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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

ﬁlologia szwedzka

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

67%

Literaturoznawstwo 33%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Stacjonarne studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Warunkiem ich zaliczenia
jest uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS, przedstawienie pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu magisterskiego z
wybranej dyscypliny. Absolwent studiów drugiego stopnia legitymuje się bardzo dobrą znajomością w mowie i piśmie języka
szwedzkiego oraz dobrą znajomością drugiego języka skandynawskiego. Posiada pogłębioną wiedzę o języku, literaturze i
kulturze Szwecji oraz dobrą orientację w problematyce krajów skandynawskich. Gruntowna wiedza z wybranego obszaru
tematycznego (językoznawstwa, literaturoznawstwa lub przekładoznawstwa) pozwala mu na znalezienie pracy w charakterze
tłumacza, specjalisty ds. skandynawskich w wydawnictwach, instytucjach kulturalnych, dyplomacji, instytucjach badawczych
oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka szwedzkiego.
Nie istnieją podobne kierunki.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia jest zgodna z Misją UJ oraz z celami strategicznymi 1 i 2 określonymi w Statucie UJ (Dział I) oraz
Strategią Rozwoju UJ na lata 2021-2030. Poza tym koncepcja kształcenia zgodna jest z zapismi Uchwały nr 38/III/2017
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości
Kształcenia na UJ.

Cele kształcenia
wykształcenie kompetencji językowych w zakresie języka szwedzkiego na poziomie C2 wg ESOKJ
przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka szwedzkiego;
przekazanie pogłębionej wiedzy o literaturze i kulturze Szwecji;
wykształcenie umiejętności językowych w zakresie dodatkowego języka skandynawskiego
przekazanie wiedzy na temat języka, literatury i kultury krajów skandynawskich
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wykształcenie pogłębionych umiejętności ﬁlologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i
mówionego;
wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych
danych.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Obecnie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na osoby z biegłą znajomością języka szwedzkiego i posiadające wiedzę z
zakresu języka, literatury i kultury krajów skandynawskich. Poszukiwani są eksperci do spraw skandynawskiego obszaru
kulturowego w róznych instytucjach: przede wszystkim kulturalnych, jak również gospodarczych lub politycznych,
wykwaliﬁkowani pracownicy szeroko pojętego sektora kultury i mediów oraz tłumacze literatury pięknej i tekstów
specjalistycznych

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Uzyskane efekty uczenia się umożliwią uzyskanie pracy jako tłumacz tekstów specjalistycznych, a po spełnieniu
dodatkowych wymogów ustawowych - tłumacz przysięgły. Ponadto absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku ﬁlologii
szwedzka będą posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające pracę jako specjalista do spraw skandynawskich
w instytucjach kulturalnych, politycznych i gospodarczych. Będą także mogli oferować swoje umiejętności na rynku pracy
jako lektorzy lub wykładowcy na uczelniach wyższych. Natomiast po ukończeniu szkoły doktorskiej - jako pracownicy
badawczy lub badawczo-dydaktyczni.
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Pracownicy IFG reprezentują dyscypliny naukowe językoznawstwo oraz literaturoznawstwo. Pracownicy Zakładu
Językoznawstwa Germańskiego prowadzą badania nad uniwersaliami językowymi, kategoriami i kategoryzacją,
zastosowaniem modeli gramatycznych w badaniach nad komunikacją w języku niemieckim, jak również nad zastosowaniem
wyników tych badań w kształceniu kompetencji komunikacyjnej, translatorycznej i kulturowej. Pracownicy i doktoranci
Zakładu Literatury Niemieckiej szczególnie interesują się problematyką literatury niemieckojęzycznej, literaturą
interkulturową, tzw. zbiorami berlińskimi w Bibliotece Jagiellońskiej, intermedialnością w zakresie literatury i sztuki oraz
problemami związanymi z przekładem literackim. W Zakładzie Dydaktyki i Historii Języka Niemieckiego prowadzone są
badania dotyczące polsko-niemieckich kontaktów językowych, zapożyczeń z języka niemieckiego w języku polskim, jak
również badana jest grafematyka, fonologia i morfologia dawnych tekstów. Ponadto nasze zainteresowania badawcze
poświęcone są dydaktyce i metodyce nauczania języka niemieckiego jako obcego, oraz koncepcjom kulturoznawczym. W
Zakładzie Filologii Szwedzkiej prowadzone są badania dotyczące językoznawstwa szwedzkiego, literatury i kultury szwedzkiej
oraz literatury staronordyckiej. Ponadto pracownicy Zakładu zajmują się przekładoznawstwem. W Zakładzie Filologii
Szwedzkiej prowadzone są także badania związane z kognitywistyczną teorią przekładu, stylistyką szwedzką oraz nauką
języka szwedzkiego i wielojęzycznością.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Zakres badań działajacych w Zakładzie Filologii Szwedzkiej zespołów badawczych obejmuje wszystkie ważne zagadnienia
wykładane na kierunku ﬁlologia szwedzka: językoznawstwo szwedystyczne, literaturoznawstwo szwedystyczne i
komparatystyczne, przekład i komunikację miedzykulturową (w perspektywie skandynawistycznej). Ponadto posiadamy
Pracownię Translacji, której zadaniem jest koordynacja i optymalizacja realizowanych w IFG UJ zajęć dydaktycznych z teorii i
praktyki przekładu, opracowywanie nowych programów dydaktycznych w tym zakresie, stymulacja badań naukowych oraz
organizacja róźnego rodzaju wydarzeń dydaktycznych i naukowych.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
IFG UJ w siedzibie przy Al. Mickiewicza dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą dydaktyczną. Wszystkie sale dydaktyczne są
wyposażone w komputery i projektory multimedialne. Posiadają odpowiednie nagłośnienie, a część z nich także tablice
interaktywne. Na terenie budynku możliwe jest bezpłatrne korzystanie z WI-FI (eduroam oraz sieć UJ). Instytut dysponuje
obecnie sześcioma mniejszymi salami (na 22 osoby), pięcioma średniej wielkości (trzema w nowym budynku i dwiema w
budynku przy ul. Ingardena) oraz jedną mniejszą salą wykładową. W nowym budynku Paderevianum instytut może również
korzystać z sali komputerowej, laboratorium językowego, laboratorium do nauki tłumaczeń symultanicznych oraz dużej sali
wykładowej. Pokoje pracowników, w których są przeprowadzane konsultacje, są wyposażone prawidłowo. W siedzibie przy Al.
Mickiewicza studenci i pracownicy mają dobry dostęp do zalecanej literatury. Biblioteka Wydziału Filologicznego UJ
(utworzona Zarządzeniem Rektora UJ z dnia 21 października 2015 r.) ma bowiem swoją siedzibę w budynku Paderevianum II,
a zbiory Biblioteki tworzą połączone księgozbiory bibliotek instytutowych. Biblioteka Wydziału Filologicznego zapewnia
użytkownikom dostęp do krajowych i światowych zasobów informacji – stanowi nowoczesne centrum informacji dotyczące
ﬁlologii obcych, historii literatury, językoznawstwa, metodyki nauczania, historii, kultury, sztuki oraz przekładoznawstwa.
Biblioteka zapewnia obecnie szeroki dostęp do aktualnych zasobów odpowiadających proﬁlowi kształcenia na Wydziale.
Księgozbiór mieści się na 3000 metrach bieżących półek i zawiera ok. 150 tys. woluminów. Zbiory biblioteczne są
katalogowane na bieżąco w systemie VTLS/Virtua oraz wypożyczane komputerowo za pomocą modułu circulation
VTLS/Virtua. Siedziba Biblioteki to nowoczesny, klimatyzowany budynek w pełni przystosowanym do obsługi czytelników
niepełnosprawnych. W Bibliotece czytelnicy korzystają z wolnego dostępu do półek oraz z 50 miejsc w czytelni, które są
wyposażone w komputery z bezpłatnym dostępem do internetu.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0232

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku ﬁlologia szwedzka trwają 4 semestry, w trakcie których student realizuje
przedmioty obligatoryjne oraz wybiera przedmioty fakultatywne z dyscypliny językoznawstwo i literaturoznawstwo. Nauka
języka kierunkowego (języka szwedzkiego) prowadzona jest od poziomu C1. Poza tym student może wybrać naukę drugiego
języka skandynawskiego, dzięki czemu kończy studia ze znajomością dwóch języków skandynawskich. Na studiach drugiego
stopnia oferowane są ponadto przedmioty z zakresu wiedzy o języku, literaturze i kulturze Szwecji i krajów skandynawskich.
Student ma także możliwość nauki tłumaczenia tekstów w ramach warsztatów translatorskich. Na pierwszym roku student
wybiera seminarium magisterskie spośród oferowanych w danym roku obszarów tematycznych: językoznawczego,
literaturoznawczego czy przekładoznawczego, przygotowujące do napisania pracy dyplomowej. Poza seminarium wybiera
także przedmiot "Moduł z zakresu literaturoznawstwa/ językoznawstwa/przekładoznawstwa", zgodnie z ukierunkowaniem
wybranego seminarium. W ramach programu przewiduje się przedmiot sekwencyjny, którym jest Praktyczna nauka języka
szwedzkiego. Warunkiem udziału w tych zajęciach w trzecim semestrze studiów jest zdanie egzaminu na poziomie C1+.
Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej w języku szwedzkim i zdaniem egzaminu dyplomowego w języku
szwedzkim.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

95

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

30

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

66

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

1

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 910

Praktyki zawodowe

Program
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Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
nie dotyczy

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Praca dyplomowa w języku szwedzkim oraz egzamin dyplomowy w języku szwedzkim.

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

FSZ_K2_W01

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu aparat pojęciowo-terminologiczny
stosowany w wybranych obszarach badawczych ﬁlologii szwedzkiej

P7S_WG

FSZ_K2_W02

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyﬁkę przedmiotową i
metodologiczną ﬁlologii szwedzkiej jako nauki humanistycznej, którą jest w stanie
rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej

P7S_WG, P7U_W

FSZ_K2_W03

Absolwent zna i rozumie terminologię, teorie i metodologię w zakresie nauk
ﬁlologicznych, a w szczególności wiedzy o języku, literaturze i kulturze Szwecji

P7S_WG

FSZ_K2_W04

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym zakresie kompleksową naturę języka
szwedzkiego oraz jego złożoność

P7S_WG

FSZ_K2_W05

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu powiązania ﬁlologii szwedzkiej z
innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych

P7S_WG

FSZ_K2_W06

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym zakresie współczesne dokonania, ośrodki i
szkoły badawcze w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego

P7S_WG

FSZ_K2_W07

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane metody analiz,
interpretacji, wartościowania i problematyzowania tekstów w języku szwedzkim oraz
innych wytworów kultury

P7S_WG

FSZ_K2_W08

Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i
prawa autorskiego

P7S_WK

FSZ_K2_W09

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym zakresie instytucje kultury w Szwecji i innych
P7S_WG,
krajach skandynawskich i orientuje się we współczesnym życiu społecznym i
P7S_WK
kulturalnym krajów skandynawskich

Umiejętności
Kod

Treść

PRK

FSZ_K2_U01

Absolwent potraﬁ komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi
kręgami odbiorców

P7S_UK

FSZ_K2_U02

Absolwent potraﬁ prowadzić debatę i posługiwać się językiem szwedzkim na
poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, wykorzystując
terminologię specjalistyczną

P7S_UK

FSZ_K2_U03

Absolwent potraﬁ komunikować się w dodatkowym języku skandynawskim

P7S_UK

FSZ_K2_U04

Absolwent potraﬁ przygotować różne prace pisemne o charakterze ogólnym i
specjalistycznym w języku szwedzkim, wykorzystując swoją pogłębioną wiedzę o
języku, literaturze, kulturze i realiach Szwecji ( w tym również prace mające
znamiona tekstu naukowego)

P7S_UW

FSZ_K2_U05

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

P7S_UW

FSZ_K2_U06

Absolwent potraﬁ tłumaczyć teksty z języka szwedzkiego i na język szwedzki o
charakterze ogólnym lub specjalistycznym

P7S_UW
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Kod

Treść

PRK

FSZ_K2_U07

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować
informacje, wykorzystując różne źródła oraz swoją gruntowną i wszechstronną wiedzę
P7S_UW
z zakresu wybranego obszaru nauki (literaturoznawstwa, językoznawstwa lub
przekładoznawstwa) oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

FSZ_K2_U08

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w
zakresie wybranego obszaru nauki (literaturoznawstwa, językoznawstwa,
przekładoznawstwa)

P7S_UW

FSZ_K2_U09

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

P7S_UW

FSZ_K2_U10

Absolwent potraﬁ kierować pracą zespołu, współdziałać z innymi osobami w ramach
prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach

P7S_UO

FSZ_K2_U11

Absolwent potraﬁ wykorzystać wiedzę o języku w różnorodnych dziedzinach nauki i
życia społecznego

P7S_UW

FSZ_K2_U12

Absolwent potraﬁ rozpoznać i przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych
rodzajów wytworów kultury skandynawskiej, z zastosowaniem zróżnicowanych metod
P7S_UW
w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i
oddziaływania społecznego

FSZ_K2_U13

Absolwent potraﬁ argumentować merytorycznie z wykorzystaniem własnych
poglądów oraz poglądów innych autorów, a także formułować samodzielne wnioski i
tworzyć syntetyczne podsumowania

P7S_UW, P7U_U

FSZ_K2_U14

Absolwent potraﬁ porozumiewać się i dyskutować ze specjalistami w zakresie nauk
ﬁlologicznych oraz niespecjalistami, wykorzystując różne kanały i techniki
komunikacyjne, a także wykorzystywać i popularyzować wiedzę o wytworach
skandynawskiej kultury i jej instytucjach

P7S_UW

FSZ_K2_U15

Absolwent potraﬁ samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe
życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

P7S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

FSZ_K2_K01

Absolwent jest gotów do odpowiedniego określania priorytetów służących realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania

P7U_K

FSZ_K2_K02

Absolwent jest gotów do prawidłowego identyﬁkowania i rozstrzygania dylematów
związanych z wykonywaniem zawodu ﬁlologa, tłumacza, wydawcy, organizatora
kultury

P7U_K, P7S_KR

FSZ_K2_K03

Absolwent jest gotów do aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, szczególnie w kwestii współpracy i
kontaktów polsko-szwedzkich

P7S_KO

FSZ_K2_K04

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i zasięgania opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

P7S_KK, P7U_K

Efekty uczenia się

9 / 85

Plany studiów
W ramach realizacji programu studiów student co roku (w semestrach: 1 i 3) może wybrać
opcje z dwóch różnych dyscyplin (tj. jedną językoznawczą i jedną literaturoznawczą) lub
dwie z jednej dyscypliny (tj. dwie językoznawcze lub dwie literaturoznawcze), spośród
kursów oferowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej/Instytut Filologii Germańskiej; lub
spośród innych przedmiotów z dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo
oferowanych przez inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach przedmiotów z
grupy seminarium magisterskiego student wybiera jedno z oferowanych w danym roku
akademickim seminariów: językoznawcze, literaturoznawcze lub przekładoznawcze oraz
przedmiot "Moduł z zakresu literaturoznawstwa/językoznawstwa/przekładoznawstwa" zgodnie z wybranym seminarium magisterskim.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Praktyczna nauka j. szwedzkiego

90

5,0

zaliczenie

O

Warsztaty translatorskie I

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wybrane zagadnienia z językoznawstwa szwedystycznego

30

3,0

egzamin

Drugi język skandynawski

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Opcja językoznawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja literaturoznawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Przedmiot

O

Grupa seminarium magisterskiego

O

Student wybiera jedno z oferowanych w danym roku akademickim seminariów: językoznawcze, literaturoznawcze lub
przekładoznawcze oraz przedmiot "Moduł z zakresu literaturoznawstwa/językoznawstwa/przekładoznawstwa" - zgodnie z
wybranym seminarium magisterskim.
Seminarium magisterskie

30

3,0

zaliczenie

F

Moduł z zakresu
językoznawstwa/literaturoznawstwa/przekładoznawstwa I

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

W ramach realizacji programu studiów student co roku (w semestrach: 1 i 3) może wybrać
opcje z dwóch różnych dyscyplin (tj. jedną językoznawczą i jedną literaturoznawczą) lub
dwie z jednej dyscypliny (tj. dwie językoznawcze lub dwie literaturoznawcze), spośród
kursów oferowanych przez Zakład Filologii Szwedzkiej/Instytut Filologii Germańskiej; lub
spośród innych przedmiotów z dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo
oferowanych przez inne jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Semestr 2

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka j. szwedzkiego (C1+)

90

5,0

egzamin

Warsztaty translatorskie II

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wybrane zagadnienia literatury szwedzkiej

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Drugi język skandynawski

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

O

Grupa seminarium magisterskiego

O

Student wybiera jedno z oferowanych w danym roku akademickim seminariów: językoznawcze, literaturoznawcze lub
przekładoznawcze oraz przedmiot "Moduł z zakresu literaturoznawstwa/językoznawstwa/przekładoznawstwa" - zgodnie z
wybranym seminarium magisterskim.
Seminarium magisterskie

30

11,0

zaliczenie

F

Moduł z zakresu
językoznawstwa/literaturoznawstwa/przekładoznawstwa II

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka j. szwedzkiego

60

8,0

zaliczenie

Dania/Islandia/Norwegia - kraj, język, kultura

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Drugi język skandynawski

30

4,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie

30

11,0

zaliczenie

F

Opcja językoznawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Opcja literaturoznawcza

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka j. szwedzkiego (C2)

60

10,0

egzamin

O

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie

30

14,0

zaliczenie

F

Semestr 3
Przedmiot

O

Semestr 4
Przedmiot

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Plany studiów

12 / 85

Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy

13 / 85

Praktyczna nauka j. szwedzkiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia szwedzka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFSZS.210.5cd2d12d0eb0f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Szwedzki

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wszechstronne rozwijanie kompetencji językowej uczestników, pozwalające na porozumiewanie
się w języku szwedzkim na poziomie C1, zarówno w mowie, jak i w piśmie.

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

w pogłębionym zakresie kompleksową naturę języka
szwedzkiego, jego złożoność i historyczną zmienność
oraz posiada wiedzę na temat kompetencji
semiolingwistycznej.

FSZ_K2_W04

zaliczenie

FSZ_K2_U02,
FSZ_K2_U04,
FSZ_K2_U05,
FSZ_K2_U06

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student wykazuje się znajomością języka szwedzkiego
na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

odpowiedniego określania priorytetów służących
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
oraz do prawidłowego identyﬁkowania i rozstrzygania
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
ﬁlologa.

FSZ_K2_K01, FSZ_K2_K02 zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

90

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

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.

