczby nieobecności prowadzący ma prawo nie
dopuścić studenta do zaliczenia semestralnego / całorocznego. (2)
Zaliczenie pisemne. W trakcie semestru student przystępuję do 10-12
zaliczeń pisemnych. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 75% - w
przypadku nieuzyskania wymaganego minimum student zobowiązany
jest ponownie przystąpić do test. UWAGA: Nieobecność nie zwalnia z
obowiązku przystąpienia do zaliczenia pisemnego. (3) Esej. W trakcie
semestru student sporządza 10-12 esejów, na przygotowanie których
ma każdorazowo 1 tydzień. W przypadku niezłożenia w terminie w/w
esejów prowadzący ma prawo nie dopuścić studenta do zaliczenia
semestralnego / całorocznego. (4) Nagranie. W trakcie semestru
student sporządza 10-12 nagrań, na przygotowanie których ma
każdorazowo 1 tydzień. Po ocenie i korekcie winien przesłać
poprawione nagranie w przeciągu 1 tygodnia. W przypadku
niezłożenia w terminie w/w nagrań i / lub ich korekt prowadzący ma
prawo nie dopuścić studenta do zaliczenia semestralnego /
całorocznego. (5) Zaliczenie śródsemestralne. Zaliczenie
śródsemestralne ma formę pisemną. (6) Zaliczenie semestralne.
Zaliczenie semestralne ma formę pisemną oraz ustną. (7) Egzamin
całoroczny. Egzamin całoroczny ma formę pisemną oraz ustną.
Nieprzystąpienie do egzaminu całorocznego w terminie wyznaczonym
przez prowadzącego jest możliwe tylko na zasadzie drugiego terminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Na pierwszych zajęciach: (1) zostaną podane informacje dotyczące treści
programowych, oraz (2) zostaną podane szczegółowe warunki zaliczenia semestru.

Sylabusy
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Literatura regionu - literatura perska klasyczna (wykład)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.180.1558337971.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

podstawowa wiedza o klasycznych perskich stylach i gatunkach literackich oraz ich ewolucji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
FOIR_K1_W01
stosowanego w literaturoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w ramach ﬁlologii perskiej

zaliczenie ustne
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W2

student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
rozwoju perskiej literatury klasycznej.

FOIR_K1_W02,
FOIR_K1_W03

zaliczenie ustne

W3

podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
kultury.

FOIR_K1_W04

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując słowniki i różne źródła polskie
i obcojęzyczne.

FOIR_K1_U03

zaliczenie

U2

rozpoznać różne gatunki literackie w ramach perskiej
literatury klasycznej oraz przeprowadzić ich analizę
i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod,
w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

FOIR_K1_U04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

FOIR_K1_K01

zaliczenie

K2

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

FOIR_K1_K02

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie referatu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Wczesna literatura nowoperska (IX-XII w. n.e.) jako synteza przedislamskiej
tradycji literackiej i wpływu kultury islamskiej i arabskiej konwencji poetyckiej.

W1, W2, W3, U2, K2

2.

Początki literatury nowoperskiej; kształtowanie się literackiego języka
nowoperskiego. Geneza form i tematów w poezji nowoperskiej. Kontynuacja
tradycji średnioperskiej, innowacje, zapożyczenia arabskie.

W1, W2, W3, U2, K1, K2

3.

Literatura w czasach Samanidów i Gaznawidów. Główne gatunki poetyckie i
tendencje rozwoju. Charakterystyka poezji stylu chorasańskiego (kasyda,
masnawi, czterowiersz).

W1, W2, W3, U2, K1, K2

Sylabusy
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4.

Tradycja epicka w Iranie. Ferdousi-ye Tusi i jego Šāh-nāme.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

5.

Proza stylu chorasańskiego. Proza historyczna i dydaktyczna.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział studenta w zajęciach, w tym przygotowanie
referatu związanego z tematyką zajęć, na podstawie publikacji
wskazanych przez prowadzącego lub własnego wyboru - po
konsultacji z prowadzącym. Prowadzący może nie zaliczyć
przedmiotu studentowi, który przekroczył limit 3 nieobecności.
Znajomość lektur. Zaliczenie egzaminu ustnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Na pierwszych zajęciach: (1) zostaną podane informacje dotyczące treści programowych, oraz (2) zostaną podane
szczegółowe warunki zaliczenia semestru.
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Literatura regionu - literatura perska klasyczna (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.180.1558338044.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z różnorodnością formalną, stylistyczną i tematyczną klasycznej literatury perskiej

C2

nauka metrum wiersza perskiego oraz umiejętności czytania poezji perskiej

C3

uświadomienie studentom specyﬁki perskiej konwencji literackiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
FOIR_K1_W01
stosowanego w literaturoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w ramach ﬁlologii perskiej

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W2

student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
rozwoju perskiej literatury klasycznej.

FOIR_K1_W02,
FOIR_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W3

podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
kultury.

FOIR_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować
informacje, wykorzystując słowniki i różne źródła
polskie i obcojęzyczne.