1. Rozumienie ze słuchu:
• rozumienie dłuższych, bardziej zaawansowanych, niekoniecznie klarownie
ustrukturyzowanych wypowiedzi
• rozumienie ﬁlmów i programów telewizyjnych
• poszerzanie słownictwa
• zwracanie uwagi na łączliwość wyrazów i kolokacje charakterystyczne dla języka
szwedzkiego

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

2. Gramatyka. Utrwalanie i poszerzanie wiedzy na temat zagadnień
gramatycznych:
- odmiana rzeczownika: forma określona i nieokreślona w liczbie pojedynczej i
mnogiej, forma dopełniacza;
- zaimki: osobowe, dzierżawcze, wskazujące, względne, zwrotne, zaimki
nieokreślone i pytajne;
- odmiana czasownika: bezokolicznik i forma osobowa, koniugacje, czasowniki
posiłkowe, czasowniki nieregularne,
tryb rozkazujący, czasowniki modalne, imiesłowy, strona bierna; czasowniki
rozdzielnie i nierozdzielnie złożone
- odmiana przymiotnika z rzeczownikiem; przysłówek; stopniowanie przymiotnika i
przysłówka,
- spójniki;
- szyk zdania w języku szwedzkim, satsadverb, mowa zależna;
- liczebniki główne i porządkowe
- kategoria species
- warunkowość
- system czasowy w tekście

W1, U1, K1

Istotnym elementem jest umiejętność poprawnego zastosowania wymienionych
kategorii w produkowanych tekstach ustnych i pisemnych.

3.

3. Rozumienie tekstów czytanych:
• rozumienie bardziej złożonych tekstów różnego typu
• dostrzeganie różnic pomiędzy podstawowymi odmianami stylowymi języka
• rozumienie tekstów oraz instrukcji związanych z dziedzinami spoza własnych
zainteresowań
• poprawne głośne odczytanie fragmentów bardziej zaawansowanych tekstów
• umiejętność znalezienia w tekście potrzebnej informacji
• dostrzeganie struktury tekstu
• dedukowanie informacji z tekstu

W1, U1, K1

4.

4. Rozmowa / interakcja komunikacyjna:
• rozumienie i prawidłowa percepcja tekstu wypowiadanego w naturalnym tempie
w różnych sytuacjach
• spontaniczna i płynna rozmowa oraz dyskusja z rodzimym użytkownikiem języka
• samodzielne włączanie się do dyskusji
• argumentowanie i obrona własnych poglądów
• wymiana informacji w dialogu
• zgodne ze szwedzkimi standardami reagowanie na wypowiedzi interlokutora
• umiejętność wypowiadania się na zaawansowane tematy związane z życiem
społeczno-politycznym i kulturalnym
• umiejętność precyzyjnego wyrażania opinii
• umiejętność dostosowania się do rozmówcy

W1, U1, K1

5.

5. Prezentacja ustna:
• przejrzysta i szczegółowa prezentacja informacji na różnorodne, również
bardziej skomplikowane tematy, w formie wypowiedzi o rozbudowanej strukturze
• szczegółowe referowanie własnych poglądów
• argumentowanie za i przeciw, prezentowanie wniosków
• utrwalanie prawidłowych nawyków wymowy szwedzkiej: staranne wymawianie
poszczególnych głosek, akcent wyrazowy i zdaniowy,
asymilacje dźwięków w toku mowy
• referowanie zadanej treści

W1, U1, K1

6.

6. Produkcja tekstu:
• prace pisemne utrwalające omawiane słownictwo i struktury gramatyczne
• sporządzanie przejrzystych, relatywnie spójnych, poprawnych gramatycznie i
szczegółowych tekstów na skomplikowane tematy
• znajomość szwedzkich konwencji sporządzania różnego rodzaju tekstów
• umiejętność stosowania we wszystkich gatunkach wskaźników kohezji tekstu
oraz wskaźników koherencji tekstu

W1, U1, K1

7.

7. Wiedza o kulturze Szwecjii: pogłębianie wiedzy dotyczącej realiów, kultury i
obyczajowości szwedzkiej.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zajęcia z praktycznej nauki języka realizowane są przez różnych
wykładowców. Aby uzyskać zaliczenie semestralne kursu należy spełnić
warunki zaliczenia u każdego z wykładowców, tj.: 1. obecność na
zajęciach - dopuszczalne są dwie nieobecności w ciągu semestru w
ramach jednego bloku zajęć - oraz 2. terminowa realizacja prac domowych
i zaliczenie wszystkich sprawdzianów cząstkowych w semestrze. W zakres
prac domowych wchodzi m.in. pisanie wypracowań na zadane przez
wykładowcę tematy w określonych przez niego formach i objętości. W
razie wyjazdu studenta na stypendium jest on zobowiązany skontaktować
się ze wszystkimi wykładowcami na początku semestru w celu ustalenia
trybu zaliczenia kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone studia licencjackie. Znajomość języka szwedzkiego na poziomie C1.

Sylabusy
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Warsztaty translatorskie I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia szwedzka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFSZS.210.5cd2d12d2dac8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Szwedzki

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
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami warsztatu tłumacza oraz podstawowymi kryteriami oceny
przekładu, a także ćwiczenie zastosowania odpowiednich strategii i technik translatorskich w praktyce tłumacza.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

[FSZ_K2_W04] Student zna i rozumie w pogłębionym
zakresie kompleksową naturę języka szwedzkiego oraz FSZ_K2_W04
jego złożoność w kontekście przekładu.

zaliczenie na ocenę
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W2

[FSZ_K2_W07] Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu wybrane metody analiz, interpretacji,
wartościowania i problematyzowania tekstów
użytkowych (w tym specjalistycznych) w języku
szwedzkim i języku polskim

FSZ_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W3

[FSZ_K2_W09] Student zna i rozumie w pogłębionym
zakresie instytucje kultury w Szwecji i orientuje się
we współczesnym życiu społecznym i kulturalnym
Szwecji w celu wykorzystania takiej wiedzy
w translacji.

FSZ_K2_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

[FSZ_K2_U06] Student potraﬁ tłumaczyć teksty
z języka szwedzkiego na język polski o charakterze
ogólnym i specjalistycznym.

FSZ_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

[FSZ_K2_U07] Student potraﬁ wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i integrować informacje,
wykorzystując różne źródła oraz swoją gruntowną
FSZ_K2_U07
i wszechstronną wiedzę z zakresu translatologii oraz
formułować na tej podstawie krytyczne sądy
na gruncie praktyki tłumaczenia użytkowego (w tym
specjalistycznego)

zaliczenie na ocenę

U3

[FSZ_K2_U11] Student potraﬁ wykorzystać wiedzę
o języku w mediacji translatorskiej jako jednej
z dziedzin życia społecznego.

FSZ_K2_U11

zaliczenie na ocenę

U4

[FSZ_K2_U12] Student potraﬁ rozpoznać
i przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację
różnych rodzajów szwedzkich tekstów w celu
określenia ich znaczeń i oddziaływania społecznego
w procesie przekładu.

FSZ_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U5

[FSZ_K2_U15] Student potraﬁ samodzielnie planować
i realizować własne uczenie się przez całe życie
w obszarze przekładu i ukierunkowywać innych w tym
zakresie.

FSZ_K2_U15

zaliczenie na ocenę

K1

[FSZ_K2_K01] Student jest gotów do odpowiedniego
określania priorytetów służących realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania
translatorskiego.

FSZ_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

[FSZ_K2_K02] Student jest gotów do prawidłowego
identyﬁkowania i rozstrzygania dylematów związanych
z wykonywaniem zawodu tłumacza tekstów
użytkowych (w tym specjalistycznych).

FSZ_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

[FSZ_K2_K04] Student jest gotów do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i zasięgania opinii ekspertów (w
tym prowadzącego kurs) w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązaniem problemu z obszaru
przekładu.

FSZ_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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warsztaty

30

przygotowanie pracy semestralnej

20

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia maja charakter praktyczny i opierają się na przygotowaniu tłumaczeń
różnych, przekazanych przez prowadzącego, tekstów z języka szwedzkiego na
język polski, a następnie dyskusji na temat zastosowanych strategii. Istotnym
elemenetem kursu jest analiza tekstów pod kątem struktury informacji i
koherencji tekstu, rozpoznawania poziomów stylistycznych, a także poprawności
językowej.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, K1, K2, K3

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

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na zajęciach wymagana jest obecność (80%) i aktywny udział
(przygotowanie pisemne własnej wersji tłumaczenia zadanego tekstu
zaliczenie na ocenę
oraz dyskusja na zajęciach). Końcowa ocena wystawiana jest na
podstawie samodzielnego wykonania zadania translatorskiego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Potwierdzona znajomość języka szwedzkiego na poziomie co najmniej C1. Znajomość języka polskiego na poziomie C2.

Sylabusy
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Wybrane zagadnienia z językoznawstwa szwedystycznego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia szwedzka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFSZS.210.5cd2d12d4c47f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Szwedzki

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z różnego rodzaju zjawiskami językowymi, które są typowe dla
współczesnego języka szwedzkiego. Zjawiska takie są rozpatrywane w perspektywie synchronicznej lub
diachronicznej jak i uwzględniającej kulturowe funkcjonowanie języka.

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

[FSZ_K2_W04] Student zna i rozumie w pogłębionym
zakresie kompleksową naturę języka szwedzkiego oraz FSZ_K2_W04
jego złożoność.

egzamin pisemny

W2

[FSZ_K2_W05] Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu powiązania ﬁlologii szwedzkiej z innymi
dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk
humanistycznych.

FSZ_K2_W05

egzamin pisemny

U1

[FSZ_K2_W07] Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu wybrane metody interpretacji, wartościowania
i problematyzowania tekstów w języku szwedzkim
w celu pozyskiwania wiedzy o różnych aspektach
funkcjonowania tego języka.

FSZ_K2_U07

egzamin pisemny

U2

[FSZ_K2_U13] Student potraﬁ argumentować
merytorycznie z wykorzystaniem własnych poglądów
oraz poglądów innych autorów, a także formułować
samodzielne wnioski i tworzyć syntetyczne
podsumowania w zakresie wiedzy dotyczącej różnych
aspektów funkcjonowania tekstu w j. szwedzkim.

FSZ_K2_U13

egzamin pisemny

FSZ_K2_K04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[FSZ_K2_K04] Student jest gotów do krytycznej oceny
posiadanej wiedzy i zasięgania opinii ekspertów (w
tym prowadzącego kurs) w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu
tekstowości na gruncie j. szwedzkiego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

13

wykonanie ćwiczeń

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

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kurs obejmuje: Podczas kursu omawiane będą różnego rodzaju zjawiska językowe,
które są typowe dla współczesnego języka szwedzkiego. Rozpatrywane one będą
W1, W2, U1, U2, K1
w perspektywie synchronicznej lub diachronicznej oraz uwzględniającej kulturowe
funkcjonowanie języka.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na zajęciach
(dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność) i wywiązywanie
się z powierzonych zadań w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.
Student jest zobowiązany do zapoznania się z tekstami stanowiącymi
podstawę dyskusji przed zajęciami. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest
uzyskanie 70% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka na poziomie co najmniej B2.

Sylabusy
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Drugi język skandynawski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia szwedzka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFSZS.230.60422d9deb746.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Norweski, Duński, Islandzki

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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zdobycie przez studenta praktycznych umiejętności z zakresu fonetyki, podstaw gramatyki
i słownictwa dodatkowego języka skandynawskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

24 / 85

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student posiada podstawową wiedzę społeczną
i kompetencje językowe z zakresu dodatkowego
języka skandynawskiego.

FSZ_K2_W04,
FSZ_K2_W09

zaliczenie na ocenę

FSZ_K2_U01,
FSZ_K2_U03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student posiada praktyczne umiejętności z zakresu
fonetyki, podstaw gramatyki i słownictwa
dodatkowego języka skandynawskiego.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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 sprawdzianu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do zajęć

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

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
Nauka wymowy - samogłoski, spółgłoski, dyftongi, retroﬂeks.
Gramatyka - zakres podstawowy: zaimek, liczebnik, rzeczownik i rodzajniki,
czasownik, przymiotnik, przysłówek, przyimek

1.

Rozwijanie słownictwa na następujące tematy: przedstawienie się, codzienne
aktywności, zainteresowania, czas wolny i wspólne plany, rodzina, samopoczucie.

W1, U1

Mówienie, słuchanie i pisanie - opowiadanie o sobie, słuchanie krótkich wywiadów,
pisanie krótkich tekstów użytkowych (notatka, email).

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, gra dydaktyczna, metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione), aktywny w nich
zaliczenie na ocenę
udział, wykonywanie prac domowych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z
testów cząstkowych oraz testu końcowego.

Semestr 2
Metody nauczania:
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, gra dydaktyczna, wykład z prezentacją
multimedialną, metoda sytuacyjna
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione), aktywny w nich
zaliczenie na ocenę
udział, wykonywanie prac domowych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z
testów cząstkowych oraz testu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
nie ma.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Opcja językoznawcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia szwedzka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFSZS.250.5cd2d1180a500.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Szwedzki

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z różnymi tematami z zakresu językoznawstwa ogólnego
i szwedystycznego

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

w pogłębionym stopniu aparat terminologiczny
z zakresu językoznawstwa, w szczególności z zakresu
językoznawstwa szwedzkiego i kultury krajów
skandynawskich. Rozumie także powiązania ﬁlologii
szwedzkiej z innymi dyscyplinami w obszarze nauk
humanistycznych

FSZ_K2_W01,
FSZ_K2_W03,
FSZ_K2_W05

zaliczenie na ocenę

FSZ_K2_U01,
FSZ_K2_U14

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

komunikować się na tematy specjalistyczne z różnymi
kręgami odbiorców

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

przygotowanie do zajęć

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

analiza problemu

20

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.

Tłumaczenia ustne (Iwona Kowal):
W trakcie zajęć studenci zapoznają się z rodzajami tłumaczeń ustnych:
konsekutywnymi (w tym liasion) i symultanicznymi. Znaczna część zajęć ma
charakter praktyczny: studenci będą mieć możliwość ćwiczenia tłumaczeń z
różnej tematyki po wcześniejszym przygotowaniu merytorycznym. Poznają zasady
tłumaczeń kabinowych bezpośrednich i pośrednich, obsługę pulpitu tłumacza. W
drugiej połowie semestru zajęcia odbywać się będą w laboratorium
tłumaczeniowym, gdzie prowadzone będą ćwiczenia tłumaczeń kabinowych.
Jednym z bloków tematycznych będą także tłumaczenia ustne wykonywane przez
tłumacza przysięgłego w sądzie czy na policji. Studenci poznają także warsztat
tłumacza ustnego - sposób wykonywania pracy, zasady etyczne itp.

W1, U1

Sylabusy
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2.

Stałe związki frazeologiczne w języku szwedzkim (Grażyna Pietrzak-Porwisz):
Podstawowe pojęcia frazeologii. Badania nad frazeologią w językoznawstwie
polskim i szwedzkim.
Deﬁnicje i klasyﬁkacje związków frazeologicznych w językoznawstwie polskim i
szwedzkim.
Cechy wyróżniające związki frazeologiczne.
Relacje semantyczne zachodzące między związkami frazeologicznymi.
Wariantywność związków frazeologicznych.
Źródła szwedzkiej frazeologii i paremiologii. Najnowsze idiomy w zasobie
frazeologicznym języku szwedzkiego.
Pary wyrazowe we frazeologii szwedzkiej.
Porównania sfrazeologizowane w języku szwedzkim.
Szwedzkie przysłowia i welleryzmy.
Frazeologia somatyczna w języku szwedzkim.
Nazwy barw we frazeologii szwedzkiej.
Motywacja metaforyczna związków frazeologicznych.

W1, U1

3.

Wybrane zagadnienia z gramatyki języka szwedzkiego II (Monika Jazowy-Jarmuł)
Omówienie wybranych kategorii gramatycznych języka szwedzkiego,
stwarzających szczególne trudności podczas samodzielnego tworzenia
zaawansowanych tekstów w języku szwedzkim.
Analizując wybrane kategorie (inwentarz form, użycie w tekście) studenci pracują
z zaawansowanymi tekstami zaczerpniętymi zarówno z różnego rodzaju
czasopism, jak i ze współczesnego języka literackiego (fragmenty tekstów).

W1, U1

Tempus och species i teori och praktik (Grażyna Pietrzak-Porwisz)
I. Kategoria tempus w języku szwedzkim
1. Porównanie zastosowań czasów preteritum i perfekt.
2. Specyﬁczne użycia czasów preteritum i perfekt.
3. Relacja pomiędzy czasami preteritum i pluskvamperfekt.
4. Sposoby wyrażania czasu przyszłego.
5. Tempusharmoni – teoria a praktyka.
6. Znaczenia spójników temporalnych w zdaniach podrzędnych czasowych.
4.

7. Konstrukcje z perfekt inﬁnitiv.

W1, U1

II. Kategoria species w języku szwedzkim
1. Dystrybucja formy bezrodzajnikowej.
2. Wykładniki określoności frazy nominalnej.
3. Wykładniki nieokreśloności frazy nominalnej.
4. Określoność implicytna.
5. Konstrukcje z zaimkiem determinatywnym.
6. Stosowanie species w powiązaniu z tytułami osób.
7. Species a leksykalizacja.

Sylabusy
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5.

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych (Iwona Kowal)
Podczas kursu studenci zapoznają się ze specyﬁką tłumaczeń specjalistycznych
oraz warsztatem tłumacza tekstów tego rodzaju. Tłumaczone będą teksty z
dziedziny ekonomii, prawa, medycyny, administracji czy teksty techniczne.
Jednym z celów
kursu jest nauczenie stosowania odpowiedniego rejestru języka, w zależności od
rodzaju tłumaczonego tekstu. Przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych
ćwiczone będzie także stosowanie odpowiednich struktur oraz transformacji
językowych, niezbędnych do prawidłowego oddania treści oryginału.

W1, U1

6.

Analiza stylistyczna tekstu (Ewa Data-Bukowska) Celem kursu jest zapoznanie
studentów z podstawami analizy szwedzkich tekstów użytkowych w zakresie stylu
indykowanego na różnych poziomach organizacji konceptualnej (ortograﬁcznej,
morfologicznej, leksykalnej, składniowej).

W1, U1

7.

Składnia języka szwedzkiego – poziom zaawansowany (Ewa Data-Bukowska)
Celem kursu jest pogłębienie wiedzy studentów o szwedzkiej składni. Warunkiem
uczestnictwa w kursie jest znajomość podstawowych pojęć, którymi operuje
składnia. Ćwiczenia obejmują analizę syntaktyczną zdań na poziomie
zaawansowanym oraz przekształcenia struktury syntaktycznej szwedzkich
wypowiedzeń w zakresie szyku z uwzględnieniem jego funkcji tekstotwórczych i
komunikacyjnych.

W1, U1

Gramatyka kontrastywna języków nordyckich (Piotr Dyguś)
Kurs stanowi przegląd języków północnogermańskich (norweskiego, duńskiego,
islandzkiego, farerskiego) oraz skontrastowanie ich z językiem szwedzkim oraz
sobą nawzajem pod kątem fonologii, morfologii, składni oraz leksyki (ze
wskazaniem na uwarunkowania diachroniczne, determinujące poszczególne
różnice i podobieństwa).

8.

W1, U1

Przekład meliczny (Piotr Dyguś)
Przekład meliczny to tłumaczenie tekstu utworu muzycznego, które umożliwia
jego wykonanie do oryginalnej melodii. Celem zajęć jest analiza przekładu tekstów W1, U1
(piosenek popularnych, dziecięcych, pieśni religijnych itp.) w parach językowych:
szwedzki-polski, polski-szwedzki, angielski-szwedzki oraz ćwiczenie przekładów
prostych piosenek z języka szwedzkiego na język polski.

9.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na co najmniej
zaliczenie na ocenę 80%, aktywność na zajęciach i wykonywanie zadań zleconych przez
prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka szwedzkiego na poziomie C1

Sylabusy
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Opcja literaturoznawcza
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia szwedzka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFSZS.250.5cd2d11a87196.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Szwedzki

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Uświadomienie studentom głębokich związków między nowoczesnym literaturoznawstwem a innymi obszarami
współczesnej humanistyki.