FOIR_K1_U03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U2

student potraﬁ rozpoznać różne gatunki literackie
w ramach perskiej literatury klasycznej oraz
przeprowadzić ich analizę i interpretację
z zastosowaniem podstawowych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historycznokulturowym i oddziaływania społecznego.

FOIR_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

dokonać poprawnego przekładu ﬁlologicznego tekstu
z literatury perskiej na język polski.

FOIR_K1_U02,
FOIR_K1_U04,
FOIR_K1_U09,
FOIR_K1_U12,
FOIR_K1_U13,
FOIR_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

FOIR_K1_K01

zaliczenie pisemne

K2

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

FOIR_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

45

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tłumaczenie na język polski, analiza formalna i semantyczna oraz interpretacja
perskich tekstów literackich stylu chorasańskiego, w tym: czterowierszy, kasyd
(m.in. elegie, panegiryki, ody na cześć wina), fragmentu eposu Šāh-nāme, prozy
dydaktycznej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

2.

Metrum wiersza perskiego. Identyﬁkacja wzorców metrycznych.

U2

3.

Prawidłowa lektura poezji opartej na metrum iloczasowym.

U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student uczestniczy aktywnie w zajęciach (max. dwie
nieobecności nieusprawiedliwione). Przygotowuje swój przekład
zadanych tekstów oraz analizę formalną (z uwzględnieniem
metrum w przypadku wierszy) i semantyczną utworu. Potraﬁ
zaklasyﬁkować gatunkowo i zinterpretować tekst w odniesieniu
do perskiej konwencji poetyckiej i kontekstu historycznego. Umie
poprawnie przeczytać tekst literacki.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Na pierwszych zajęciach: (1) zostaną podane informacje dotyczące treści programowych, oraz (2) zostaną podane
szczegółowe warunki zaliczenia semestru.
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Lektura tekstów kultury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.1300.5cc02e40caa9e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest wdrożenie studentów do samodzielnej, głębokiej lektury tekstów kultury perskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Absolwent zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji tekstów kultury.

FOIR_K1_W04

zaliczenie

W2

Absolwent zna i rozumie ma podstawową wiedzę
o powiązaniach ﬁlologii irańskiej z dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

FOIR_K1_W06

zaliczenie

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.

FOIR_K1_U04

zaliczenie

U2

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie ﬁlologii
irańskiej kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego.

FOIR_K1_U13

zaliczenie

U3

Absolwent potraﬁ rozumie potrzebę rozwoju
posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy.

FOIR_K1_U14

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

FOIR_K1_K02

zaliczenie

K2

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

FOIR_K1_K03

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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konwersatorium

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
30

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zajęcia przygotowują do odbioru, lektury i interpretacji szeroko rozumianych
tekstów kulturowych Iranu i świata irańskiego. W ramach przygotowania do
ćwiczeń studenci opracowują językowo wyznaczone przez prowadzącego teksty
oraz przygotowują się do ich omawiania i analizy w szerszym kontekście
kulturowym i komparatystycznym. Na zajęciach ćwiczone będą różne metody
W1, W2, U1, U2, U3, K1,
analizy tekstów kulturowych rozumianych szeroko, jako teksty literackie oraz ﬁlmy K2
i/lub przedstawienia. Połączenie wnikliwej analizy językowo-kompozycyjnej
fragmentów tekstów oraz intertekstualnych uwarunkowań służy poszerzeniu
wiedzy studentów o języku i kulturze irańskiej, zwłaszcza współczesnej, a także
poszerzeniu kompetencji w zakresie samodzielnej analizy.

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu przedstawia prowadzący na
początku semestru. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, podobnie
jak aktywność i przygotowanie. Ocena studenta jest wypadkową pracy w
trakcie semestru i zaliczenia.

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Szczegółowe warunki zaliczenia określa prowadzący na początku
semestru. Obecność, aktywność i przygotowanie do zajęć są niezbędnym
warunkiem zaliczenia przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka perskiego w stopniu umożliwiającym lekturę tekstów kultury. Dodatkowe wymagania może ustalić

Sylabusy
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prowadzący na początku semestru.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka perskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.1100.5cc02e3d841fe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poszerzanie podstawowych umiejętności dotyczących nauki języka perskiego: (1) czytania, (2) mówienia, (3)
pisania, oraz (4) słuchania, zdobytych przez studenta w ramach kursu "Praktyczna nauka języka perskiego - 2
LIC".

C2

Poszerzanie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów zgodnie z ESOKJ.

C3

Poszerzenie umiejętności wyszukiwania i oceny informacji związanych z tematami omawianymi w ramach
poszczególnych spotkań.

C4

Poszerzanie umiejętności aktywnego udziału w dyskusji na zadane tematy i merytorycznego argumentowania
własnych poglądów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

123 / 157

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
języka perskiego. Ma świadomość jego kompleksowej
natury, złożoności i historycznej zmienności.

FOIR_K1_W02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2

podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
w języku perskim.

FOIR_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku perskim typowe prace pisemne
o charakterze ogólnym, odnoszące się do różnych
dziedzin życia i kultury.

FOIR_K1_U01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

U2

dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego
i ustnego o charakterze ogólnym z języka polskiego
na język perski i odwrotnie.

FOIR_K1_U02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku perskim na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

FOIR_K1_U08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
nagranie

U4

współdziałać w grupie.

FOIR_K1_U12

nagranie

U5

student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności w zakresie: (1) czytania, (2)
mówienia, (3) pisania, oraz (4) rozumienia w języku
perskim.

FOIR_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

FOIR_K1_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej,
nagranie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego świata perskojęzycznego w jego
różnorodności.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

120

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie do sprawdzianu

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

Przygotowanie prac pisemnych

15

wykonanie ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
225

ECTS
8.0
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Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poszerzanie kompetencji językowych w zakresie czytania. Studenci poszerzają
swoje kompetencje w zakresie czytania dzięki wspólnej / samodzielnej lekturze
tekstów zróżnicowanych pod względem tematycznym zamieszczonych w skrypcie
do kursu "Praktyczna nauka języka perskiego - 3 LIC" i / lub samodzielnie
wybranych przez siebie.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

2.

Poszerzanie kompetencji językowych w zakresie słuchania. Studenci poszerzają
swoje kompetencje w zakresie słuchania dzięki wspólnemu / samodzielnemu
odsłuchiwaniu tekstów zróżnicowanych pod względem tematycznym
(nie)zamieszczonych w skrypcie do kursu "Praktyczna nauka języka perskiego - 3
LIC".

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

3.

Poszerzanie kompetencji językowych w zakresie mówienia. Studenci poszerzają
swoje kompetencje w zakresie mówienia dzięki wspólnemu / samodzielnemu
relacjonowaniu codziennych wydarzeń i / lub tematów poruszanych w ramach
poszerzania kompetencji w zakresie: (1) czytania, oraz (2) słuchania.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

4.

Poszerzanie kompetencji językowych w zakresie pisania. Studenci poszerzają
swoje kompetencje w zakresie czytania dzięki wspólnemu / samodzielnemu
relacjonowaniu codziennych wydarzeń i / lub tematów poruszanych w ramach
poszerzania kompetencji w zakresie: (1) czytania, (2) mówienia, oraz (3)
słuchania.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

5.

Poszerzanie kompetencji językowych w zakresie gramatyki języka perskiego.
Studenci poszerzają swoje kompetencje w zakresie gramatyki języka perskiego
wykonując pisemnie i / lub ustnie ćwiczenia gramatyczne obejmujące: (1)
morfologię, oraz (2) składnię.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

6.

Tematyka poszczególnych spotkań stanowi poszerzenie i rozwinięci tematów
poruszanych w ramach kursu "Praktycznej nauki języka perskiego - 2 LIC".

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
esej, nagranie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy uczestnik kursu winien zapoznać się z poniższymi formami i
warunkami zaliczenia: (1) Obecność obowiązkowa. Dopuszcza się 3
usprawiedliwione nieobecności - usprawiedliwienie nieobecności
odbywa się na podstawie zwolnienia lekarskiego i / lub przypadka
losowego. UWAGA 1: Nieobecność nie zwalnia ze znajomości tematu
spotkania i obowiązku przygotowania do kolejnego. UWAGA 2: W
przypadku większej liczby nieobecności prowadzący ma prawo nie
dopuścić studenta do zaliczenia semestralnego / całorocznego. (2)
Zaliczenie pisemne. W trakcie semestru student przystępuję do 10-12
zaliczeń pisemnych. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min. 75% - w
przypadku nieuzyskania wymaganego minimum student zobowiązany
jest ponownie przystąpić do test. UWAGA: Nieobecność nie zwalnia z
obowiązku przystąpienia do zaliczenia pisemnego. (3) Esej. W trakcie
semestru student sporządza 10-12 esejów, na przygotowanie których
ma każdorazowo 1 tydzień. W przypadku niezłożenia w terminie w/w
esejów prowadzący ma prawo nie dopuścić studenta do zaliczenia
semestralnego / całorocznego. (4) Nagranie. W trakcie semestru
student sporządza 10-12 nagrań, na przygotowanie których ma
każdorazowo 1 tydzień. Po ocenie i korekcie winien przesłać
poprawione nagranie w przeciągu 1 tygodnia. W przypadku niezłożenia
w terminie w/w nagrań i / lub ich korekt prowadzący ma prawo nie
dopuścić studenta do zaliczenia semestralnego / całorocznego. (5)
Zaliczenie śródsemestralne. Zaliczenie śródsemestralne ma formę
pisemną. (6) Zaliczenie semestralne. Zaliczenie semestralne ma formę
pisemną oraz ustną. Nieprzystąpienie do zaliczenia semestralnego w
terminie wyznaczonym przez prowadzącego jest możliwe tylko na
zasadzie drugiego terminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Na pierwszych zajęciach: (1) zostaną podane informacje dotyczące treści
programowych, oraz (2) zostaną podane szczegółowe warunki zaliczenia semestru.