C2

Przekazanie studentom pogłębionej wiedzy o hermeneutycznych podstawach nauki o literaturze.

C3

Zapoznanie studentów z wybranymi kontekstami kulturowymi literatury szwedzkiej.

C4

Problematyzacja obrazu historii literatury szwedzkiej przy pomocy różnych perspektyw teoretycznometodologicznych.

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

fSZ_K2_W01] Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu aparat pojęciowo-terminologiczny stosowany
w wybranych obszarach badawczych ﬁlologii
szwedzkiej [FSZ_K2_W03] Student zna i rozumie
terminologię, teorie i metodologię w zakresie nauk
ﬁlologicznych, a w szczególności wiedzy o języku,
literaturze i kulturze Szwecji [FSZ_K2_W05] Student
zna i rozumie w pogłębionym stopniu powiązania
ﬁlologii szwedzkiej z innymi dyscyplinami naukowymi
w obszarze nauk humanistycznych

FSZ_K2_W01,
FSZ_K2_W03,
FSZ_K2_W05

zaliczenie na ocenę

FSZ_K2_U01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

[FSZ_K2_U01] Student potraﬁ komunikować się
na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami
odbiorców

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przeprowadzenie badań literaturowych

8

przygotowanie eseju

8

przygotowanie do zajęć

8

poznanie terminologii obcojęzycznej

8

przygotowanie referatu

8

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

8

rozwiązywanie zadań problemowych

6

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

6

analiza problemu

6

Przygotowanie prac pisemnych

6

zbieranie informacji do zadanej pracy

6

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
108

ECTS
4.0

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.

Tytuł opcji: Literatura i psychoanaliza / Litteratur och psykoanalys.
Opcja literaturoznawcza poświęcona jest - generalnie - przekazaniu pogłębionej
wiedzy o wybranych problemach z obszaru szeroko pojętego literaturoznawstwa
szwedzkiego i współczesnej teorii literatury. Problemy te dotyczyć mogą m.in.
gatunków literackich, motywów, kompleksów tematycznych, narzędzi
metodologicznych, konstrukcji terminologiczno-pojęciowych, relacji
interdyscyplinarnych, kontekstów kulturowych. Szczególną uwagę poświęca się
naświetlaniu różnorodnych związków i zależności między konkretnymi zjawiskami
historycznoliterackimi (dzieła, pisarstwa, gatunki, okresy) a perspektywami
teoretycznymi z obszaru literaturoznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych.
Jednym z tematów opcji są wszechstronne związki miedzy literaturą, zwłaszcza
szwedzką, a psychoanalizą. Z jednej strony psychoanaliza zostaje potraktowana
jako zespół narzedzi badawczych. Na przykładzie interpretacji konkretnych
tekstów literatury szwedzkiej omówione zostają teoretyczno-metodyczne
implikacje używanych w literaturoznawstwie pojęć psychoanalitycznych i
psychoanalitycznej estetyki. Z drugiej strony opcja ukazuje psychoanalizę jako
źródło inspiracji i intertekst literatury szwedzkiej. Kurs uwzglednia najważniejsze
formacje psychoanalityczne: freudyzm, psychologie głębi Junga, lacanizm i in.

W1, U1

2.

Współczesna szwedzka literatura kobieca w świetle teorii feministycznych i
Genderowych (Magdalena Wasilewska-Chmura):
Kurs ma na celu zapoznać studentów z problematyką współczesnego feminizmu
oraz współczesną szwedzką literaturą kobiecą i feministyczną.
W zakres kursu wchodzą następujące grupy zagadnień:
- Trzy fale feminizmu – wprowadzenie.
- Szwedzkie pisarstwo feministyczne drugiej fali – krytyka patriarchatu, debata na
temat ról płciowych, upolityczniona prywatność.
- Poszukiwanie języka kobiecego w liryce lat 80. XX wieku.
- Kobiecość w zwierciadle mitów i archetypów.
- Teorie genderowe a feminizm.
- Literatura kobieca w czasach postfeminizmu.

W1, U1

3.

Mit-archetyp-literatura (Krzysztof Bak)
Mit i archetyp należą do najważniejszych i najbardziej inspirujących tworzyw
literatury szwedzkiej. Motywy mitologii antycznej wykorzystywano już w
najstarszych szwedzkojęzycznych zabytkach literackich. Literatura szwedzkiego
modernizmu i postmodernizmu formułuje swą diagnozę kryzysu tożsamości
człowieka w świecie postindustrialnym, nawiązując konsekwentnie do elementów
mitycznych i archetypicznych. Wielu dawniejszych i współczesnych pisarzy
wykorzystuje umiejętnie materiał archetypicznych w celu bezpośredniego
oddziaływania na podświadomość czytelników. Nowoczesne społeczeństwa tworzą
nieustannie nowe mitologie, które w różny sposób oddziałują na literaturę. Celem
W1, U1
niniejszego kursu jest zaprezentowanie całej tej bogatej i wszechstronnej
problematyki. W ramach kursu uczestnicy zapoznają się z wybranymi dziełami
literackimi, wykorzystującymi w różny sposób konwencję mitu. W analogiczny
sposób kurs omawia wybrane szwedzkojęzyczne utwory literackie, oparte na
różnorakich strukturach archetypicznych. Teksty te – omawiane chronologiczne –
układają się w rodzaj historii recepcji mitu w literaturze szwedzkiej. elementarnym
zakresie nowoczesne teorie mityczno-archetypiczne oraz strategie interpretacji
mitu i archetypu, wypracowane na gruncie literaturoznawstwa współczesnego.
Narzędzia te zostają wszechstronnie wykorzystane przy analizie i interpretacji
omawianych tekstów literackich.

Sylabusy
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4.

Baśń w literaturze szwedzkiej (Krzysztof Bak)
Baśń jest jednym z najbardziej fascynujących gatunków w literaturze szwedzkiej.
Ma korzenie w dawnej literaturze ludowej, ale od co najmniej 200 lat cieszy się
opinią jednego z najbardziej nobilitowanych gatunków literatury „wysokiej”. Jej
treść i forma stała się inspiracją i tworzywem dla wielu ważnych zjawisk literackich
(epok, gatunków, chwytów narracyjnych, konwencji stylistycznych etc.). Celem
niniejszego kursu jest zaprezentowanie całej tej bogatej i różnorodnej tradycji. W
W1, U1
ramach kursu uczestnicy zdobywają wiedzę o szwedzkiej baśni ludowej i
artystycznej (konstsagan). Zapoznają się również z wybranymi dziełami
literackimi, wykorzystującymi w różny sposób konwencję baśni. Teksty te –
omawiane chronologiczne – układają się w rodzaj historii recepcji baśni w
literaturze szwedzkiej. Kurs poświęca wiele miejsca teorii baśni i strategiom
interpretacji baśni, wypracowanym na gruncie literaturoznawstwa współczesnego.
Narzędzia te zostają wszechstronnie wykorzystane przy analizie i interpretacji
omawianych tekstów literackich.

5.

Historia Szwecji w zwierciadle literatury (Krzysztof Bak)
Historia i historyzm są stosunkowo młodymi konstrukcjami myślowymi,
wytworzonymi w I poł. XIX w. Jedną z literackich konsekwencji myślenia
historycznego było pojawienie się całej serii gatunków historycznych (powieść,
nowela, dramat, wiersz epicki etc.). W literaturze szwedzkiej gatunki te zdobyły
ogromną popularność wśród autorów i czytelników. Większość znaczniejszych
pisarzy szwedzkich XIX i XX w. wykorzystywała w swych utworach elementy
historii Szwecji. Historia Szwecji znalazła również odbicie w szwedzkiej literaturze
dla dzieci i młodzieży. W XXI w. zainteresowanie gatunkami historycznymi nie
osłabło. Godna odnotowania jest imponująca różnorodność formalna i
funkcjonalna elastyczność szwedzkich gatunków historycznych. Niniejszy kurs
opcjonalny uwzględnia wszystkie te archetekstualne aspekty. Omawiając
reprezentatywne szwedzkie utwory historyczne z różnych okresów uczestnicy
kursu zapoznają się z ważnymi wydarzeniami, procesami i postaciami historii
Szwecji, analizują sposoby wykorzystania materiału historycznego w ﬁkcji
literackiej, opisują i interpretują centralne struktury narracyjne i semantyczne
dyskutowanych utworów, rozważają możliwe strategie hermeneutyczne. Utwory
historyczne ukazywane są na tle swojego kontekstu społecznego, kulturowego i
historycznoliterackiego. Omawiane w dużej mierze chronologiczne układają się w
rodzaj historii recepcji dziejów Szwecji w literaturze

W1, U1

6.

Postsekularyzm w skandynawskich tekstach kultury (Jan Balbierz)
W międzynarodowych badaniach opinii kraje skandynawskie zwykle znajdują się
na skrajnych marginesach najbardziej zsekularyzowanych społeczeństw świata.
Zarazem jednak protestantyzm jest ideologią nie tylko fundatorską kultur
Skandynawii, ale do dziś kształtującą zasadniczą część poglądów i systemów
wartości dominujących w na tym obszarze. Kurs poddaje pod dyskusję kwestie
takie jak: jak wygląda dziś dziedzictwo protestanckie w kulturach Skandynawii?
Dlaczego znaczna część tego dziedzictwa, mimo, że żywo obecna, jest wyparta z
oﬁcjalnego dyskursu? Jak kształtuje się obecność tropów religijnych we
współczesnych tekstach kultury skandynawskiej?

W1, U1

Sylabusy
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7.

Przekład literacki w praktyce (Marta Rey-Radlińska)
"Przekład literacki w praktyce" to 30-godzinny kurs opcjonalny, podczas którego
student będzie miał okazję zarówno zapoznać się z najnowszymi trendami w
translatoryce, jak również zastosować je w praktyce. Spróbujemy wspólnie
odpowiedzieć na pytania: czym jest przekład? Na czym polega praca tłumacza
literatury? Co tak naprawdę jest przedmiotem przekładu? Studenci będą pracować
na różnych tekstach dostarczonych przez prowadzącego: będą to fragmenty
literatury dziecięcej, kryminału, powieści sensacyjnej, poezja, a także ćwiczenia z
przekładu na potrzeby nagrania (audiobook). Zajęcia praktyczne wprowadzą
studenta w świat przekładu literatury szwedzkiej na język polski. Celem kursu jest W1, U1
doskonalenie umiejętności translatorskich oraz poszerzenie wiedzy na temat
warsztatu tłumacza.
Zakres tematów:
Omówienie specyﬁki przekładu literackiego w odniesieniu do literatury nordic noir,
dziecięcej, na potrzeby nagrań i in.
praca tłumacza na przykładach znanych tłumaczy literatury
strategie tłumaczeniowe
studia przypadków
Zajęcia praktyczne z przekładu literackiego – praca indywidualna i w grupach

8.

Proza staronordycka we współczesnej perspektywie/Fornnordisk prosa i ett
modernt perspektiv (Marta Rey-Radlińska)
Islandia może się poszczycić unikatowym – i w dużej części zachowanym do dziś w
starych manuskryptach – zbiorem średniowiecznych opowieści, czyli sagami, a
także wyjątkową na tle poezji średniowiecznej Europy twórczością skaldów.
Osobnym problemem badawczym wyłaniającym się ze studiów nad sagami są
þættir, krótkie formy narracyjne zachowane wewnątrz większych sag. Nie ma
wątpliwości, że þættir wyróżniają się swoją oryginalnością, zarówno na
W1, U1
płaszczyźnie kompozycyjnej, jak i tematycznej. Na zajęciach skupimy się przede
wszystkim na zagadnieniach związanych z poetyką tych tekstów, problematyzując
þættir przede wszystkim pod kątem poetyki recepcji, nie pomijając przy tym
kwestii stylów odbioru, oraz współczesnego oddziaływania utworów, będącego
podstawą ich żywotności. Studenci przyjrzą się formie analizowanych dzieł, ich
retoryce i strukturze narracyjnej a także poznają konteksty społeczne i
historyczne, wpisane w krąg zjawisk komunikacyjnych.

9.

Humor, absurd i groteska we współczesnej literaturze szwedzkiej (Elżbieta
Żurawska)
Kurs koncentruje się na analizie i interpretacji wybranych szwedzkich tekstów
literackich od końca XIX wieku, ze wskazaniem w nich elementów groteski,
humoru i absurdu oraz wyjaśnieniem funkcji tych elementów, co odbywa się z
wykorzystaniem narzędzi m.in. z obszaru narratologii, hermeneutyki, teorii
recepcji.

W1, U1

10.

Norrlandia w literaturze szwedzkiej (Elżbieta Żurawska)
Kurs stanowi przegląd wybranej literatury dotyczącej północnej Szwecji,
począwszy od XVI wieku, z naciskiem na literaturę XX i XXI wieku. Przybliża
historię literatury północnoszwedzkiej, jej główne nurty i najważniejszych autorów
i autorki. Analiza i interpretacja tekstu odbywa się m.in. z pozycji teorii
postkolonialnych, ekokrytycznych i geopoetyckich. Koncentruje się na wskazaniu i
wyjaśnieniu cech charakterystycznych literatury północnoszwedzkiej i osadzeniu
ich w kontekście historycznoliterackim.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na podstawie obecności (80%), aktywności na zajęciach
(wnikliwa lektura tekstów, udział w dyskusjach) oraz końcowego zadania
zaliczenie na ocenę
pisemnego o charakterze interpretacyjno-analitycznym. Przedłożona
praca pisemna jest oceniana.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończone studia I stopnia lub przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunku ﬁlologia szwedzka

Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia szwedzka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFSZS.210.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Szwedzki

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z dziedziny badawczej wybranej przez studenta (literaturoznawstwa,
językoznawstwa lub przekładoznawstwa), które stanowią podstawę merytoryczną do napisania pracy
dyplomowej. Celem ﬁnalnym jest napisanie pracy dyplomowej.

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

FSZ_K2_W01] Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu aparat pojęciowo-terminologiczny stosowany
w wybranych obszarach badawczych ﬁlologii
szwedzkiej. [FSZ_K2_W02] Student zna i rozumie
w pogłębionym stopniu specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną ﬁlologii szwedzkiej jako nauki
humanistycznej, którą jest w stanie rozwijać i twórczo
stosować w działalności profesjonalnej. [FSZ_K2_W03]
Student zna i rozumie terminologię, teorie
i metodologię w zakresie nauk ﬁlologicznych,
a w szczególności wiedzy o języku, literaturze
i kulturze Szwecji. FSZ_K2_W05] Student zna i rozumie
w pogłębionym stopniu powiązania ﬁlologii szwedzkiej
z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk
humanistycznych. [FSZ_K2_W06] Student zna
i rozumie w pogłębionym zakresie współczesne
dokonania, ośrodki i szkoły badawcze w zakresie
literaturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego.
[FSZ_K2_W07] Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu wybrane metody analiz, interpretacji,
wartościowania i problematyzowania tekstów w języku
szwedzkim oraz innych wytworów kultury.

FSZ_K2_W01,
FSZ_K2_W02,
FSZ_K2_W03,
FSZ_K2_W05,
FSZ_K2_W06,
FSZ_K2_W07

zaliczenie

FSZ_K2_U04,
FSZ_K2_U05,
FSZ_K2_U07,
FSZ_K2_U08,
FSZ_K2_U09,
FSZ_K2_U11,
FSZ_K2_U12,
FSZ_K2_U13,
FSZ_K2_U15

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

[FSZ_K2_U04] Student potraﬁ przygotować różne
prace pisemne o charakterze ogólnym
i specjalistycznym w języku szwedzkim, wykorzystując
swoją pogłębioną wiedzę o języku, literaturze, kulturze
i realiach Szwecji ( w tym również prace mające
znamiona tekstu naukowego). [FSZ_K2_U05] Student
potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić
różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku
szwedzkim na wybrany temat z wykorzystaniem
literatury przedmiotu. [FSZ_K2_U07] Student potraﬁ
wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i integrować informacje, wykorzystując różne źródła
oraz swoją gruntowną i wszechstronną wiedzę
z zakresu wybranej specjalności (literaturoznawczej,
językoznawczej lub translatorskiej) oraz formułować
na tej podstawie krytyczne sądy. [FSZ_K2_U08]
Student potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie
specjalności. [FSZ_K2_U09] Student potraﬁ w sposób
krytyczny formułować, analizować syntetyzować
problemy badawcze, dobrać adekwatne metody
i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów i dokonać prezentacji opracowanych
zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i metod.
[FSZ_K2_U11] Student potraﬁ wykorzystać wiedzę
o języku w różnorodnych dziedzinach nauki i życia
społecznego. [FSZ_K2_U12] Student potraﬁ rozpoznać
i przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację
różnych rodzajów wytworów kultury skandynawskiej,
z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.
[FSZ_K2_U13] Student potraﬁ argumentować
merytorycznie z wykorzystaniem własnych poglądów
oraz poglądów innych autorów, a także formułować
samodzielne wnioski i tworzyć syntetyczne
podsumowania. [FSZ_K2_U15] Student potraﬁ
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym
zakresie.
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[FSZ_K2_K01] Student jest gotów do odpowiedniego
określania priorytetów służących realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania
[FSZ_K2_K02] Student jest gotów do prawidłowego
identyﬁkowania i rozstrzygania dylematów związanych
z wykonywaniem zawodu ﬁlologa, tłumacza, wydawcy,
organizatora kultury [FSZ_K2_K04] Student jest gotów
do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i zasięgania
opinii ekspertów w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązaniem problemu

FSZ_K2_K01,
zaliczenie
FSZ_K2_K02, FSZ_K2_K04

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie projektu

10

konsultacje

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.

Podczas kursu prezentowane będą zagadnienia z dziedziny badawczej wybranej
przez studenta (literaturoznawstwa, językoznawstwa lub przekładoznawstwa),
stanowiące podstawę merytoryczną do napisania pracy dyplomowej. Poza tym
przekazane zostaną informacje na temat struktury pracy, wyszukiwania i
odpowiedniego doboru bibliograﬁi, prawidłowej redakcji tekstu naukowego
(zastosowania odnośników, cytowań itp.), metod badawczych
charakterystycznych dla danej dyscypliny oraz analizy materiału empirycznego i
dyskusji na temat uzyskanych wyników badań.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność za zajęciach (80%). Przygotowanie konspektu pracy
magisterskiej i jego poprawa zgodnie ze wskazaniami promotora.
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Moduł z zakresu językoznawstwa/literaturoznawstwa/przekładoznawstwa I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia szwedzka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFSZS.210.5cd2d12da1d07.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Szwedzki

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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy z zakresu tematyki badawczej omawianej podczas seminarium
magisterskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w pogłębionym stopniu aparat pojęciowoterminologiczny stosowany w wybranych obszarach
badawczych ﬁlologii szwedzkiej

FSZ_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

w pogłębionym stopniu specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną ﬁlologii szwedzkiej jako nauki
humanistycznej, którą jest w stanie rozwijać i twórczo
stosować w działalności profesjonalnej

FSZ_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W3

w pogłębionym stopniu powiązania ﬁlologii szwedzkiej
z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk
humanistycznych

FSZ_K2_W05

zaliczenie na ocenę

U1

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

FSZ_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

argumentować merytorycznie z wykorzystaniem
własnych poglądów oraz poglądów innych autorów,
formułowania samodzielnych wniosków oraz tworzenia
syntetycznych podsumowań

FSZ_K2_U13

zaliczenie na ocenę

U3

przygotować w języku szwedzkim i języku polskim
różne prace pisemne o charakterze ogólnym i
specjalistycznym, z wykorzystaniem swojej szerokiej
wiedzy o języku, literaturze, kulturze i realiach Szwecji
( w tym również prace mających znamiona tekstu
naukowego)

FSZ_K2_U04

zaliczenie na ocenę

FSZ_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odpowiedniego określania priorytetów służących
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie pracy semestralnej

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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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Podczas kursu przekazywane są treści poszerzające i pogłębiające zagadnienia
omawiane na seminarium magisterskim, zgodnie z wybranym przez studenta
proﬁlem (językoznawczym, literaturoznawczym czy przekładoznawczym). Zakresy
tematyczne obejmują np. metodologię zbierania i analizy materiału, relewantne
zagadnienia teoretyczne, analizę i interpretację literatury przedmiotu oraz
dyskusje wokół omawianych zagadnień, ułatwiające napisanie pracy dyplomowej.