Sylabusy
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Przegląd języków irańskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.1100.5cc02e40eadf9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest przekazanie studentom wiedzy na temat wybranych języków irańskich (lub wybranego języka
irańskiego) - do decyzji prowadzącego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu
aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego
w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
ﬁlologii irańskiej i innych ﬁlologii orientalnych. Student
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 irańskiej i innych ﬁlologii orientalnych. Student
zna i rozumie ma podstawową wiedzę o powiązaniach
ﬁlologii irańskiej z dyscyplinami naukowymi
w dziedzinie nauk humanistycznych.

FOIR_K1_W01,
FOIR_K1_W03,
FOIR_K1_W06

egzamin ustny

FOIR_K1_U03,
FOIR_K1_U09,
FOIR_K1_U13

egzamin ustny

FOIR_K1_K01,
FOIR_K1_K02

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne.
Student potraﬁ porozumiewać się i dyskutować
na temat zagadnień studiowanych w ramach ﬁlologii
irańskiej i innych ﬁlologii orientalnych. Student potraﬁ
samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie ﬁlologii irańskiej kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

jest przygotowany do oceny i selekcjonowania
informacji z pomocą opiekuna naukowego. Student
jest gotów do ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego w jego różnorodności, jest świadom
odpowiedzialności za jego zachowanie.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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W zależności od decyzji prowadzącego, w ramach przedmiotu może zostać
przedstawiony a) szczegółowo system gramatyczny oraz leksykalny jednego
wybranego języka irańskiego, lub b) w sposób ogólny - kilku języków irańskich.
W przypadku a) przewidziane są bloki zajęć poświęcone: i. zagadnieniom
etnolingwistycznym, ii. fonetyce i fonologii, iii. morfologii, iv. składni i
W1, U1, K1
słowotwórstwa, v. leksyki oraz vi. systemów pisma używanych do zapisu danego
języka irańskiego.
W przypadku b) przewiduje się przedstawienie w ujęciu kontrastywnym: i. fonetyki
i fonologii wybranych języków, ii. ich morfologii, ze szczególnym uwzględnieniem
systemu rzeczownika i czasownika, iii. ich leksyki.

1.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Pozytywna ocena z egzaminu.
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Społeczeństwo - polityka - media
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.1100.5cc02e411593b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki socjologiczne

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

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

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów problematyką i metodami badań z dziedziny nauk społecznych,
politycznych i medioznawstwa w zakresie przygotowującym do prowadzenia dalszych samodzielnych studiów
iranistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Absolwent zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji tekstów kultury.

FOIR_K1_W04

projekt, esej, egzamin
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W2

Absolwent zna i rozumie ma podstawową wiedzę
o powiązaniach ﬁlologii irańskiej z dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

FOIR_K1_W06

projekt, esej, egzamin

W3

Absolwent zna i rozumie ma podstawową wiedzę
o instytucjach kultury i podstawową orientację
we współczesnym życiu kulturalnym, związane
z ﬁlologią irańską.

FOIR_K1_W08

projekt, esej, egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

FOIR_K1_U03

projekt, esej, egzamin

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.

FOIR_K1_U04

projekt, esej, egzamin

U3

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

FOIR_K1_U05

projekt, esej, egzamin

U4

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

FOIR_K1_U08

projekt

U5

Absolwent potraﬁ porozumiewać się i dyskutować
na temat zagadnień studiowanych w ramach ﬁlologii
irańskiej i innych ﬁlologii orientalnych.

FOIR_K1_U09

projekt, esej, egzamin

U6

Absolwent potraﬁ rozumie potrzebę rozwoju
posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy.

FOIR_K1_U14

projekt, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do jest przygotowany do oceny
i selekcjonowania informacji z pomocą opiekuna
naukowego.

FOIR_K1_K01

projekt, esej, egzamin

K2

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

FOIR_K1_K02

projekt, esej, egzamin

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

25

przygotowanie eseju

25

przygotowanie do zajęć

10

Sylabusy

131 / 157

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podczas kursu student zapoznaje się z wybranymi kwestiami społecznopolitycznymi oraz językiem debaty politycznej i medialnej w Iranie i na emigracji.
Otrzymuje podstawowe przygotowanie metodologiczne do prowadzenia własnych
badań z pogranicza ﬁlologii i nauk społecznych oraz medioznawstwa. Poznaje
strukturę polityczną Islamskiej Republiki Iranu; zapoznając się z wybranymi
tekstami, takimi jak akty prawne, teksty programowe, czy przemówienia analizuje
ideologię i ﬁlozoﬁę działania państwa. Poprzez materiały medialne, krajowe i
zagraniczne odkrywa metody, język i obrazy propagandy. Poznaje panoramę
problemów socjologicznych a także w pewnym zakresie gospodarczoekonomicznych współczesnego Iranu, stan badań i warunki pracy badacza w
Iranie. Poszerza wiedzę o sposobach wykorzystania badań z innych dziedzin i
dyscyplin naukowych w pracy iranisty.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, metody e-learningowe, udział w badaniach
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Szczegółowe warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane na
początku cyklu. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Podstawą
projekt, esej, egzamin zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, przygotowanie projektu we
współpracy z innymi studentami oraz własnego eseju z wiązanego z
projektem. Prowadzący może dodatkowo przeprowadzić egzamin.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana jest obecność i aktywny udział w zajęciach. Od uczestników oczekuje się ogólnej znajomości historii współczesnej
oraz wiedzy o wcześniejszych okresach historii Iranu zdobytej w ramach wcześniejszych kursów. a pierwszych zajęciach (1)
zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące treści programowych oraz (2) zostaną podane/ustalone szczegółowe
warunki zaliczenia semestru.