1.

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

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Obecność na 80% zajęć, aktywność na zajęciach, zaliczenie pisemne
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Praktyczna nauka j. szwedzkiego (C1+)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia szwedzka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFSZS.220.5cd2d12e1a6c5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Szwedzki

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 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kursu jest wszechstronne rozwijanie kompetencji językowej uczestników kursu, rozwijanie sprawności
językowych, pozwalających na porozumiewanie się w języku szwedzkim na poziomie C1+, zarówno w mowie, jak
i w piśmie.

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

w pogłębionym zakresie kompleksową naturę języka
szwedzkiego, jego złożoność i historyczną zmienność
oraz posiada wiedzę na temat kompetencji
semiolingwistycznej.

FSZ_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

FSZ_K2_U02,
FSZ_K2_U04,
FSZ_K2_U05,
FSZ_K2_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny

FSZ_K2_K01, FSZ_K2_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student wykazuje się znajomością języka szwedzkiego
na poziomie C1+.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

odpowiedniego określania priorytetów służących
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
oraz do prawidłowego identyﬁkowania i rozstrzygania
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
ﬁlologa.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

90

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Przygotowanie prac pisemnych

30

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.

1. Rozumienie ze słuchu:
- rozumienie dłuższych, bardziej zaawansowanych, niekoniecznie klarownie
ustrukturyzowanych wypowiedzi
- rozumienie ﬁlmów i programów telewizyjnych
- poszerzanie słownictwa
- zwracanie uwagi na łączliwość wyrazów i kolokacje charakterystyczne dla języka
szwedzkiego

W1, U1, K1

Sylabusy
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2.

2. Gramatyka. Utrwalanie i poszerzanie wiedzy na temat zagadnień
gramatycznych:
- odmiana rzeczownika: forma określona i nieokreślona w liczbie pojedynczej i
mnogiej, forma dopełniacza
- zaimki: osobowe, dzierżawcze, wskazujące, względne, zwrotne, zaimki
nieokreślone i pytajne
- odmiana czasownika: bezokolicznik i forma osobowa, koniugacje, czasowniki
posiłkowe, czasowniki nieregularne, tryb rozkazujący, czasowniki modalne,
imiesłowy, strona bierna
- odmiana przymiotnika z rzeczownikiem
- przysłówek
- stopniowanie przymiotnika i przysłówka
- spójniki
- szyk zdania w języku szwedzkim, satsadverb, mowa zależna
- liczebniki główne i porządkowe
- czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone
- mechanizmy spójności tekstu
- kategoria species
- warunkowość
- system czasowy w tekście

W1, U1, K1

Istotnym elementem jest umiejętność poprawnego zastosowania wymienionych
kategorii w produkowanych tekstach ustnych i pisemnych.

3.

3. Rozumienie tekstów czytanych:
- rozumienie bardziej złożonych tekstów różnego typu
- dostrzeganie różnic pomiędzy podstawowymi odmianami stylowymi języka
- rozumienie tekstów oraz instrukcji związanych z dziedzinami spoza własnych
zainteresowań
- poprawne głośne odczytanie fragmentów bardziej zaawansowanych tekstów
- umiejętność znalezienia w tekście potrzebnej informacji
- dostrzeganie struktury tekstu
- dedukowanie informacji z tekstu

W1, U1, K1

4.

4. Rozmowa / interakcja komunikacyjna:
- rozumienie i prawidłowa percepcja tekstu wypowiadanego w naturalnym tempie
w różnych sytuacjach
- spontaniczna i płynna rozmowa oraz dyskusja z rodzimym użytkownikiem języka
- samodzielne włączanie się do dyskusji
- argumentowanie i obrona własnych poglądów
- wymiana informacji w dialogu
- zgodne ze szwedzkimi standardami reagowanie na wypowiedzi interlokutora
- umiejętność wypowiadania się na zaawansowane tematy związane z życiem
społeczno-politycznym i kulturalnym
- umiejętność precyzyjnego wyrażania opinii
- umiejętność dostosowania się do rozmówcy.

W1, U1, K1

5.

5. Prezentacja ustna:
- przejrzysta i szczegółowa prezentacja informacji na różnorodne, również bardziej
skomplikowane tematy, w formie wypowiedzi o bardziej rozbudowanej strukturze
- szczegółowe referowanie własnych poglądów
- argumentowanie za i przeciw, prezentowanie wniosków
- utrwalanie prawidłowych nawyków wymowy szwedzkiej: staranne wymawianie
poszczególnych głosek, akcent wyrazowy i zdaniowy, asymilacje dźwięków w toku
mowy
- referowanie zadanej treści

W1, U1, K1

6.

6. Produkcja tekstu:
- prace pisemne utrwalające omawiane słownictwo i struktury gramatyczne
- student potraﬁ sporządzić przejrzyste, relatywnie spójne, poprawne
gramatycznie i szczegółowe teksty na bardziej skomplikowane tematy
- student zna szwedzkie konwencje sporządzania różnego rodzaju tekstów
- zna stosowane we wszystkich gatunkach wskaźniki kohezji tekstu oraz wskaźniki
koherencji tekstu.

W1, U1, K1

Sylabusy
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7. Wiedza o kulturze Szwecji: pogłębianie wiedzy dotyczącej realiów, kultury i
obyczajowości szwedzkiej.

7.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zajęcia z praktycznej nauki języka realizowane są przez różnych
wykładowców. Aby uzyskać zaliczenie semestralne kursu należy spełnić
warunki zaliczenia u każdego z wykładowców, tj.: 1. obecność na
zajęciach - dopuszczalne są dwie nieobecności w ciągu semestru w
ramach jednego bloku zajęć – oraz 2. terminowa realizacja prac
domowych i zaliczenie wszystkich sprawdzianów cząstkowych w
semestrze. W zakres prac domowych wchodzi m.in. pisanie
wypracowań na zadane przez wykładowcę tematy, w określonych przez
niego formach i objętości. W razie wyjazdu studenta na stypendium
jest on zobowiązany skontaktować się ze wszystkimi wykładowcami na
początku semestru w celu ustalenia trybu zaliczenia kursu. Dodatkowo,
warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie (min. 90%) testu
gramatycznego obejmującego wszystkie omawiane w trakcie studiów
zagadnienia gramatyczne. Test zostanie przeprowadzony w
wyznaczonym terminie pod koniec semestru letniego. Egzamin
końcowy ma zarówno formę pisemną, jak i ustną; składa się z kilku
części sprawdzających poszczególne kompetencje na wymaganym
poziomie. Niezaliczenie jednej części egzaminu (pisemnej lub ustnej)
skutkuje koniecznością zdawania egzaminu poprawkowego w całości.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony pierwszy semestr zajęć (Praktyczna nauka języka szwedzkiego - semestr zimowy).

Sylabusy
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Warsztaty translatorskie II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia szwedzka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFSZS.220.5cd2d12e39268.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Szwedzki

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 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami warsztatu tłumacza oraz podstawowymi kryteriami oceny
przekładu, a także ćwiczenie zastosowania odpowiednich strategii i technik translatorskich w praktyce tłumacza.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w pogłębionym zakresie kompleksową naturę języka
szwedzkiego oraz jego złożoność w kontekście
przekładu.

FSZ_K2_W04

zaliczenie na ocenę
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W2

w pogłębionym stopniu wybrane metody analiz,
interpretacji, wartościowania i problematyzowania
tekstów użytkowych i literackich w języku szwedzkim
i języku polskim

FSZ_K2_W07

zaliczenie na ocenę

W3

w pogłębionym zakresie instytucje kultury w Szwecji
i orientuje się we współczesnym życiu społecznym
i kulturalnym Szwecji w celu wykorzystania takiej
wiedzy w translacji.

FSZ_K2_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

tłumaczyć teksty z języka szwedzkiego na język polski
o charakterze ogólnym i specjalistycznym, a także
teksty literackie.

FSZ_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i integrować informacje, wykorzystując różne źródła
oraz swoją gruntowną i wszechstronną wiedzę
z zakresu translatologii oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy na gruncie praktyki
tłumaczenia, w tym literackiego.

FSZ_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U3

wykorzystać wiedzę o języku w mediacji translatorskiej
FSZ_K2_U11
jako jednej z dziedzin życia społecznego.

zaliczenie na ocenę

U4

rozpoznać i przeprowadzić krytyczną analizę
i interpretację różnych rodzajów szwedzkich tekstów
w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego
w procesie przekładu.

FSZ_K2_U12

zaliczenie na ocenę

U5

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
przez całe życie w obszarze przekładu
FSZ_K2_U15
i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

odpowiedniego określania priorytetów służących
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
translatorskiego.

FSZ_K2_K01

zaliczenie na ocenę

K2

prawidłowego identyﬁkowania i rozstrzygania
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
tłumacza, w tym również tekstów literackich.

FSZ_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K3

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i zasięgania opinii
ekspertów (w tym prowadzącego kurs) w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
z obszaru przekładu.

FSZ_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

warsztaty

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie pracy semestralnej

20

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zajęcia mają charakter praktyczny i opierają się na wykonaniu tłumaczeń róznych,
przekazanych przez prowadzącego, tekstów z języka szwedzkiego na język polski,
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
a następnie dyksusji na temat zastosowanych strategii. Istotnym elemenetem
U4, U5, K1, K2, K3
kursu jest analiza tekstów pod kątem strktury informacji i koherencji tekstu,
rozpoznawania poziomów stylistycznych, a także poprawności językowej.

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

warsztaty

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Na zajęciach wymagana jest obecność (80%) i aktywny udział
(przygotowanie pisemne własnej wersji tłumaczenia zadanego tekstu
zaliczenie na ocenę
oraz dyskusja na zajęciach). Końcowa ocena wystawiana jest na
podstawie samodzielnego wykonania zadania translatorskiego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka szwedzkiego na poziomie C1, języka polskiego na poziomie C2.

Sylabusy
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Wybrane zagadnienia literatury szwedzkiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia szwedzka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFSZS.220.5cd2d12e5805d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Szwedzki

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 na ocenę

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

fSZ_K1_W01] Student zna i rozumie w pogłębionym
zakresie aparat pojęciowo-terminologiczny stosowany
w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz
w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
ﬁlologii szwedzkiej

FSZ_K2_W03

zaliczenie na ocenę, esej

W2

[FSZ_K1_W02] Student zna i rozumie w pogłębionym
zakresie ogólne zagadnienia związane z językiem
i literaturą szwedzką i nordycką. Ma świadomość
kompleksowej natury języka, jego złożoności
i historycznej zmienności.

FSZ_K2_W06

zaliczenie na ocenę, esej

Sylabusy
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W3

[FSZ_K1_W05] Student zna i rozumie miejsce
i znaczenie ﬁlologii szwedzkiej w systemie nauk
humanistycznych oraz jej specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną

FSZ_K2_W09

zaliczenie na ocenę, esej

FSZ_K2_U09

zaliczenie na ocenę, esej

FSZ_K2_K03

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

[FSZ_K1_U09] Student potraﬁ formułować i analizować
problemy badawcze, dobierać bibliograﬁę i materiał
empiryczny, metody i narzędzia badawcze oraz
opracować i zaprezentować wyniki

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[FSZ_K2_K02] Student jest gotów do prawidłowego
identyﬁkowania i rozstrzygania dylematów związanych
z wykonywaniem zawodu ﬁlologa, tłumacza, wydawcy,
organizatora kultury

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

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.

Kurs ma na celu poglebiona prezentacje wybranych problemow, tendencji i
zjawisk z obszaru szeroko pojetej literatury szwedzkiej. Wsrod omawianych
zagadnien znajduja sie epoki literackie, gatunki, kompleksy tematycznomotywiczne, prady ideowe, programy estetyczne, strategie recepcyjne,
uwarunkowania spoleczne, by wymienic niektore z naswietlanych kwestii. W
ramach kursu uczestnicy czytaja i dyskutuja relewantne teksty literackie oraz
zapoznaja sie ze stanem badan nad obranym obszarem. Tym samym rozszerzaja
swe horyzonty historycznoliterackie i doskonala umiejetnosci analitycznointerpretacyjne.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę, esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
80%obecności, praca pisemna

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia szwedzka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFSZS.220.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Szwedzki

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 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z dziedziny badawczej wybranej przez studenta (literaturoznawstwa,
językoznawstwa lub przekładoznawstwa), które stanowią podstawę merytoryczną do napisania pracy
dyplomowej. Celem ﬁnalnym jest napisanie pracy dyplomowej.

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

FSZ_K2_W01] Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu aparat pojęciowo-terminologiczny stosowany
w wybranych obszarach badawczych ﬁlologii
szwedzkiej. [FSZ_K2_W02] Student zna i rozumie
w pogłębionym stopniu specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną ﬁlologii szwedzkiej jako nauki
humanistycznej, którą jest w stanie rozwijać i twórczo
stosować w działalności profesjonalnej. [FSZ_K2_W03]
Student zna i rozumie terminologię, teorie
i metodologię w zakresie nauk ﬁlologicznych,
a w szczególności wiedzy o języku, literaturze
i kulturze Szwecji. FSZ_K2_W05] Student zna i rozumie
w pogłębionym stopniu powiązania ﬁlologii szwedzkiej
z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk
humanistycznych. [FSZ_K2_W06] Student zna
i rozumie w pogłębionym zakresie współczesne
dokonania, ośrodki i szkoły badawcze w zakresie
literaturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego.
[FSZ_K2_W07] Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu wybrane metody analiz, interpretacji,
wartościowania i problematyzowania tekstów w języku
szwedzkim oraz innych wytworów kultury.

FSZ_K2_W01,
FSZ_K2_W02,
FSZ_K2_W03,
FSZ_K2_W05,
FSZ_K2_W06,
FSZ_K2_W07

zaliczenie

FSZ_K2_U04,
FSZ_K2_U05,
FSZ_K2_U07,
FSZ_K2_U08,
FSZ_K2_U09,
FSZ_K2_U11,
FSZ_K2_U12,
FSZ_K2_U13,
FSZ_K2_U15

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

[FSZ_K2_U04] Student potraﬁ przygotować różne
prace pisemne o charakterze ogólnym
i specjalistycznym w języku szwedzkim, wykorzystując
swoją pogłębioną wiedzę o języku, literaturze, kulturze
i realiach Szwecji ( w tym również prace mające
znamiona tekstu naukowego). [FSZ_K2_U05] Student
potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić
różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku
szwedzkim na wybrany temat z wykorzystaniem
literatury przedmiotu. [FSZ_K2_U07] Student potraﬁ
wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i integrować informacje, wykorzystując różne źródła
oraz swoją gruntowną i wszechstronną wiedzę
z zakresu wybranej specjalności (literaturoznawczej,
językoznawczej lub translatorskiej) oraz formułować
na tej podstawie krytyczne sądy. [FSZ_K2_U08]
Student potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie
specjalności. [FSZ_K2_U09] Student potraﬁ w sposób
krytyczny formułować, analizować syntetyzować
problemy badawcze, dobrać adekwatne metody
i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów i dokonać prezentacji opracowanych
zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i metod.
[FSZ_K2_U11] Student potraﬁ wykorzystać wiedzę
o języku w różnorodnych dziedzinach nauki i życia
społecznego. [FSZ_K2_U12] Student potraﬁ rozpoznać
i przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację
różnych rodzajów wytworów kultury skandynawskiej,
z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.
[FSZ_K2_U13] Student potraﬁ argumentować
merytorycznie z wykorzystaniem własnych poglądów
oraz poglądów innych autorów, a także formułować
samodzielne wnioski i tworzyć syntetyczne
podsumowania. [FSZ_K2_U15] Student potraﬁ
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym
zakresie.
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[FSZ_K2_K01] Student jest gotów do odpowiedniego
określania priorytetów służących realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania
[FSZ_K2_K02] Student jest gotów do prawidłowego
identyﬁkowania i rozstrzygania dylematów związanych
z wykonywaniem zawodu ﬁlologa, tłumacza, wydawcy,
organizatora kultury [FSZ_K2_K04] Student jest gotów
do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i zasięgania
opinii ekspertów w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązaniem problemu

FSZ_K2_K01,
zaliczenie
FSZ_K2_K02, FSZ_K2_K04

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

90

zbieranie informacji do zadanej pracy

40

przeprowadzenie badań literaturowych

40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

konsultacje

10

analiza problemu

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
300

ECTS
11.0

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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Podczas kursu prezentowane będą zagadnienia z dziedziny badawczej wybranej
przez studenta (literaturoznawstwa, językoznawstwa lub przekładoznawstwa),
stanowiące podstawę merytoryczną do napisania pracy dyplomowej. Poza tym
przekazane zostaną informacje na temat struktury pracy, wyszukiwania i
odpowiedniego doboru bibliograﬁi, prawidłowej redakcji tekstu naukowego
(zastosowania odnośników, cytowań itp.), metod badawczych
charakterystycznych dla danej dyscypliny oraz analizy materiału empirycznego i
dyskusji na temat uzyskanych wyników badań

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność za zajęciach (80%). Napisanie jednego rozdziału pracy
magisterskiej oraz jego poprawa wg wskazówek promotora.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie 1 semestru seminarium

Sylabusy
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Moduł z zakresu językoznawstwa/literaturoznawstwa/przekładoznawstwa II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia szwedzka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFSZS.220.5cd2d12e88efa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Szwedzki

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 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy z zakresu tematyki badawczej omawianej podczas seminarium
magisterskiego

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

w pogłębionym stopniu aparat pojęciowoterminologiczny stosowany w wybranych obszarach
badawczych ﬁlologii szwedzkiej. Student zna i rozumie
w pogłębionym stopniu specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną ﬁlologii szwedzkiej jako nauki
humanistycznej, którą jest w stanie rozwijać i twórczo
stosować w działalności profesjonalnej. Student zna
i rozumie w pogłębionym stopniu powiązania ﬁlologii
szwedzkiej z innymi dyscyplinami naukowymi
w obszarze nauk humanistycznych.

FSZ_K2_W01,
FSZ_K2_W02,
FSZ_K2_W05

zaliczenie na ocenę

komunikować się na tematy specjalistyczne
ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców. Student potraﬁ
FSZ_K2_U01,
argumentować merytorycznie z wykorzystaniem
FSZ_K2_U13
własnych poglądów oraz poglądów innych autorów,
a także formułować samodzielne wnioski i tworzyć
syntetyczne podsumowania.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

20

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.

Podczas kursu przekazywane są treści poszerzające i pogłębiające zagadnienia
omawiane na seminarium magisterskim, zgodnie z wybranym przez studenta
proﬁlem (językoznawczym, literaturoznawczym czy przekładoznawczym). Zakresy
tematyczne obejmują np. metodologię zbierania i analizy materiału, relewantne
zagadnienia teoretyczne, analizę i interpretację literatury przedmiotu oraz
dyskusje wokół omawianych zagadnień, ułatwiające napisanie pracy dyplomowej.

W1, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Obecność na zajęciach (80%), przygotowanie do zajęć (lektura zadanych
tekstów), zaliczenie w formie pisemnej.
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Praktyczna nauka j. szwedzkiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia szwedzka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFSZS.240.5cd2d12d0eb0f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Szwedzki

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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest wszechstronne rozwijanie kompetencji językowej uczestników, pozwalające na porozumiewanie
się w języku szwedzkim na poziomie C2, zarówno w mowie, jak i w piśmie.

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

w pogłębionym zakresie kompleksową naturę języka
szwedzkiego, jego złożoność i historyczną zmienność
oraz posiada wiedzę na temat kompetencji
semiolingwistycznej.

FSZ_K2_W04

zaliczenie

FSZ_K2_U02,
FSZ_K2_U04,
FSZ_K2_U05,
FSZ_K2_U06,
FSZ_K2_U10

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student wykazuje się znajomością języka szwedzkiego
na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

odpowiedniego określania priorytetów służących
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
oraz do prawidłowego identyﬁkowania i rozstrzygania
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
ﬁlologa.

FSZ_K2_K01,
zaliczenie
FSZ_K2_K02, FSZ_K2_K03

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

Przygotowanie prac pisemnych

35

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

35

Przygotowanie do sprawdzianów

40

przygotowanie do zajęć

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
8.0

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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1. Rozumienie ze słuchu:
• rozumienie wszelkiego rodzaju wypowiedzi ustnych, zarówno w bezpośredniej
rozmowie, jak i za pośrednictwem środków masowego przekazu w stopniu
zbliżonym do poziomu rodzimych użytkowników języka
1.

• rozumienie wypowiedzi formułowanych przez rodzimych użytkowników języka w
szybkim tempie

W1, U1, K1

• rozumienie ﬁlmów i programów telewizyjnych
• poszerzanie słownictwa
• zwracanie uwagi na łączliwość wyrazów i kolokacje charakterystyczne dla języka
szwedzkiego

2.

2. Gramatyka. Utrwalanie i poszerzanie wiedzy na temat zagadnień
gramatycznych:
• odmiana rzeczownika - forma określona i nieokreślona w liczbie pojedynczej i
mnogiej, forma dopełniacza;
• zaimki: osobowe, dzierżawcze, wskazujące, względne, zwrotne, zaimki
nieokreślone i pytajne;
• odmiana czasownika: bezokolicznik i forma osobowa, koniugacje, czasowniki
posiłkowe, czasowniki nieregularne, tryb rozkazujący, czasowniki modalne,
imiesłowy, strona bierna;
• odmiana przymiotnika z rzeczownikiem; przysłówek; stopniowanie przymiotnika
i przysłówka,
• spójniki;
• szyk zdania w języku szwedzkim, satsadverb, mowa zależna;
• liczebniki główne i porządkowe
• kategoria species
• warunkowość
• system czasowy w tekście

W1, U1, K1

Istotnym elementem jest umiejętność poprawnego zastosowania wymienionych
kategorii gramatycznych w produkowanych tekstach ustnych i pisemnych.
3. Rozumienie tekstów czytanych:
• rozumienie różnego typu tekstów
3.

• dostrzeganie różnic pomiędzy różnymi odmianami stylowymi języka

W1, U1, K1

• poprawne głośne odczytanie fragmentów bardziej zaawansowanych tekstów
• umiejętność znalezienia w tekście potrzebnej informacji

Sylabusy
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4. Rozmowa / interakcja komunikacyjna:
• rozumienie i prawidłowa percepcja tekstu wypowiadanego w naturalnym tempie
w różnych sytuacjach
• spontaniczna i płynna rozmowa oraz dyskusja z rodzimym użytkownikiem języka
• samodzielne włączanie się do dyskusji
• argumentowanie i obrona własnych poglądów
• wymiana informacji w dialogu
4.

W1, U1, K1
• zgodne ze szwedzkimi standardami reagowanie na wypowiedzi interlokutora
• umiejętność precyzyjnego wyrażania opinii
• umiejętność dostosowania się do rozmówcy, użycie właściwego rejestru
stylistycznego
• stosowanie idiomatycznych konstrukcji językowych
• stosowanie odpowiednich strategii przekazywania informacji w zależności od
posiadanej wiedzy
5. Prezentacja ustna:
• przejrzysta i szczegółowa prezentacja informacji na różnorodne tematy, w
formie wypowiedzi o rozbudowanej strukturze

5.

• szczegółowe referowanie własnych poglądów, argumentowanie za i przeciw,
prezentowanie wniosków

W1, U1, K1

• zwracanie uwagi na strukturę wypowiedzi, ułatwiającą jej odbiór
• utrwalanie prawidłowych nawyków wymowy szwedzkiej
6. Produkcja tekstu:
• umiejętność sporządzenia przejrzystych, spójnych, poprawne gramatycznych,
adekwatnych stylistycznie tekstów na różne tematy
• zwracanie uwagi na strukturę tekstu, ułatwiającą jego odbiór
• umiejętność wykorzystywania idiomatycznych konstrukcji charakterystycznych
dla określonych typów tekstów
6.

W1, U1, K1
• umiejętność sporządzania streszczeń, sprawozdań i referatów na podstawie
tekstów w języku polskim
• umiejętność zastosowania opanowanych struktur leksykalnych i gramatycznych
w tłumaczeniu tekstów na język szwedzki
• znajomość stosowanych we wszystkich gatunkach wskaźników kohezji tekstu
oraz wskaźników koherencji tekstu.

7.

7. Wiedza o kulturze Szwecjii: pogłębianie wiedzy dotyczącej realiów, kultury i
obyczajowości szwedzkiej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zajęcia z praktycznej nauki języka realizowane są przez różnych
wykładowców w ramach bloków jedno- lub dwusemestralnych. Aby
uzyskać zaliczenie semestralne kursu należy spełnić warunki zaliczenia u
każdego z wykładowców. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność
na zajęciach - dopuszczalne są dwie nieobecności w ciągu semestru w
ramach jednego bloku zajęć - oraz terminowa realizacja prac domowych i
zaliczenie wszystkich sprawdzianów cząstkowych w semestrze. W zakres
prac domowych wchodzi m.in. pisanie wypracowań na zadane przez
wykładowcę tematy, w określonych przez niego formach i objętości. W
razie wyjazdu studenta na stypendium jest on zobowiązany skontaktować
się ze wszystkimi wykładowcami na początku semestru w celu ustalenia
trybu zaliczenia kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z przedmiotu Praktyczna nauka języka szwedzkiego po I roku studiów II stopnia.

Sylabusy
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Dania/Islandia/Norwegia - kraj, język, kultura
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia szwedzka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFSZS.240.61f7dbe171814.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Norweski, Duński, Islandzki

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zdobycie przez studenta wiedzy o społeczeństwie, kulturze oraz języku kraju
skandynawskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student posiada zaawansowaną wiedzę
o społeczeństwie, kulturze i języku kraju
skandynawskiego.

FSZ_K2_W09

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ wykorzystać wiedzę o społeczeństwie,
kulturze i języku kraju skandynawskiego oraz rozumie
różnice kulturowe poszczególnych krajów
skandynawskich.

U1

FSZ_K2_U14

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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.

Omawiane tematy: uwarunkowania geograﬁczne, tradycje i zwyczaje, historia i
rozwój języka, wpływ kultury kraju na język, system polityczny i administracyjny,
system edukacyjny, role społeczne i imigracja.

W1, U1

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

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione), aktywny w nich
zaliczenie na ocenę
udział, wykonywanie prac domowych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z
testów cząstkowych oraz testu końcowego.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka skandynawskiego na poziomie min. B

Sylabusy
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Drugi język skandynawski
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia szwedzka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFSZS.240.60422d9deb746.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Norweski, Duński, Islandzki

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest pogłębienie kompetencji językowej studenta w dodatkowym języku skandynawskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student posiada wiedzę społeczną i kompetencje
językowe z zakresu dodatkowego języka
skandynawskiego na poziomie średnio
zaawansowanym.

FSZ_K2_W04,
FSZ_K2_W09

egzamin pisemny / ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student posiada praktyczne umiejętności z zakresu
fonetyki, gramatyki i słownictwa dodatkowego języka
skandynawskiego na poziomie średnio
zaawansowanym.

FSZ_K2_U01,
FSZ_K2_U03

egzamin pisemny / ustny

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

10

rozwiązywanie zadań

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do egzaminu

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Gramatyka - zakres średnio zaawanasowany/zaawansowany: czasy gramatyczne,
rzeczowniki, przysłówki, zaimki, przyimki, przymiotniki i ich odmiana.

1.

Rozwijanie słownictwa na następujące tematy: zakupy i jedzenie, mieszkanie,
edukacja i praca, pogoda i klimat.

W1, U1

Mówienie, słuchanie i pisanie: nawiązanie dyskusji oraz przedstawienie
argumentów za i przeciw na dany temat, zreferowanie usłyszanej wypowiedzi lub
obejrzanego materiału wideo, pisanie dłuższych tekstów.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe, gra dydaktyczna, konwersatorium
językowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalne 2 nieobecności nieusprawiedliwione), aktywny w nich
egzamin pisemny / ustny
udział, wykonywanie prac domowych oraz uzyskanie pozytywnej
oceny z testów cząstkowych oraz testu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ukończenie pierwszych dwóch semestrów nauki dodatkowego języka skandynawskiego.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia szwedzka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFSZS.240.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Szwedzki

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
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z dziedziny badawczej wybranej przez studenta (literaturoznawstwa,
językoznawstwa lub przekładoznawstwa), które stanowią podstawę merytoryczną do napisania pracy
dyplomowej. Celem ﬁnalnym jest napisanie pracy dyplomowej.

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

FSZ_K2_W01] Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu aparat pojęciowo-terminologiczny stosowany
w wybranych obszarach badawczych ﬁlologii
szwedzkiej. [FSZ_K2_W02] Student zna i rozumie
w pogłębionym stopniu specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną ﬁlologii szwedzkiej jako nauki
humanistycznej, którą jest w stanie rozwijać i twórczo
stosować w działalności profesjonalnej. [FSZ_K2_W03]
Student zna i rozumie terminologię, teorie
i metodologię w zakresie nauk ﬁlologicznych,
a w szczególności wiedzy o języku, literaturze
i kulturze Szwecji. FSZ_K2_W05] Student zna i rozumie
w pogłębionym stopniu powiązania ﬁlologii szwedzkiej
z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk
humanistycznych. [FSZ_K2_W06] Student zna
i rozumie w pogłębionym zakresie współczesne
dokonania, ośrodki i szkoły badawcze w zakresie
literaturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego.
[FSZ_K2_W07] Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu wybrane metody analiz, interpretacji,
wartościowania i problematyzowania tekstów w języku
szwedzkim oraz innych wytworów kultury.

FSZ_K2_W01,
FSZ_K2_W02,
FSZ_K2_W03,
FSZ_K2_W05,
FSZ_K2_W06,
FSZ_K2_W07

zaliczenie

FSZ_K2_U04,
FSZ_K2_U05,
FSZ_K2_U07,
FSZ_K2_U08,
FSZ_K2_U09,
FSZ_K2_U11,
FSZ_K2_U12,
FSZ_K2_U13,
FSZ_K2_U15

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

[FSZ_K2_U04] Student potraﬁ przygotować różne
prace pisemne o charakterze ogólnym
i specjalistycznym w języku szwedzkim, wykorzystując
swoją pogłębioną wiedzę o języku, literaturze, kulturze
i realiach Szwecji ( w tym również prace mające
znamiona tekstu naukowego). [FSZ_K2_U05] Student
potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić
różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku
szwedzkim na wybrany temat z wykorzystaniem
literatury przedmiotu. [FSZ_K2_U07] Student potraﬁ
wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i integrować informacje, wykorzystując różne źródła
oraz swoją gruntowną i wszechstronną wiedzę
z zakresu wybranej specjalności (literaturoznawczej,
językoznawczej lub translatorskiej) oraz formułować
na tej podstawie krytyczne sądy. [FSZ_K2_U08]
Student potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie
specjalności. [FSZ_K2_U09] Student potraﬁ w sposób
krytyczny formułować, analizować syntetyzować
problemy badawcze, dobrać adekwatne metody
i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów i dokonać prezentacji opracowanych
zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i metod.
[FSZ_K2_U11] Student potraﬁ wykorzystać wiedzę
o języku w różnorodnych dziedzinach nauki i życia
społecznego. [FSZ_K2_U12] Student potraﬁ rozpoznać
i przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację
różnych rodzajów wytworów kultury skandynawskiej,
z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.
[FSZ_K2_U13] Student potraﬁ argumentować
merytorycznie z wykorzystaniem własnych poglądów
oraz poglądów innych autorów, a także formułować
samodzielne wnioski i tworzyć syntetyczne
podsumowania. [FSZ_K2_U15] Student potraﬁ
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się
przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym
zakresie.
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[FSZ_K2_K01] Student jest gotów do odpowiedniego
określania priorytetów służących realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania
[FSZ_K2_K02] Student jest gotów do prawidłowego
identyﬁkowania i rozstrzygania dylematów związanych
z wykonywaniem zawodu ﬁlologa, tłumacza, wydawcy,
organizatora kultury [FSZ_K2_K04] Student jest gotów
do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i zasięgania
opinii ekspertów w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązaniem problemu

FSZ_K2_K01,
zaliczenie
FSZ_K2_K02, FSZ_K2_K04

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

100

przeprowadzenie badań empirycznych

60

analiza i przygotowanie danych

40

przeprowadzenie badań literaturowych

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
295

ECTS
11.0

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 prezentowane będą zagadnienia z dziedziny badawczej wybranej
przez studenta (literaturoznawstwa, językoznawstwa lub przekładoznawstwa),
stanowiące podstawę merytoryczną do napisania pracy dyplomowej. Poza tym
przekazane zostaną informacje na temat struktury pracy, wyszukiwania i
odpowiedniego doboru bibliograﬁi, prawidłowej redakcji tekstu naukowego
(zastosowania odnośników, cytowań itp.), metod badawczych
charakterystycznych dla danej dyscypliny oraz analizy materiału empirycznego i
dyskusji na temat uzyskanych wyników badań

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność za zajęciach (80%). Przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy
magisterskiej i ich poprawa wg wskazówek promotora.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie 2 semestru seminarium.

Sylabusy
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Praktyczna nauka j. szwedzkiego (C2)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia szwedzka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFSZS.280.5cd2d12f79cca.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Szwedzki

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 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

Podstawowym celem zajęć jest wszechstronne doskonalenie kompetencji językowych nabytych w toku
wcześniejszego kształcenia; rozwijanie sprawności językowych, pozwalających na płynne porozumiewanie się
w języku szwedzkim zarówno w mowie, jak i w piśmie na poziomie C2.

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

w pogłębionym zakresie kompleksową naturę języka
szwedzkiego, jego złożoność i historyczną zmienność
oraz posiada wiedzę na temat kompetencji
semiolingwistycznej.

FSZ_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

FSZ_K2_U02,
FSZ_K2_U04,
FSZ_K2_U05,
FSZ_K2_U06,
FSZ_K2_U10

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student wykazuje się znajomością języka szwedzkiego
na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego. Ponadto potraﬁ współdziałać
i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

odpowiedniego określania priorytetów służących
realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
oraz do prawidłowego identyﬁkowania i rozstrzygania
dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
ﬁlologa, a także do aktywnego uczestnictwa
we współpracy i kontaktach polsko-szwedzkich.

FSZ_K2_K01,
egzamin pisemny,
FSZ_K2_K02, FSZ_K2_K03 egzamin ustny

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

Przygotowanie prac pisemnych

35

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

35

Przygotowanie do sprawdzianów

40

przygotowanie do zajęć

40

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
250

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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Wszechstronne doskonalenie kompetencji językowych nabytych w toku
wcześniejszego kształcenia; rozwijanie sprawności językowych, pozwalających na
płynne porozumiewanie się w języku szwedzkim zarówno w mowie, jak i w piśmie
na poziomie C2.
W szczególności:
- kształtowanie umiejętności komunikowania się przy zachowaniu prawidłowej
wymowy, poprawności gramatycznej oraz idiomatyczności leksykalnej
- usprawnienie umiejętności wypowiadania się na zaawansowane tematy z
wybranych, omawianych na zajęciach obszarów tematycznych
- usprawnienie umiejętności tłumaczenia pisemnego i ustnego (ustne i pisemne
streszczenia polskich artykułów prasowych w j. szwedzkim)

1.

W1, U1, K1

- poszerzanie wiedzy dotyczącej realiów szwedzkich
- poszerzanie słownictwa z wybranych dziedzin na poziomie zaawansowanym
- utrwalanie i poszerzanie wiedzy na temat wybranych zagadnień gramatycznych
(zastosowanie praktyczne w tłumaczeniach i testach z lukami)
- rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu (odtwarzanie treści, uzupełnianie
wybranych momentów w zadaniach z lukami)
- ćwiczenie wybranych gatunków pisemnych.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda sytuacyjna, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zajęcia z praktycznej nauki języka realizowane są przez różnych
wykładowców. Aby uzyskać zaliczenie semestralne kursu należy spełnić
warunki zaliczenia u każdego z wykładowców, tj.: obecność na
zajęciach - dopuszczalne są dwie nieobecności w ciągu semestru w
ramach jednego bloku zajęć - oraz terminowa realizacja prac
domowych i zaliczenie wszystkich sprawdzianów cząstkowych w
semestrze. W zakres prac domowych wchodzi m.in. pisanie
wypracowań na zadane przez wykładowcę tematy, w określonych przez
niego formach i objętości. W razie wyjazdu studenta na stypendium lub
powtarzania roku jest on zobowiązany skontaktować się ze wszystkimi
wykładowcami na początku semestru w celu ustalenia trybu zaliczenia
kursu. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest także zaliczenie
(min. 90%) testu gramatycznego dotyczącego wszystkich omawianych
na I i II stopniu studiów zagadnień gramatycznych. Test zostanie
przeprowadzony pod koniec semestru letniego w wyznaczonym
terminie. Egzamin końcowy ma zarówno formę pisemną, jak i ustną;
składa się z kilku części sprawdzających poszczególne kompetencje na
wymaganym poziomie. Niezaliczenie jednej części egzaminu skutkuje
koniecznością zdawania egzaminu poprawkowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony trzeci semestr zajęć Praktyczna nauka języka szwedzkiego (semestr zimowy).

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia szwedzka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFSZS.280.5ca75696652f3.22

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 4

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)

FSZ_K2_W08

zaliczenie

FSZ_K2_U13,
FSZ_K2_U15

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

FSZ_K2_K03, FSZ_K2_K04 zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
wykład

6

analiza orzecznictwa

4

analiza aktów normatywnych

5

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, 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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Seminarium magisterskie
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia szwedzka

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFSZS.280.5ca756a7bc568.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Szwedzki

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

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z dziedziny badawczej wybranej przez studenta (literaturoznawstwa,
językoznawstwa lub przekładoznawstwa), które stanowią podstawę merytoryczną do napisania pracy
dyplomowej. Celem ﬁnalnym jest napisanie pracy dyplomowej.