Sylabusy
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Język angielski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.1100.5ca7569692886.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

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

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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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

FOIR_K1_W04,
FOIR_K1_W06,
FOIR_K1_W07,
FOIR_K1_W08

zaliczenie

FOIR_K1_U03,
FOIR_K1_U04,
FOIR_K1_U05,
FOIR_K1_U07,
FOIR_K1_U09,
FOIR_K1_U10,
FOIR_K1_U11,
FOIR_K1_U12,
FOIR_K1_U14

zaliczenie

FOIR_K1_K01,
FOIR_K1_K02,
FOIR_K1_K03,
FOIR_K1_K04

zaliczenie

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

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.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do sprawdzianu

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

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
W1, U1, K1
- 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.

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
W1, U1, K1
- 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.

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
W1, U1, K1
- 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.
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, metody elearningowe, konwersatorium językowe, grywalizacja, konsultacje, Na zajęciach stosowane są także Communicative
Language Teaching, The Silent Way i Total Physical Response.
Rodzaj zajęć

lektorat

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

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

Sylabusy
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Literatura regionu - literatura perska klasyczna (wykład)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.1100.1558337971.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z procesami historyczno-literackimi

C2

uświadomienie studentom różnorodności formalnej, gatunkowej i tematycznej literatury perskiej

C3

uświadomienie studentom specyﬁki i ewolucji perskiej konwencji literackiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
FOIR_K1_W01
stosowanego w literaturoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w ramach ﬁlologii perskiej

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W2

student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
rozwoju perskiej literatury klasycznej.

FOIR_K1_W02,
FOIR_K1_W03

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W3

podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
kultury.

FOIR_K1_W04

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując słowniki i różne źródła polskie
i obcojęzyczne.

FOIR_K1_U03

zaliczenie

U2

rozpoznać różne gatunki literackie w ramach perskiej
literatury klasycznej oraz przeprowadzić ich analizę
i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod,
w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

FOIR_K1_U04

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

FOIR_K1_K01

zaliczenie

K2

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

FOIR_K1_K02

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie referatu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie do egzaminu

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Wykłady obejmują historię klasycznej literatury perskiej od XII wieku do początku
wieku XX. Jest to okres kulminacji literatury nowoperskiej (literatura mistyczna,
styl iracki) i jej stopniowego schyłku (styl indyjski, bāz-gašt). Okres świetności
zostanie zaprezentowany z perspektywy rozwoju romansu (Nezāmi) i ewolucji i
kulminacji literatury mistycznej: gazal, epika, proza (Attār, Moulānā), gazalu
miłosnego (Saʿdi, Hāfez) oraz literatury dydaktycznej (masnavi i proza rymowana
na przykładzie Bustānu i Golestānu Sa'diego). W drugiej części zostanie poddany
reﬂeksji styl indyjski (XVI-XVIII w.), uznany przez część badaczy za przejaw
literackiej dekadencji oraz próby powrotu do prostoty stylu chorasańskiego i stylu
irackiego (bāz-gašt, poł. XVIII początek XX w.).

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywny udział studenta w zajęciach, w tym przygotowanie
referatu związanego z tematyką zajęć, na podstawie publikacji
wskazanych przez prowadzącego lub własnego wyboru - po
konsultacji z prowadzącym. Prowadzący może nie zaliczyć
przedmiotu studentowi, który przekroczył limit 3 nieobecności.
Znajomość lektur. Zaliczenie egzaminu pisemnego lub ustnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Na pierwszych zajęciach: (1) zostaną podane informacje dotyczące treści programowych, oraz (2) zostaną podane
szczegółowe warunki zaliczenia semestru.

Sylabusy
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Literatura regionu - literatura perska klasyczna (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.1100.1558338044.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z różnorodnością formalną, gatunkową i tematyczną literatury perskiej

C2

uświadomienie studentom procesu ewolucji gatunków i środków stylistycznych w klasycznej literaturze perskiej

C3

wykształcenie u studentów umiejętności analizy formalnej i znaczeniowej perskiego tekstu literackiego i jego
intertekstualnych powiązań

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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W1

student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
FOIR_K1_W01
stosowanego w literaturoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w ramach ﬁlologii perskiej

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W2

student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
rozwoju perskiej literatury klasycznej.