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

FSZ_K2_W01] Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu aparat pojęciowo-terminologiczny stosowany
w wybranych obszarach badawczych ﬁlologii
szwedzkiej. [FSZ_K2_W02] Student zna i rozumie
w pogłębionym stopniu specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną ﬁlologii szwedzkiej jako nauki
humanistycznej, którą jest w stanie rozwijać i twórczo
stosować w działalności profesjonalnej. [FSZ_K2_W03]
Student zna i rozumie terminologię, teorie
i metodologię w zakresie nauk ﬁlologicznych,
a w szczególności wiedzy o języku, literaturze
i kulturze Szwecji. FSZ_K2_W05] Student zna i rozumie
w pogłębionym stopniu powiązania ﬁlologii szwedzkiej
z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk
humanistycznych. [FSZ_K2_W06] Student zna
i rozumie w pogłębionym zakresie współczesne
dokonania, ośrodki i szkoły badawcze w zakresie
literaturoznawstwa i językoznawstwa szwedzkiego.
[FSZ_K2_W07] Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu wybrane metody analiz, interpretacji,
wartościowania i problematyzowania tekstów w języku
szwedzkim oraz innych wytworów kultury.

FSZ_K2_W01,
FSZ_K2_W02,
FSZ_K2_W03,
FSZ_K2_W05,
FSZ_K2_W06,
FSZ_K2_W07

zaliczenie

FSZ_K2_U04,
FSZ_K2_U05,
FSZ_K2_U07,
FSZ_K2_U08,
FSZ_K2_U09,
FSZ_K2_U11,
FSZ_K2_U12,
FSZ_K2_U13,
FSZ_K2_U15

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

[FSZ_K2_U04] Student potraﬁ przygotować różne
prace pisemne o charakterze ogólnym
i specjalistycznym w języku szwedzkim, wykorzystując
swoją pogłębioną wiedzę o języku, literaturze, kulturze
i realiach Szwecji ( w tym również prace mające
znamiona tekstu naukowego). [FSZ_K2_U05]
Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować
i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne
w języku szwedzkim na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu. [FSZ_K2_U07]
Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i integrować informacje, wykorzystując
różne źródła oraz swoją gruntowną i wszechstronną
wiedzę z zakresu wybranej specjalności
(literaturoznawczej, językoznawczej lub
translatorskiej) oraz formułować na tej podstawie
krytyczne sądy. [FSZ_K2_U08] Student potraﬁ
samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
badawcze w zakresie specjalności. [FSZ_K2_U09]
Student potraﬁ w sposób krytyczny formułować,
analizować syntetyzować problemy badawcze, dobrać
adekwatne metody i narzędzia pozwalające
na rozwiązanie tych problemów i dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych
form i metod. [FSZ_K2_U11] Student potraﬁ
wykorzystać wiedzę o języku w różnorodnych
dziedzinach nauki i życia społecznego. [FSZ_K2_U12]
Student potraﬁ rozpoznać i przeprowadzić krytyczną
analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów
kultury skandynawskiej, z zastosowaniem
zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń,
miejsca w procesie historyczno-kulturowym
i oddziaływania społecznego. [FSZ_K2_U13] Student
potraﬁ argumentować merytorycznie
z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów
innych autorów, a także formułować samodzielne
wnioski i tworzyć syntetyczne podsumowania.
[FSZ_K2_U15] Student potraﬁ samodzielnie planować
i realizować własne uczenie się przez całe życie
i ukierunkowywać innych w tym zakresie.
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[FSZ_K2_K01] Student jest gotów do odpowiedniego
określania priorytetów służących realizacji
określonego przez siebie lub innych zadania
[FSZ_K2_K02] Student jest gotów do prawidłowego
identyﬁkowania i rozstrzygania dylematów związanych
z wykonywaniem zawodu ﬁlologa, tłumacza, wydawcy,
organizatora kultury [FSZ_K2_K04] Student jest gotów
do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i zasięgania
opinii ekspertów w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązaniem problemu

FSZ_K2_K01,
zaliczenie
FSZ_K2_K02, FSZ_K2_K04

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

250

poprawa projektu

40

przeprowadzenie badań literaturowych

25

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
350

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.

Podczas kursu prezentowane będą zagadnienia z dziedziny badawczej wybranej
przez studenta (literaturoznawstwa, językoznawstwa lub przekładoznawstwa),
stanowiące podstawę merytoryczną do napisania pracy dyplomowej. Poza tym
przekazane zostaną informacje na temat struktury pracy, wyszukiwania i
odpowiedniego doboru bibliograﬁi, prawidłowej redakcji tekstu naukowego
(zastosowania odnośników, cytowań itp.), metod badawczych
charakterystycznych dla danej dyscypliny oraz analizy materiału empirycznego i
dyskusji na temat uzyskanych wyników badań

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach i konsultacjach indywidualnych. Przedłożenie
całości pracy magisterskiej poprawionej zgodnie z uwagami promotora.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie 3 semestru seminarium.

Sylabusy
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Załącznik nr 62 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Filologiczny

Kierunek:

ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Poziom kształcenia:

pierwszego stopnia

Forma kształcenia:

studia stacjonarne

Rok akademicki:

2022/23

1 / 183

Spis treści
Charakterystyka kierunku

3

Nauka, badania, infrastruktura

5

Program

6

Efekty uczenia się

7

Plany studiów

9

Sylabusy

16

2 / 183

Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

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

75%

Literaturoznawstwo 25%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Filologia ukraińska z językiem rosyjskim to klucz do poznania i zrozumienia nie tylko Ukrainy, ale także całej Słowiańszczyzny
Wschodniej. Studia, koncentrując się wokół języka i literatury, umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych, które pozwalają na swobodne poruszanie się w przestrzeni całej Europy Wschodniej. Celem studiów na
kierunku ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką wiedzą
merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi. Filologia ukraińska z językiem rosyjskim jest jedynym kierunkiem oferującym
tego typu kształcenie, nie tylko na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale w ogóle w Polsce.
Studia pierwszego stopnia umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej głównie z dyscyplin językoznawstwo i
literaturoznawstwo, wykształcenie wysokich kompetencji językowych w zakresie języka ukraińskiego (poziom C1) i języka
rosyjskiego (poziom B2). Ponadto dają dobrą orientację w literaturze, historii, kulturze, geograﬁi i polityce Ukrainy oraz
podstawową wiedzę o historii i kulturze obszaru wschodniosłowiańskiego.
Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Warunkiem ich ukończenia jest uzyskanie minimum
210 punktów ECTS, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego. Studia pierwszego stopnia
przygotowują również do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim, a także na
innych kierunkach studiów humanistycznych.
Studia, oferując wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego i językowego, pozwalają na podjęcie pracy w
redakcjach czasopism, turystyce, przedsiębiorstwach realizujących kontrakty w Ukrainie oraz wszystkich innych, w których
wymagana jest znajomość języka i kultury ukraińskiej.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim jest zgodna z misją oraz z celami strategicznymi
Uniwersytetu Jagiellońskiego określonymi w Statucie UJ oraz w Strategii Rozwoju UJ na lata 2021-2030.

Charakterystyka kierunku
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Dbając o najwyższą jakość nauczania, powiązanie dydaktyki z prowadzonymi badaniami naukowymi oraz skuteczny wpływ
na otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze, koncepcja kształcenia stawia sobie 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 następujące założenia:
• Sformułowane dla kierunku i przypisane wszystkim przedmiotom efekty uczenia się są zgodne z dyscyplinami naukowymi
(językoznawstwo i literaturoznawstwo).
• 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.
• Plan studiów zapewnia studentowi możliwość wyboru części przedmiotów. Elastyczność programu pozwala mu też na
realizowanie indywidualnego planu studiów.
• Plany rozwoju kierunku zakładają doskonalenie oferty dydaktycznej i zorientowane są na potrzeby rynku pracy:
uwzględniają zmieniający się stan wiedzy oraz wnioski z monitorowania oferty dydaktycznej i badania losów absolwentów.

Cele kształcenia
a) wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów pierwszego stopnia;
b) przekazanie wiedzy o strukturze języka ukraińskiego;
c) przekazanie wiedzy o literaturze, kulturze i historii Ukrainy;
d) wykształcenie umiejętności ﬁlologicznych odpowiednich do poziomu studiów pierwszego stopnia, w szczególności analizy i
interpretacji tekstu oraz tworzenia tekstu pisanego;
e) wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury, w tym potrzeby ciągłego kształcenia się.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Proces globalizacji gospodarki przyspiesza, coraz więcej ﬁrm działa w środowisku międzynarodowym, a rola Ukrainy jako
partnera gospodarczego i kulturalnego Rzeczypospolitej Polskiej systematycznie rośnie. Ponadto wzrasta liczba pracowników
z Ukrainy w RP, stąd konieczność zapewnienia kadr dobrze władających językiem ukraińskim w mowie i piśmie. Dobra
znajomość ukraińskiego (języka wciąż niszowego) oraz znajomość języka rosyjskiego jest niezwykle atrakcyjna dla
potencjalnych pracodawców. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów na ﬁlologii ukraińskiej z językiem
rosyjskim sprawiają, że absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w następujących sektorach otoczenia społecznogospodarczego: instytucje kultury, podmioty gospodarcze prowadzące działalność międzynarodową, turystyka, oświata.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się, przede wszystkim gruntowna wiedza na temat Ukrainy i całego obszaru Słowiańszczyzny Wschodniej,
umiejętność swobodnego posługiwania się dwoma językami obcymi (ukraińskim i rosyjskim) oraz nabyte kompetencje
społeczne odpowiadają bieżącym potrzebom społeczno-gospodarczym.

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej działają dwa ukrainistyczne zespoły badawcze realizujące następujące tematy:
1) „Badania nad językiem ukraińskim”, 2) „Badania nad literaturą i kulturą ukraińską”. W ramach zespołów pracownicy
jednostki prowadzą badania nad językiem, literaturą i kulturą Ukrainy oraz całej Słowiańszczyzny Wschodniej w obrębie
językoznawstwa i literaturoznawstwa. Badania językoznawcze poświęcone są językowi ukraińskiemu w ujęciu
synchronicznym i diachronicznym, badania literaturoznawcze skupiają się na historii oraz współczesnych kierunkach rozwoju
literatury ukraińskiej. Wyniki badań prezentowane są na konferencjach krajowych i międzynarodowych, a następnie
publikowane w postaci monograﬁi, monograﬁi zbiorowych oraz artykułów w czasopismach.
W Instytucie ukazuje się ukrainistyczna seria wydawnicza „Studia Ruhenica Cracoviensia”, poświęcona problemom ﬁlologii
ukraińskiej. Pracownicy zespołu "Badania nad literaturą i kulturą ukraińską" redagują ukrainistyczną serię wydawniczą Retrans-misje wydawaną w oﬁcynie Universitas. Katedra Ukrainistyki IFWsch organizuje lub współorganizuje międzynarodowe
konferencje naukowe, pracownicy katedry realizują granty badawcze w ramach programów (NCN, NPRH, POB Heritage).

Związek badań naukowych z dydaktyką
Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej wykorzystują wyniki swoich badań
w procesie dydaktycznym. Dotyczy to zarówno przedmiotów obligatoryjnych, jak i konwersatoriów monograﬁcznych, a także
tematów prac licencjackich. Stała współpraca z ośrodkami ukrainistycznymi w Polsce, Ukrainie i na całym świecie sprawia,
że studenci otrzymują aktualne treści naukowe.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, mieszcząc się w gmachu UJ przy ul. Ingardena 3, dysponuje odpowiednią
infrastrukturą do prowadzenia działalności dydaktycznej i dydaktyczno-naukowej. Do dyspozycji Instytutu pozostaje 12 sal
dydaktycznych, wyposażonych w sprzęt multimedialny, pozwalający na prowadzenie zajęć w oparciu o nowoczesne techniki
dydaktyczne. Studenci korzystają także z wydziałowych laboratoriów językowych. W gestii Instytutu pozostaje również 12
gabinetów, w których pracownicy Katedr i Zakładów odbywają dyżury i konsultują studentów oraz doktorantów. W gmachu
przy Ingardena 3 znajduje się również odpowiednio wyposażona biblioteka wydziałowa, dysponująca zbiorami Instytutu
liczącymi 75 000 woluminów (pozycji dydaktycznych, naukowych, popularno-naukowych, pozycji literatury pięknej,
czasopism fachowych i literackich). Czytelnia biblioteczna, wyposażona w stanowiska multimedialne, umożliwia pracę własną
kilkudziesięciu studentom, doktorantom i pracownikom naukowo-dydaktycznym. Trzy pomieszczenia administracyjne
gwarantują miejsce do obsługi studentów i pracowników.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0231

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Program studiów I stopnia na kierunku ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim przewiduje naukę od podstaw dwóch języków
wschodniosłowiańskich – języka ukraińskiego (poziom C1), języka rosyjskiego (poziom В2). Na program studiów składają się
cztery zasadnicze moduły przedmiotów: językoznawczy, literaturoznawczy, kulturoznawczo-historyczny.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

210

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

200

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

33

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

64

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych

nie dotyczy

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

1

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 2365

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Nie dotyczy.

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

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

FUR_K1_W01

Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w
naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach ﬁlologii ukraińskiej.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FUR_K1_W02

Absolwent zna i rozumie/ ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i
literatury ukraińskiej oraz innego języka ze wschodniosłowiańskiego obszaru
językowego; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i
historycznej zmienności.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FUR_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 ukraińskiej.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FUR_K1_W04

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

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FUR_K1_W05

Absolwent zna i rozumie/ ma ogólną, uporządkowaną wiedzę z zakresu historii i
współczesności kultury ukraińskiej.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FUR_K1_W06

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

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FUR_K1_W07

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

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FUR_K1_W08

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

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FUR_K1_W09

Absolwent zna i rozumie/ ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień
szczegółowych ﬁlologii wschodniosłowiańskiej.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

Kod

Treść

PRK

FUR_K1_U01

Absolwent potraﬁ przygotować w języku ukraińskim oraz polskim typowe prace
pisemne o charakterze ogólnym.

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

FUR_K1_U02

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

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

FUR_K1_U03

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

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

FUR_K1_U04

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

P6S_UK, P6S_UW

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

FUR_K1_U05

Absolwent potraﬁ wykorzystywać ogólną wiedzę ﬁlologiczną i ogólną wiedzę z
zakresu dyscyplin pokrewnych do zadań związanych ze studiowaniem zagadnień
szczegółowych.

P6U_U, P6S_UK,
P6S_UO

FUR_K1_U06

Absolwent potraﬁ/ ma umiejętności językowe w zakresie języka ukraińskiego na
poziomie C1 zgodnie z wymaganiami określonymi w Europejskim Systemie Opisu
Kształcenia Językowego.

P6S_UK

FUR_K1_U07

Absolwent potraﬁ/ ma umiejętności językowe w zakresie dodatkowego języka
wschodniosłowiańskiego na poziomie B2 zgodnie z wymaganiami określonymi w
Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

P6S_UK

FUR_K1_U08

Absolwent potraﬁ samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w
języku polskim i ukraińskim dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

FUR_K1_U09

Absolwent potraﬁ porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień studiowanych
w ramach ﬁlologii ukraińskiej.

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

FUR_K1_U10

Absolwent potraﬁ pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować
problemy badawcze w zakresie ﬁlologii ukraińskiej oraz dobierać metody i narzędzia
pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potraﬁ też dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień.

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

FUR_K1_U11

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

P6U_U, P6S_UO,
P6S_UU

FUR_K1_U12

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

P6S_UU

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

FUR_K1_K01

Absolwent jest gotów do/ selekcjonować informacje i uwzględniać ich znaczenie dla
rozwiązania poszczególnych zadań analitycznych i badawczych

P6S_KK, P6S_KR

FUR_K1_K02

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

P6U_K, P6S_KK,
P6S_KR

FUR_K1_K03

Absolwent jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z różnych
mediów i różnych jego form.

P6U_K, P6S_KK

FUR_K1_K04

Absolwent jest gotów do/ rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i
P6S_KR, P6S_KO
kieruje się jej zasadami.

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Spośród konwersatoriów monograﬁcznych z zakresu ﬁlologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na roku I, II i III po
cztery konwersatoria. Studenci wybierają (zgodne ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie
spośród dwóch zaproponowanych: językoznawczego i literaturoznawczego. Każdy student musi uzyskać 64 punkty ECTS z tej
grupy zajęć oraz zrealizować 420 godzin. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów
monograﬁcznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż
w połowie września.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka ukraińskiego I

165

11,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wstęp do językoznawstwa

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Gramatyka opisowa języka ukraińskiego I

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

O

Literacka mapa Ukrainy I

30

3,0

egzamin

O

Hermeneutyka tekstu

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Konwersatorium monograﬁczne z zakresu ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej

O

Studenci na każdym roku studiów wybierają cztery konwersatoria monograﬁczne z zakresu ﬁlologii wschodniosłowiańskiej.
Kultura i obyczajowość narodów rosyjskiej Syberii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Functional Grammar across Indo-European Languages

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zagadki życia i twórczości Vladimira Nabokova

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ukraiński Kraków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i zło

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ukraina od kuchni. Problematyka kulinarna i biesiadna w
komunikacji językowej i międzykulturowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pamięć społeczna epoki transformacji - badania terenowe
(Charków, Lwów)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Women in Contemporary Russian Literature

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Andriej Płatonow: życie i twórczość

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Groteska, ironia, absurd i gatunek satyry w dwudziestowiecznej
literaturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka ukraińskiego I

135

11,0

egzamin

O

Gramatyka opisowa języka ukraińskiego I

30

4,0

egzamin

O

Historia Ukrainy X-XX w.

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język staro-cerkiewno-słowiański

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Kultura Ukrainy

30

4,0

egzamin

O

Literacka mapa Ukrainy II

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot
Białoruska kultura undergroundu i protestu XX-XXI wieku

Semestr 2
Przedmiot

Konwersatorium monograﬁczne z zakresu ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej

O

Studenci na każdym roku studiów wybierają cztery konwersatoria monograﬁczne z zakresu ﬁlologii wschodniosłowiańskiej.
Gdzie ci mężczyźni? Modele męskości we współczesnej literaturze
rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura narodów rosyjskiego Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tabu językowe - wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polsko-wschodniosłowiańskie związki językowe na przestrzeni
wieków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ukraińska popkultura

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pijana rzeczywistość, trzeźwy obserwator? Realizm magiczny w
literaturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosja na wygnaniu. Dzieje emigracji rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura i obyczajowość narodów rosyjskojęzycznego Kaukazu i
Zakaukazia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tekst /dyskurs w gramatyce komunikacyjnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Współczesna Ukraina

Semestr 3

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka ukraińskiego II

90

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Gramatyka opisowa języka ukraińskiego II

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

Praktyczna nauka języka rosyjskiego I

135

9,0

zaliczenie na
O
ocenę

Literacka mapa Ukrainy III

30

3,0

egzamin

Przedmiot

O

O

Konwersatorium monograﬁczne z zakresu ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej

O

Studenci na każdym roku studiów wybierają cztery konwersatoria monograﬁczne z zakresu ﬁlologii wschodniosłowiańskiej.
Kultura i obyczajowość narodów rosyjskiej Syberii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Functional Grammar across Indo-European Languages

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zagadki życia i twórczości Vladimira Nabokova

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ukraiński Kraków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i zło

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ukraina od kuchni. Problematyka kulinarna i biesiadna w
komunikacji językowej i międzykulturowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pamięć społeczna epoki transformacji - badania terenowe
(Charków, Lwów)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Women in Contemporary Russian Literature

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Andriej Płatonow: życie i twórczość

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Groteska, ironia, absurd i gatunek satyry w dwudziestowiecznej
literaturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Białoruska kultura undergroundu i protestu XX-XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka ukraińskiego II

120

10,0

egzamin

O

Gramatyka opisowa języka ukraińskiego II

30

4,0

egzamin

O

Historia języka ukraińskiego I

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

Semestr 4
Przedmiot

Plany studiów

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Warsztaty pisania prac

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyczna nauka języka rosyjskiego I

150

11,0

egzamin

O

Literacka mapa Ukrainy IV

30

3,0

egzamin

O

Przedmiot

Konwersatorium monograﬁczne z zakresu ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej

O

Studenci na każdym roku studiów wybierają cztery konwersatoria monograﬁczne z zakresu ﬁlologii wschodniosłowiańskiej.
Gdzie ci mężczyźni? Modele męskości we współczesnej literaturze
rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura narodów rosyjskiego Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ukraińska popkultura

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pijana rzeczywistość, trzeźwy obserwator? Realizm magiczny w
literaturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosja na wygnaniu. Dzieje emigracji rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura i obyczajowość narodów rosyjskojęzycznego Kaukazu i
Zakaukazia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tekst /dyskurs w gramatyce komunikacyjnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Polsko-wschodniosłowiańskie związki językowe na przestrzeni
wieków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tabu językowe - wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka ukraińskiego III

90

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Translatoryka

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język prawa i biznesu

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyczna nauka języka rosyjskiego II

90

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Wprowadzenie do teorii literatury

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Literacka mapa Ukrainy V

30

3,0

egzamin

Semestr 5
Przedmiot

Grupa: Seminarium licencjackie

O
O

Student wybiera seminarium

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Seminarium licencjackie - językoznawcze

30

6,0

zaliczenie

F

Seminarium licencjackie - literaturoznawcze

30

6,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Konwersatorium monograﬁczne z zakresu ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej

O

Studenci na każdym roku studiów wybierają cztery konwersatoria monograﬁczne z zakresu ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej.
Groteska, ironia, absurd i gatunek satyry w dwudziestowiecznej
literaturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura i obyczajowość narodów rosyjskiej Syberii

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Zagadki życia i twórczości Vladimira Nabokova

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ukraiński Kraków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura i zło

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ukraina od kuchni. Problematyka kulinarna i biesiadna w
komunikacji językowej i międzykulturowej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pamięć społeczna epoki transformacji - badania terenowe
(Charków, Lwów)

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Andriej Płatonow: życie i twórczość

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Białoruska kultura undergroundu i protestu XX-XXI wieku

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Functional Grammar across Indo-European Languages

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Women in Contemporary Russian Literature

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka ukraińskiego III

90

8,0

egzamin

Język prawa i biznesu

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

O

Literacka mapa Ukrainy VI

30

3,0

egzamin

O

Przekład tekstów użytkowych

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Praktyczna nauka języka rosyjskiego II

90

7,0

egzamin

Podstawy tłumaczenia ustnego

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Semestr 6
Przedmiot

Plany studiów

O

O
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Przedmiot

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Grupa: Seminarium licencjackie

O

Student wybiera seminarium
Seminarium licencjackie - językoznawcze

30

10,0

zaliczenie

F

Seminarium licencjackie - literaturoznawcze

30

10,0

zaliczenie

F

Konwersatorium monograﬁczne z zakresu ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej

O

Studenci na każdym roku studiów wybierają cztery konwersatoria monograﬁczne z zakresu ﬁlologii wschodniosłowiańskiej.
Polsko-wschodniosłowiańskie związki językowe na przestrzeni
wieków

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura narodów rosyjskiego Dalekiego Wschodu

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Ukraińska popkultura

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Pijana rzeczywistość, trzeźwy obserwator? Realizm magiczny w
literaturze rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosja na wygnaniu. Dzieje emigracji rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Kultura i obyczajowość narodów rosyjskojęzycznego Kaukazu i
Zakaukazia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tekst /dyskurs w gramatyce komunikacyjnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Gdzie ci mężczyźni? Modele męskości we współczesnej literaturze
rosyjskiej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Tabu językowe - wybrane zagadnienia

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Praktyczna nauka języka ukraińskiego I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.130.5cd966b3ba9e0.22

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
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 165

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 135

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem nauczania języka ukraińskiego jako obcego jest rozwijanie umiejętności językowych (mówienia, pisania,
rozumienia ze słuchu i czytania) umożliwiających posługiwanie się językiem ogólnym na poziomie A1.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

16 / 183

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

podstawowe zasady fonetyki, ortograﬁi, gramatyki
języka ukraińskiego oraz podstawowe słownictwo
z zakresu tematów: o sobie, rodzina i przyjaciele, wiek, FUR_K1_W02,
FUR_K1_W07
charakter człowieka, mój dzień, mieszkanie, szkoła,
biblioteka, uniwersytet, zawody, pory roku, pogoda,
miasto, transport, poczta, telefon, zdrowie, podróż.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

poprawnie formułować zdania w języku ukraińskim,
tworzyć teksty oraz wypowiadać się na tematy:
o sobie, rodzina i przyjaciele, wiek, charakter
człowieka, mój dzień, mieszkanie, szkoła, biblioteka,
uniwersytet, zawody, pory roku, pogoda, miasto,
transport, poczta, telefon, zdrowie, podróż.

FUR_K1_U01,
FUR_K1_U02,
FUR_K1_U09,
FUR_K1_U12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
egzamin pisemny / ustny

FUR_K1_K01,
FUR_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student wykonuje prace pisemne oraz zadania ustne,
selekcjonuje informacje i dostosowuje je
do odpowiedniego zadania.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

165

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

konsultacje

5

przygotowanie do ćwiczeń

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
260

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
165

ECTS
6.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

135

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do sprawdzianu

20

konsultacje

5

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
295

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawy języka ukraińskiego: alfabet, wymowa, reguły czytania i pisania.

W1, U1, K1

2.

Podstawowe normy gramatyczne oraz ortograﬁczne języka ukraińskiego.
Odmiana rzeczowników, przymiotników, liczebników, zaimków, czasowników.
Ortograﬁa: apostrof, znak mięki, mała/duża litera.
Składnia.

W1, U1, K1

3.

Słownictwo ukraińskie na poziomie A1:
o sobie, rodzina i przyjaciele, wiek, czas, charakter człowieka, mój dzień,
mieszkanie, szkoła, biblioteka, uniwersytet, zawody, pory roku, pogoda, miasto,
transport, poczta, telefon, zdrowie, podróż, kraje i narodowości.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia przedmiotu: 1. Frekwencja (dopuszcza się
maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności na semestr).
2. Zaliczenie: testów, streszczeń ze słuchu, testu
semestralnego. 3. Aktywność na zajęciach (m. in. wypowiedzi
ustne na zadany temat). 4. Wykonywanie zadań domowych.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Udział w zajęciach (2 nieuzasadnione nieobecności w semestrze).
Przygotowanie i aktywność na zajęciach. Zaliczenie prac
pisemnych: testy, dyktanda, streszczenia, wypracowania,
egzamin pisemny / ustny tłumaczenia, zadania ustne. w drugim semestrze zaliczenie lektury i
zadań fonetycznych (wiersze na pamięć). Egzamin. Część pisemna:
dyktando, streszczenie (rozumienie ze słuchu), test gramatycznoleksykalny. Część ustna: wypowiedź własna na wybrany temat.
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Wstęp do językoznawstwa
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.110.5cb093edbce60.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

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 ogólnymi pojęciami z zakresu językoznawstwa ogólnego, funkcjami języka,
poszczególnymi systemami językowymi

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

czym jest językoznawstwo jako nauka, posiada
usystematyzowaną wiedzę o historii językoznawstwa,
najważniejszych szkołach językoznawczych,
najnowszych teoriach i koncepcjach współczesnej
lingwistyki; zna i rozumie kompleksową naturę języka,
jego strukturę i zmienność.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W03,
FUR_K1_W09

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U04,
FUR_K1_U05,
FUR_K1_U09,
FUR_K1_U12

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu
językoznawstwa ogólnego, wyszukiwać informacje
oraz dyskutować na tematy związane z problematyką
zajęć

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Przedmiot i zadania językoznawstwa. Zakres językoznawstwa ogólnego.
2. Deﬁnicja języka. Znaki językowe – cechy wyróżniające.
3. Funkcje języka (model R. Jakobsona).
4. Językoznawstwo jako naukowy opis języka: historia reﬂeksji nad językiem; opis
strukturalny; gramatyka transformacyjno-generatywna; językoznawstwo
kognitywne.
5. System fonologiczny języka.
6. System gramatyczny języka.
7. Leksykalno-semantyczny system języka.
8. Pośrednie płaszczyzny językowe: słowotwórstwo, frazeologia,
9. Mowa i pismo w życiu człowieka. Krótka historia pisma. Współczesne cechy
mowy i pisma.
10. Wewnętrzne zróżnicowanie języka: zróżnicowanie regionalne; odmiany
środowiskowe; odmiany funkcjonalne; zróżnicowanie języka a norma.
11. Klasyﬁkowanie języków świata: rodziny językowe. Klasyﬁkacje typologiczne.
Nowe języki i niby-języki.
12. Kontakty między językami. Interferencja. Ligi językowe. Zapożyczenia
leksykalne. Europejska liga słownikowa.
13. Pogranicza językoznawstwa: socjolingwistyka; pragmatyka językowa, teoria
aktów mowy J. Austina; psycholingwistyka, teorie funkcjonowania pamięci
semantycznej, ﬁlogeneza i ontogeneza języka; etnolingwistyka.

1.

W1, U1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestniczenie w
zaliczenie na ocenę zajęciach, przygotowywanie się do zajęć, zaliczenie 2 kolokwiów
pisemnych. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka ukraińskiego I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.130.5cd55e24b8c95.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

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

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z systemem fonetycznym współczesnego języka ukraińskiego.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu ukraińskich imiennych części mowy (rzeczownik, przymiotnik, zaimek, liczebnik).

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 system fonetyczny
i fonologiczny języka ukraińskiego oraz terminologię
naukową związaną z omawianymi zagadnieniami.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W02,
FUR_K1_W03,
FUR_K1_W09

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

W2

Student zna i rozumie system morfologiczny języka
ukraińskiego; formy i funkcje rzeczownika,
przymiotnika, zaimka i liczebnika oraz terminologię
naukową związaną z omawianymi zagadnieniami.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W02,
FUR_K1_W03,
FUR_K1_W09

egzamin pisemny / ustny

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ określać i stosować zasady
ukraińskiego systemu fonetycznego.

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U05,
FUR_K1_U08,
FUR_K1_U09,
FUR_K1_U12

U2

Student ptraﬁ określać i stosować zasady ukraińskiego
systemu morfologicznego w zakresie imiennych części
mowy.

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U05,
FUR_K1_U08,
FUR_K1_U09,
FUR_K1_U12

egzamin pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do stosowania i objaśniania zasad
fonetycznych współczesnego języka ukraińskiego.

FUR_K1_K01

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

K2

Student jest gotów do stosowania i objaśniania zasad
morfologii współczesnego języka ukraińskiego
w zakresie imiennych części mowy.

FUR_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

5

rozwiązywanie zadań

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

2

Sylabusy
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

rozwiązywanie zadań

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

przygotowanie do egzaminu

25

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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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1. Ukraiński system fonetyczny - charakterystyka systemu wokalicznego i
konsonantycznego.
2. Artykulacja ukraińskich samogłosek w sylabach akcentowanych i w sylabach
nieakcentowanych.
3. Artykulacja ukraińskich spółgłosek ze szczególnym uwzględnieniem [г], [л], [в];
4. Upodobnienia spółgłoskowe pod względem miejsca i sposobu artykulacji,
miękkości i dźwięczności/bezdźwięczności - teoria i praktyka.
5. Artykulacja połączeń spółgłoskowych, których postać graﬁczna odbiega od
fonetycznej w wyniku zachodzących uproszczeń grup spółgłoskowych;

1.

W1, U1, K1

6. [u] niezgłoskotwórcze;
7. Podwojenie/wzdłużenie spółgłosek.
8. Zasada eufonii;
9. Artykulacja spółgłosek i samogłosek graﬁcznie zapisywanych za pomocą liter
jotowanych;
10. Akcent wyrazowy i zdaniowy.
11. Intonacja.
1. Morfologia. Znaczenie gramatyczne, forma gramatyczna wyrazu.
2. Kategorie gramatyczne. Podział na części mowy.
3. Rzeczownik: klasyﬁkacja semantyczna rzeczowników, gramatyczne kategorie
rzeczownika. Odmiana.
4. Przymiotnik: Klasyﬁkacja semantyczna przymiotników. Odmiana przymiotników, W2, U2, K2
stopniowanie przymiotników jakościowych.
5. Liczebnik: Klasyﬁkacja semantyczna liczebników i ich odmiana. Łączliwość
syntaktyczna.
6. Zaimek: Klasyﬁkacja znaczeniowa i funkcjonalna zaimków. Odmiana zaimków.

2.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia semestru jest aktywne uczestniczenie w zajęciach,
przygotowywanie się do zajęć oraz zaliczenie kolokwiów (pisemnych i
ustnych). Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Semestr 2
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia semestru jest aktywne uczestniczenie w
zajęciach, przygotowywanie się do zajęć oraz zaliczenie kolokwiów
egzamin pisemny / ustny (pisemnych i ustnych). Dopuszczalne są dwie nieobecności w
semestrze. Egzamin po drugim semestrze obejmuje materiał
zarówno z drugiego jak i z pierwszego semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Literacka mapa Ukrainy I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.110.620515a62cﬀ1.22

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 1

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 ogólną charakterystyką Ukrainy północno-zachodniej – Kijowszczyzny i Polesia.
Przekazanie wiedzy z zakresu historii i kultury omawianego regionu. Uświadomienie słuchaczom wybranych
problemów antropologii miejsca, dyskursów pamięci i przestrzeni, regionalizmów i narracji lokalnych.

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 ukraińskiej.

FUR_K1_W04

egzamin pisemny / ustny
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W2

Student zna i rozumie zastosowania praktyczne
ogólnej, uporządkowanej wiedzy z zakresu kierunku
studiów oraz z zakresu historii i współczesnej kultury
Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów
i kultury Ukrainy północno-zachodniej (Kijowszczyzna
i Polesie).

FUR_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

FUR_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ: wyszukiwać, analizować i użytkować
informacje, wykorzystując źródła polskie
i obcojęzyczne; stosować merytoryczną argumentację
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
poprawnie formułować wnioski.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do rozwijania posiadanej wiedzy
i doskonalenia nabytych umiejętności.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

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.

Ogólna charakterystyka Ukrainy północno-zachodniej – Kijowszczyzny (Kijów,
Perejasław, Biała Cerkiew, Czerkasy, Humań, Kaniów) oraz Polesia –
uwzględniająca historię regionu oraz uwarunkowania geograﬁczne, społeczne i
kulturowe. Omówienie najważniejszych miejsc, wydarzeń, postaci i narracji
związanych z Kijowem i Kijowszczyzną oraz Polesiem. Kijów, Kijowszczyzna i
Polesie w ukraińskiej literaturze i tradycji, świadomości zbiorowej (mity i
stereotypy) oraz w przestrzeni kultury współczesnej.

W1, W2, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach. 2. Lektura
wybranych tekstów. 3. Zaliczenie końcowe (pisemne). Odrabianie
nieobecności/nieprzygotowania: a) dozwolone są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności/dwa nieprzygotowania, b) kolejne
nieobecności muszą być usprawiedliwione, c) ponadwymiarowe
nieobecności/nieprzygotowania muszą być odrobione na
konsultacjach, d) nieusprawiedliwienie i nieodrobienie
ponadwymiarowych nieobecności/nieprzygotowania wiąże się z
niezaliczeniem konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze.

Sylabusy
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Hermeneutyka tekstu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.110.620515df5d96a.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 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

Celem zajęć jest zaprezentowanie i zapoznanie studentów z najważniejszymi narzędziami interpretacji i analizy
tekstu literackiego w oparciu o wybrane teorie badań kulturowych i literackich XX w.

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 najważniejsze narzędzia
i strategie interpretacyjne dzieła literackiego
powiązane z wybranymi teoriami badań kulturowych
i literackich.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W03,
FUR_K1_W04,
FUR_K1_W09

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_U04,
FUR_K1_U05,
FUR_K1_U09,
FUR_K1_U11,
FUR_K1_U12

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zdeﬁniować i wyjaśnić najważniejsze
kategorie interpretacji i analizy tekstu literackiego
powiązane z wybranymi teoriami badań kulturowych
i literackich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów selekcjonować zdobytą wiedzę
i umiejętności w rozwiązywaniu poszczególnych zadań
analitycznych/badawczych.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

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.

W ramach konwersatorium zostaną zaprezentowane wybrane teksty z zakresu
teorii badań literackich oraz antropologii kulturowej dotyczące m. in.: zwrotu
lingwistycznego w studiach kulturowych, kategorii podmiotu i jego tożsamości,
problemu reprezentacji, struktur języka (dyskursu) w świetle badań kulturowych,
hegemonii kulturowej i ideologicznej, płci kulturowych i ich reprezentacji,
przestrzeni kulturowej (przestrzeń i miejsce we współczesnej teorii), zagadnień
rasy, etniczności i ich reprezentacji.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach. 2. Lektura wybranych
tekstów. 3. Zaliczenie pisemne. Odrabianie
nieobecności/nieprzygotowania: a) dozwolone są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności/dwa nieprzygotowania, b) kolejne
zaliczenie na ocenę nieobecności muszą być usprawiedliwione, c) ponadwymiarowe
nieobecności/nieprzygotowania muszą być odrobione na konsultacjach,
d) nieusprawiedliwienie i nieodrobienie ponadwymiarowych
nieobecności/nieprzygotowania wiąże się z niezaliczeniem
konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy

33 / 183

Kultura i obyczajowość narodów rosyjskiej Syberii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1150.1589819260.22

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

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze specyﬁką Syberii w wąskim sensie (od Uralu po Buriację,
z wyłączeniem rosyjskiego Dalekiego Wschodu). Omówiona zostanie historia podboju oraz kolonizacji Syberii
przez Rosjan, wierzenia religijne rdzennych narodów Syberii, kultura i tożsamość wybranych narodów
zamieszkujących Syberię (Nieńców, Ewenków, Tuwińczyków, Buriatów), a także współczesna sytuacja
w wybranych regionach Syberii.

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 fakty dotyczące
obszaru Syberii w zakresie geograﬁi, historii, religii,
języka, kultury.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W07,
FUR_K1_W09

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U05

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K02,
FUR_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wykorzystać ogólną wiedzę na temat
Syberii pochodzącą z dyscyplin pokrewnych ﬁlologii
w procesie studiów ﬁlologicznych. Jest świadomy
powiązania nauk ﬁlologicznych z innymi naukami.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do dyskutowania zagadnień
dotyczących Syberii oraz samodzielnego rozwijania
wiedzy na ten temat.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

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.