FOIR_K1_W02,
FOIR_K1_W03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

W3

podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
kultury.

FOIR_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

student potraﬁ wyszukiwać, analizować i użytkować
informacje, wykorzystując słowniki i różne źródła
polskie i obcojęzyczne.

FOIR_K1_U03

zaliczenie pisemne

U2

student potraﬁ rozpoznać różne gatunki literackie
w ramach perskiej literatury klasycznej oraz
przeprowadzić ich analizę i interpretację
z zastosowaniem podstawowych metod, w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historycznokulturowym i oddziaływania społecznego.

FOIR_K1_U04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

dokonać poprawnego przekładu ﬁlologicznego tekstu
z literatury perskiej na język polski.

FOIR_K1_U02,
FOIR_K1_U04,
FOIR_K1_U09,
FOIR_K1_U12,
FOIR_K1_U13,
FOIR_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

U3

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

FOIR_K1_K01

zaliczenie pisemne

K2

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

FOIR_K1_K02

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tłumaczenie na język polski, analiza formalna i semantyczna oraz interpretacja
perskich tekstów literackich, w tym fragmentów romansu (Nezāmi), czterowierszy
mistycznych (Abu Sa'id Abu'l-Xeyr), gazalu mistycznego (Sanā'i, 'Attār, Moulānā),
masnavi mistycznego ('Attār lub Moulānā), gazalu stylu irackiego (Sa'di, Hāfez),
prozy dydaktycznej (Golestān Sa'diego).

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

2.

Perska metaforyka mistyczna.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

3.

Poprawne czytanie poezji opartej na metrum iloczasowym.

U2, K2

4.

Ewolucja języka, form i motywów w perskiej poezji klasycznej.

W2, W3, U2, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Student uczestniczy aktywnie w zajęciach (max. dwie nieobecności
nieusprawiedliwione). Przygotowuje swój przekład zadanych
tekstów oraz analizę formalną (z uwzględnieniem metrum w
przypadku wierszy) i semantyczną utworu. Potraﬁ zaklasyﬁkować
gatunkowo i zinterpretować tekst w odniesieniu do perskiej
konwencji poetyckiej i kontekstu historyczno-literackiego. Umie
poprawnie przeczytać tekst literacki. Jest świadom ewolucji języka
klasycznej poezji perskiej, jej motywów i gatunków.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Na pierwszych zajęciach: (1) zostaną podane informacje dotyczące treści programowych, oraz (2) zostaną podane
szczegółowe warunki zaliczenia semestru.
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Seminarium licencjackie - iranistyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.1300.5cc02e4139def.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

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

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

absolwent ma podstawową, uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w ramach ﬁlologii
irańskiej i innych ﬁlologii orientalnych. Absolwent zna
i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji
tekstów kultury. Absolwent ma podstawową wiedzę
o miejscu i znaczeniu ﬁlologii irańskiej w systemie
nauk humanistycznych oraz o jej specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej. Absolwent ma
podstawową wiedzę o powiązaniach ﬁlologii irańskiej
z dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk
humanistycznych. Absolwent zna i rozumie zasady
ochrony własności intelektualnej.

FOIR_K1_W01,
FOIR_K1_W04,
FOIR_K1_W05,
FOIR_K1_W06,
FOIR_K1_W07

zaliczenie

FOIR_K1_U01,
FOIR_K1_U03,
FOIR_K1_U05,
FOIR_K1_U08,
FOIR_K1_U09,
FOIR_K1_U10,
FOIR_K1_U11,
FOIR_K1_U12,
FOIR_K1_U13,
FOIR_K1_U14

zaliczenie

FOIR_K1_K01,
FOIR_K1_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do jest przygotowany do oceny
i selekcjonowania informacji z pomocą opiekuna
naukowego. Absolwent jest gotów do rozumie
konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu
i kieruje się jej zasadami.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Sylabusy
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Forma aktywności 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

analiza i przygotowanie danych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
190

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

250

konsultacje

40

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
350

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Treści merytoryczne zajęć obejmują szeroko rozumianą iranistykę, a w
szczególności językoznawstwo i literaturoznawstwo iranistyczne, ale także inne
zagadnienia, w zależności od wybranych tematów prac. Omawiane są zasady
poszukiwania źródeł, technika pisania prac licencjackich, w tym: struktura pracy,
przypisy, bibliograﬁa, transkrypcja Zasady edycji tekstu polskiego i perskiego.
Pierwszy semestr kursu poświęcony jest na wybór tematu pracy, zgromadzenie
bibliograﬁi oraz sporządzenie ogólnego zarysu pracy. Drugi semestr kursu
poświęcony jest na napisanie pracy w jej ostatecznej formie i przygotowanie do
obrony.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia I semestru kursu (5 semestr studiów) jest
zgromadzenie bibliograﬁi i przygotowanie ogólnego zarysu pracy.

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, seminarium, wykład konwencjonalny, dyskusja, analiza przypadków, metody elearningowe, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia II semestru kursu (6 sem. studiów) jest
przedstawienie ostatecznej wersji pracy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa
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Literatura perska współczesna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.1200.5cc02e41ab2bc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyﬁką i najważniejszymi problemami irańskiej literatury
współczesnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Absolwent zna i rozumie ma podstawową,
uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowoterminologicznego stosowanego w literaturoznawstwie FOIR_K1_W01
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
ﬁlologii irańskiej.

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

W2

Absolwent zna i rozumie ma podstawową wiedzę
o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych
osiągnięciach w literaturoznawstwie w ramach ﬁlologii
irańskiej.

FOIR_K1_W03

esej, egzamin pisemny /
ustny

W3

Absolwent zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji tekstów kultury.

FOIR_K1_W04

esej, egzamin pisemny /
ustny

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.

FOIR_K1_U04

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

U2

Absolwent potraﬁ rozumie potrzebę rozwoju
posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy.

FOIR_K1_U14

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do jest przygotowany do oceny
i selekcjonowania informacji z pomocą opiekuna
naukowego.

FOIR_K1_K01

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

K2

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

FOIR_K1_K02

esej, prezentacja,
egzamin pisemny / ustny

K3

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

FOIR_K1_K03

esej, prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

przygotowanie eseju

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kształtowanie się współczesnej literatury perskiej. Uwarunkowania społeczne i
poszukiwania formalne.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

2.

Podstawy periodyzacji literatury współczesnej i najważniejsze cechy
poszczególnych okresów.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

3.

Polityka, cenzura i propaganda a kierunki rozwoju literatury współczesnej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

4.

Poezja klasyczna a współczesna - podobieństwa, różnice, poszukiwanie ścieżek
rozwoju.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

5.

Tematyka społeczna i poczucie misji w twórczości pisarzy współczesnych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

6.

Dramaturgia - między tradycją rodzimą a zachodnią.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

7.

Mity i folklor w literaturze współczesnej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

8.

Problemy kobiece w literaturze współczesnej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

9.

Rozwój techniki narracyjnej w powieści współczesnej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

10.

Sylwetki wybranych twórców współczesnej literatury perskiej.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

esej, prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu wymaga aktywnego udziału w
zajęciach obejmującego przygotowanie prezentacji na zadany
temat oraz eseju. Większa liczba nieobecności niż trzy może
powodować konieczność dodatkowego zaliczenia partii
materiału wg zaleceń prowadzącego lub zdania egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uczestnicy zajęć muszą posiadać znajomość języka perskiego w stopniu umożliwiającym lekturę tekstów literackich oraz
wiedzę o klasycznej literaturze perskiej wyniesioną z przedmiotu "Literatura regionu - literatura perska klasyczna". Na
pierwszych zajęciach: (1) zostaną podane informacje dotyczące treści programowych, oraz (2) zostaną podane szczegółowe
warunki zaliczenia semestru.
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Praktyczna nauka języka perskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.1200.5cc02e3d841fe.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Poszerzanie podstawowych umiejętności dotyczących nauki języka perskiego: (1) czytania, (2) mówienia, (3)
pisania, oraz (4) słuchania, zdobytych przez studenta w ramach kursu "Praktyczna nauka języka perskiego - 2
LIC".

C2

Poszerzanie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów zgodnie z ESOKJ.

C3

Poszerzenie umiejętności wyszukiwania i oceny informacji związanych z tematami omawianymi w ramach
poszczególnych spotkań.

C4

Poszerzanie umiejętności aktywnego udziału w dyskusji na zadane tematy i merytorycznego argumentowania
własnych poglądów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

W2

student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
języka perskiego. Ma świadomość jego kompleksowej
natury, złożoności i historycznej zmienności.

podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
w języku perskim.

FOIR_K1_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

FOIR_K1_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

FOIR_K1_U01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

FOIR_K1_U02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przygotować w języku perskim typowe prace pisemne
o charakterze ogólnym, odnoszące się do różnych
dziedzin życia i kultury.

U2

dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego
i ustnego o charakterze ogólnym z języka polskiego
na język perski i odwrotnie.

U3

samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne w języku perskim na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu.

FOIR_K1_U08

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
nagranie

U4

współdziałać w grupie.

FOIR_K1_U12

nagranie

U5

student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności w zakresie: (1) czytania, (2)
mówienia, (3) pisania, oraz (4) rozumienia w języku
perskim.

FOIR_K1_U14

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

FOIR_K1_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę, esej,
nagranie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość wartości dziedzictwa
kulturowego świata perskojęzycznego w jego
różnorodności.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

120

przygotowanie do zajęć

45

przygotowanie do sprawdzianu

15

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

45

Przygotowanie prac pisemnych

15

wykonanie ćwiczeń

15

przygotowanie do egzaminu

45

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Poszerzanie kompetencji językowych w zakresie czytania. Studenci poszerzają
swoje kompetencje w zakresie czytania dzięki wspólnej / samodzielnej lekturze
tekstów zróżnicowanych pod względem tematycznym zamieszczonych w skrypcie
do kursu "Praktyczna nauka języka perskiego - 3 LIC" i / lub samodzielnie
wybranych przez siebie.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

2.

Poszerzanie kompetencji językowych w zakresie słuchania. Studenci poszerzają
swoje kompetencje w zakresie słuchania dzięki wspólnemu / samodzielnemu
odsłuchiwaniu tekstów zróżnicowanych pod względem tematycznym
(nie)zamieszczonych w skrypcie do kursu "Praktyczna nauka języka perskiego - 3
LIC".

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

3.

Poszerzanie kompetencji językowych w zakresie mówienia. Studenci poszerzają
swoje kompetencje w zakresie mówienia dzięki wspólnemu / samodzielnemu
relacjonowaniu codziennych wydarzeń i / lub tematów poruszanych w ramach
poszerzania kompetencji w zakresie: (1) czytania, oraz (2) słuchania.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

4.

Poszerzanie kompetencji językowych w zakresie pisania. Studenci poszerzają
swoje kompetencje w zakresie czytania dzięki wspólnemu / samodzielnemu
relacjonowaniu codziennych wydarzeń i / lub tematów poruszanych w ramach
poszerzania kompetencji w zakresie: (1) czytania, (2) mówienia, oraz (3)
słuchania.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

5.

Poszerzanie kompetencji językowych w zakresie gramatyki języka perskiego.
Studenci poszerzają swoje kompetencje w zakresie gramatyki języka perskiego
wykonując pisemnie i / lub ustnie ćwiczenia gramatyczne obejmujące: (1)
morfologię, oraz (2) składnię.

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

6.

Tematyka poszczególnych spotkań stanowi poszerzenie i rozwinięci tematów
poruszanych w ramach kursu "Praktycznej nauki języka perskiego - 2 LIC".

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
U5, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
esej, nagranie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Każdy uczestnik kursu winien zapoznać się z poniższymi formami i
warunkami zaliczenia: (1) Obecność obowiązkowa. Dopuszcza się 3
usprawiedliwione nieobecności - usprawiedliwienie nieobecności
odbywa się na podstawie zwolnienia lekarskiego i / lub przypadka
losowego. UWAGA 1: Nieobecność nie zwalnia ze znajomości tematu
spotkania i obowiązku przygotowania do kolejnego. UWAGA 2: W
przypadku większej liczby nieobecności prowadzący ma prawo nie
dopuścić studenta do zaliczenia semestralnego / całorocznego. (2)
Zaliczenie pisemne. W trakcie semestru student przystępuję do
10-12 zaliczeń pisemnych. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie min.
75% - w przypadku nieuzyskania wymaganego minimum student
zobowiązany jest ponownie przystąpić do test. UWAGA: Nieobecność
nie zwalnia z obowiązku przystąpienia do zaliczenia pisemnego. (3)
Esej. W trakcie semestru student sporządza 10-12 esejów, na
przygotowanie których ma każdorazowo 1 tydzień. W przypadku
niezłożenia w terminie w/w esejów prowadzący ma prawo nie
dopuścić studenta do zaliczenia semestralnego / całorocznego. (4)
Nagranie. W trakcie semestru student sporządza 10-12 nagrań, na
przygotowanie których ma każdorazowo 1 tydzień. Po ocenie i
korekcie winien przesłać poprawione nagranie w przeciągu 1
tygodnia. W przypadku niezłożenia w terminie w/w nagrań i / lub ich
korekt prowadzący ma prawo nie dopuścić studenta do zaliczenia
semestralnego / całorocznego. (5) Zaliczenie śródsemestralne.
Zaliczenie śródsemestralne ma formę pisemną. (6) Zaliczenie
semestralne. Zaliczenie semestralne ma formę pisemną oraz ustną.
Nieprzystąpienie do zaliczenia semestralnego w terminie
wyznaczonym przez prowadzącego jest możliwe tylko na zasadzie
drugiego terminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Na pierwszych zajęciach: (1) zostaną podane informacje dotyczące treści
programowych, oraz (2) zostaną podane szczegółowe warunki zaliczenia semestru.
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Język angielski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia orientalna – iranistyka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFOIRS.1200.5ca7569692886.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

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

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy
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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

FOIR_K1_W04,
FOIR_K1_W06,
FOIR_K1_W07,
FOIR_K1_W08

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

FOIR_K1_U05,
FOIR_K1_U07,
FOIR_K1_U11,
FOIR_K1_U12,
FOIR_K1_U13,
FOIR_K1_U14

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

FOIR_K1_K01,
FOIR_K1_K02,
FOIR_K1_K03,
FOIR_K1_K04

zaliczenie

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

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.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat

30

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do sprawdzianu

5

przygotowanie do egzaminu

16
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uczestnictwo w egzaminie

4

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

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
W1, U1, K1
- 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.

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
W1, U1, K1
- 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.
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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
W1, U1, K1
- 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.

3.

Informacje rozszerzone
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

lektorat

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, egzamin
ustny, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
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

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