Historia odkryć geograﬁcznych na obszarze Syberii (od Uralu po Jakucję) oraz jej
podboju i początków ekonomicznej kolonizacji przez Nowogród i Moskwę.

W1, U1, K1

2.

Kolonizacja Syberii: praktyki komunikacji i władzy nad przestrzenią, techniki
zdobywania surowców, rozwój przemysłu, Syberia jako obszar zesłań i katorgi,
kolej transsyberyjska.

W1, U1, K1

3.

Tradycyjne systemy religijne rdzennych narodów Syberii: mitologia, kosmogonia i
kosmologia, antropologia, idea trójpodziału świata.

W1, U1, K1

4.

Szaman jako „mistrz ekstazy”: historia, antropologia i neuroﬁzjologia odmiennych
stanów świadomości, rola substancji psychoaktywnych, techniki i stadia transu.
Zjawisko „choroby szamańskiej” i projekcji mitologii, transowe narzędzia
szamana.

W1, U1, K1

5.

Współczesny syberyjski neoszamanizm: losy szamanizmu w ZSRR, synteza z
chrześcijaństwem i buddyzmem, procesy adaptacji do środowiska miejskiego oraz
nowych technologii, zjawisko komercjalizacji, psychologia i ﬁlozoﬁa
neoszamanizmu.

W1, U1, K1

Sylabusy
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6.

Klasyﬁkacja rdzennych narodów i języków Syberii: prehistoria i historia.

W1, U1, K1

7.

Nieńcy – koczownicy tundry. Renifery, techniki nomadyzmu, surowa kuchnia,
język i ontologia koczownictwa (czasoprzestrzeń tundy, cykliczność, relacja
człowiek-renifer, transformatywność, ontyczny minimalizm, efekt ruchu).
Współczesne przemiany koczownictwa: wpływ prób nuklearnych i przemysłu
wydobywczego. Nowa Ziemia, Jamał, Wajgacz, Amderma.

W1, U1, K1

8.

Ewenkowie – myśliwi i pasterze tajgi. Kult niedźwiedzia w wierzeniach Ewenków.
Współczesna kondycja narodu ewenkijskiego, kwestie społeczne i tożsamościowe.
Ewenkia dzisiaj: pustka, bezdroża, zimniki.

W1, U1, K1

9.

Buriaci – pasterska kultura stepu. Naród na skrzyżowaniu kultur i religii:
szamanizmu, buddyzmu i chrześcijaństwa. Podstawy buddyzmu tybetańskiego,
dacany, związki z Mongolią, odrodzenie szamanizmu, tengryzm – religia nieba,
fenomen Bajkału.

W1, U1, K1

10.

Tuwa i Tuwińczycy – „wewnętrzna zagranica” Syberii. Izolacja geograﬁczna,
nierosyjska historia Tuwy, tuwińscy staroobrzędowcy, zjawisko „buddoszamanizmu”; fenomen śpiewu gardłowego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Zaliczenie ustne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Białoruska kultura undergroundu i protestu XX-XXI wieku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1150.6049e19022012.22

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

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przedstawienie wydarzeń z najnowszej historii Białorusi związanych z protestem obywatelskim w ostatnich latach
istnienia ZSRR oraz po odzyskaniu niepodległości

C2

Przedstawienie kulturowego wymiaru protestu na Białorusi: muzyka, działalność artystyczna i literacka.

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 ogólną, uporządkowaną wiedzę z zakresu historii
i współczesności kultur wschodniosłowiańskich.

FUR_K1_W02,
FUR_K1_W04,
FUR_K1_W08,
FUR_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U04,
FUR_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K01,
FUR_K1_K02,
FUR_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

selekcjonowania informacji i uwzględniania ich
znaczenia dla rozwiązania poszczególnych zadań
analitycznych i badawczych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

przygotowanie do zajęć

30

pozyskanie danych

20

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.

- wydarzenia z historii Białorusi z ostatnich dekad XX - pierwszych dekad XXI
wieku: sprzeciwianie się presji ze strony władzy;

W1, U1, K1

2.

-narodziny społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi;

W1, U1, K1

3.

- funkcjonowanie kultury narodowej i alternatywnej w warunkach sowietyzacji w
ostatnich latach istnienia ZSRR oraz w okresie rządów autorytarnych od 1994
roku.

W1, U1, K1

4.

-underground kulturowy wobec budowania niezależnej Białorusi.

W1, U1, K1

5.

-protesty społeczne i kulturowe wobec białoruskiego autorytaryzmu

W1, U1, K1

6.

-kultura białoruska pod presją polityczną w XXI wieku: muzyka, ﬁlm, sztuki
wizualne, literatura

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

dopuszczalna jedna nieuzasadniona nieobecność,
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę aktywny udział w zajęciach, aktywny udział w
dyskusji
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Groteska, ironia, absurd i gatunek satyry w dwudziestowiecznej literaturze
rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1150.62024225d3db6.22

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

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z poglądami badaczy na temat kategorii groteski, ironii, absurdu i gatunku satyry
politycznej

C2

Wypracowanie u studentów umiejętności prawidłowej analizy utworów dwudziestowiecznej literatury rosyjskiej,
w których obecne są kategorie groteski, ironii, absurdu

C3

Zapoznanie studentów z utworami literackimi będącymi egzempliﬁkacją satyrycznego oglądu rzeczywistości
radzieckiej i poradzieckiej

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 z zakresu
wybranych zagadnień szczegółowych ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej

FUR_K1_W09

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wykorzystywać ogólną wiedzę
ﬁlologiczną i ogólną wiedzę z zakresu dyscyplin
pokrewnych do zadań związanych ze studiowaniem
zagadnień szczegółowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów selekcjonować informacje
i uwzględniać ich znaczenie dla rozwiązania
poszczególnych zadań analitycznych i badawczych.

FUR_K1_K01

zaliczenie na ocenę

K2

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

FUR_K1_K02

zaliczenie na ocenę

K3

Student jest gotów do uczestniczenia w życiu
kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych
jego form.

FUR_K1_K03

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

analiza problemu

90

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.

Wybrane konteksty polityczno-społeczne i kulturowe procesu
historycznoliterackiego rosyjskiej literatury dwudziestowiecznej determinujące
funkcjonowanie utworó w satyrycznych, a także wyzyskujących kategorie absurdu,
ironii i groteski w obiegu oﬁcjalnym i nieoﬁcjalnym.

W1, U1, K1, K2, K3

Sposoby deﬁniowania groteski, ironii, absurdu.
2.

Sylabusy

Analiza wybranych utworó w autorstwa D. Charmsa, J. Tynianowa, S. Dowłatowa i
in.

W1, U1, K1, K2, K3
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Tematyczno-problemowa dominanta utworó w satyrycznych, autorstwa takich
pisarzy jak: M. Bułhakow, J. Tynianowa, .Erenburg, W. Katajew i in.

3.

W1, U1, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Udział w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności; w przypadku większej
ich liczby należy zdać materiał w formie pisemnej lub ustnej - wybiera
zaliczenie na ocenę
formę prowadzący zajęcia). Aktywność na zajęciach. Przygotowanie do
zajęć. Pomyślnie zdane kolokwium zaliczeniowe - pisemne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność Studenta na zajęciach, aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć
zaliczenie kró tkich prac pisemnych

Sylabusy
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Andriej Płatonow: życie i twórczość
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1150.620242b19457a.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

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wiedzą dotyczącą życia i twórczości Andrieja Płatonowa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Prawidłowości procesu historyczno-literackiego w Rosji
w I połowie XX wieku

FUR_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W2

Podstawowe fakty biograﬁi pisarza

FUR_K1_W09

zaliczenie na ocenę

Sylabusy
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Interpretować i komentować fakty z życia Andrieja
Płatonowa oraz dostrzegać związek między życiem
i twórczością autora

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U05,
FUR_K1_U11,
FUR_K1_U12

zaliczenie na ocenę

U2

Przygotować dłuższą wypowiedź dotyczącą życia
i twórczości pisarza

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U04,
FUR_K1_U05,
FUR_K1_U12

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Podejmowania dyskusji dotyczących treści zajęć
i formułowania swojej opinii

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Andriej Płatonow 1899-1951. Periodyzacja twórczości

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Płatonow i środowisko literackie I połowy XX wieku. Miejsce i rola pisarza na tle
epoki

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Płatonow – poeta, prozaik, dramaturg, inżynier

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Płatonow – dzieła najważniejsze

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Historia badań nad twórczością pisarza: ośrodki naukowe, specjaliści, dzieła
zebrane itp.

W1, W2, U1, U2, K1

6.

Płatonow - polskie tłumaczenia, recepcja twórczości pisarza w Polsce

W1, W2, U1, U2, K1

7.

Płatonow – język, styl, poetyka

W1, W2, U1, U2, K1

8.

Główne tematy i motywy twórczości pisarza

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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9.

Pisarz, cenzura i władza

W1, W2, U1, U2, K1

10.

Płatonow – in memoriam (miejsca, upamiętnienie w kulturze, konferencje,
jubileusze, pomniki)

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Obecność i aktywność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieusprawiedliwione
nieobecności). Pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Women in Contemporary Russian Literature
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1150.6202431ac6be5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi tzw. prozy kobiecej w Rosji

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

terminologię literaturoznawczą, metody interpretacji
i analizy tekstów literackich oraz ma wiedzę nt.
współczesnej kultury rosyjskiej

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W02,
FUR_K1_W04,
FUR_K1_W05

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać i analizować informacje dla
zaprezentowania własnego stanowiska w czasie
dyskusji

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U04,
FUR_K1_U09

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K01,
FUR_K1_K02,
FUR_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

rozwiązywać zadania analityczne i uczestniczyć
w życiu kulturalnym

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

50

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

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.

What does it mean „women’s prose”?

W1, U1, K1

2.

What are the features of women’s prose in Russia?

W1, U1, K1

3.

Ludmilla Petrushevskaya

W1, U1, K1

4.

Lyudmila Ulitskaya

W1, U1, K1

5.

Jelena Czyżowa

W1, U1, K1

6.

Maria Arbatowa

W1, U1, K1

Tatyana Tolstaya
W1, U1, K1

7.
Guzel Yakhina
8.

W1, U1, K1
Marina Stepnova

9.

Sylabusy

W1, U1, K1
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Ksenia Buksha
10.

W1, U1, K1

11.

Dina Rubina

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocenę końcową student otrzymuje na podstawie pisemnego lub ustnego
zaliczenia. Student może przystąpić do zaliczenia jeśli opuścił nie więcej
niż dwa zajęcia. W przypadku większej liczby nieobecności student jest
zaliczenie na ocenę
zobowiązany przedstawić zaświadczenie lekarskie, a jeśli nieobecności
nie nastąpiły z powodu choroby student jest zobowiązany nadrobić je w
czasie konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2

Sylabusy
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Pamięć społeczna epoki transformacji - badania terenowe (Charków,
Lwów)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1150.6202441265e8a.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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wybranymi metodami badań jakościowych stosowanych w badaniach nad językiem
i kulturą.

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

Wybrane metody analizy danych jakościowych
do badań nad językiem i kulturą oraz metody ich
analizy.

FUR_K1_W06,
FUR_K1_W07

raport

FUR_K1_U10,
FUR_K1_U11

raport

FUR_K1_K01,
FUR_K1_K03

raport

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Pozyskiwać na drodze wywiadu, opracowywać
i analizować dane jakościowe.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystywania wiedzy ﬁlologicznej w komunikacji
interkulturowej.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

badania terenowe

75

przygotowanie raportu

15

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.

Dane jakościowe w badaniach nad kulturą

W1, U1, K1

2.

Analiza empirycznych danych jakościowych w badaniach semiotycznokulturowych i etnolingwistycznych.

W1, U1, K1

3.

Pamięć społeczna i metody jej badania.

W1, U1, K1

4.

Typy wywiadów wykorzystywanych w badaniach semiotyczno-kulturowych i
etnolingwistycznych. Technika prowadzenia wywiadów.

W1, U1, K1

5.

Transformacja polityczna, społeczna i ekonomiczna a pamięć zbiorowa.

W1, U1, K1

6.

Przygotowanie do badań terenowych

W1, U1, K1

7.

Badania terenowe

W1, U1, K1

8.

Omówienie wyników badań terenowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
udział w badaniach, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
raport

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach, udział w badaniach terenowych, przygotowanie
raportu z badań

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2; deklaracja gotowości udziału w badaniach terenowych w wyznaczonym
terminie.
Uwaga! Ze względu na wojnę na Ukrainie terenem badawczym będą nie Charków i Lwów, lecz stolice państw bałtyckich:
Wilno, Ryga i Tallin.

Sylabusy
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Ukraina od kuchni. Problematyka kulinarna i biesiadna w komunikacji
językowej i międzykulturowej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1150.6202448ce9897.22

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie umiejętności dostrzegania oraz rozumienia różnic kulturowych. Kształtowanie postawy relatywizmu
kulturowego.

C2

Zapoznanie słuchaczy z leksyką i frazeologią związaną z tematyką kulinarną i biesiadną oraz ze zwyczajami i
tradycjami dotyczącymi omawianej problematyki, a także ze związanymi z nią charakterystycznymi tekstami
kultury.

C3

Badanie mechanizmów ludzkiego poznawania i oceniania na podstawie analizy elementów języka określających
pożywienie i związane z nim czynności podejmowane przez człowieka.

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 podstawową terminologię
specjalistyczną; zna leksykę i frazeologię ukraińską
związaną z tematyką kulinarną oraz tradycje związane
z ukraińską kulturą biesiadną; zna możliwości
praktycznego zastosowania swej wiedzy z zakresu
komunikacji międzyjęzykowej i międzykulturowej.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W06,
FUR_K1_W09

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U05

zaliczenie na ocenę

Student jest przygotowany do podejmowania działań
na rzecz popularyzacji ukraińskiego dziedzictwa
FUR_K1_K01,
kulturowego oraz współorganizowania działań na rzecz
FUR_K1_K02
dialogu polsko-ukraińskiego i integracji środowisk
ukraińskich w Polsce.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyszukiwać i użytkować potrzebne
informacje związane z tematyką zajęć.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

pozyskanie danych

10

Przygotowanie prac pisemnych

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Podstawowe problemy komunikacji międzykulturowej: różnice językowe;
odczytywanie znaków pozajęzykowych; stereotypy; sądy wartościujące, które
mogą powodować nietrafne rozumienie przekazu.

W1, U1, K1

2.

Analiza leksyki i frazeologii związanej z tematyką zajęć: tradycyjne i
charakterystyczne potrawy kuchni ukraińskiej; frazeologia kulinarna i biesiadna w
językowym obrazie świata ukraińskiej (i polskiej) kultury narodowej;
przedstawienie wybranych elementów omawianego materiału językowego w
ujęciu kognitywnym.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione
zaliczenie na ocenę nieobecności). By otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą student musi
przygotować prezentację lub napisać pracę zaliczeniową.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Literatura i zło
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1150.1589815555.22

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem zajęć jest zaprezentowanie węzłowych problemów związanych z kategorią zła w kontekście
ﬁlozoﬁcznym, społecznym, religijnym, psychologicznym, jak i literackim. Student powinien: a) zapoznać się
z głównymi koncepcjami rozumienia zła na gruncie tradycji zachodnioeuropejskiej, b) znać najważniejsze
problemy związane z kategorią zła na gruncie ﬁlozoﬁi, psychologii, nauk społecznych, etc. e) zapoznać się
z tekstami dotyczącymi omawianych problemów.

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 elementarną wiedzę o powiązaniu
dyscyplin ﬁlologicznych z dyscyplinami koniecznymi
do poszerzenia wiedzy (historia, ﬁlozoﬁa i inne
wybrane).

FUR_K1_W04,
FUR_K1_W07

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U04,
FUR_K1_U05,
FUR_K1_U09,
FUR_K1_U12

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student posiada podstawowe umiejętności
pozwalające na aktywne uczestnictwo w dyskusji
na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach
kierunku.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy
i posiadanych umiejętności oraz uznaje potrzebę
ciągłego dokształcania się.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Unde malum? Pytanie o zło/pytanie o ciało (J. le Goﬀ, „Historia ciała w
średniowieczu”. Znajomość tekstu).
2. Grzech pierworodny w kontekście cielesności ("Pateryk Kijowsko-Pieczerski").
Płciowość, grzech pierworodny, cnota a zło. Dynamika napięć społeczeństwa i
kultury średniowiecznej; Paradoksalna recepcja i rozumienie ciała w
średniowieczu – szczegółowa charakterystyka („rozszczepienie ciała”). Na jakich
płaszczyznach realizowało się piętnowanie ciała? Jakie aspekty cielesności były
ograniczane, wypierane, piętnowane.
3. Massolino – „Grzech pierworodny”: interpretacja obrazu, konteksty.
Hermeneutyka biblijna: szkoła aleksandryjska i antiocheńska. Orygenes –
alegoreza.
4. Problem teodycei: zło w kontekście średniowiecznej świadomości religijnej
("Powieść lat minionych"; J. Kopania, „Siła dedukcji i słabość człowieka”.
Znajomość tekstu).
5. Koncepcja zła św. Augustyna – prywacyjna teoria zła i jej krytyka. Hiob/Leibniz a
problem zła (L. Kołakowski, LEIBNIZ I HIOB. METAFIZYKA ZŁA I DOŚWIADCZENIE
ZŁA).
6. Ph. Zimbardo, „Psychologia zła: sytuacyjne przemiany charakteru”. Metafora
dobra/zła, zła/dobra wg Eschera. Trzy prawdy psychologiczne na temat zła.
Kulturowa genealogia zła. Efekt Lucyfera – charakterystyka. Deﬁnicja zła wg
Zimbardo. Dobro i zło – esencja i kumulacja. Dwa podejścia do problemu zła.
Metafora „zgniłych jabłek”.
7. Ph. Zimbardo, „Badanie dynamiki społecznej: władza, konformizm i
posłuszeństwo. Znajomość tekstu. Eksperymenty Milgrama. Opis eksperymentu,
W1, U1, K1
jego wyniki. Dziesięć wniosków wynikających z badań Milgrama. Modele
posłuszeństwa – charakterystyka. Znajomość tekstu.
8. Ph. Zimbardo, „Znaczenie i przesłanie SEW: alchemia przemian osobowości”.
Znajomość tekstu i jego problematyki. SEW – charakterystyka, implikacje
psychologiczne w rozumieniu zła. Sytuacyjna/dyspozycyjna koncepcja zła. Nauki i
przesłania eksperymentu. Sytuacyjne ujęcie zachowań ludzkich. Rola a
odpowiedzialność. Dehumanizacja. Społeczne konstruowanie rzeczywistości.
9. Genius malignus – nowożytna metafora zła (J. Tischner, Spór o istnienie
człowieka). Podmiot oświeceniowy a zło. Tradycja Kartezjańska a zło. Metafora
złośliwego demona. Tradycja Kantowska – „etyka prowadzi do religii”. Od
paradygmatu „rozumu” do paradygmatu „łaski”. „Oko otchłani” – interpretacja.
10. Od „śmierci Boga” do „śmierci człowieka” (H. Chotkewycz, Awiron)
11. Zło w kontekście psychoanalizy (W. Stefanyk, Basaraby). Zło jako konieczność
dziejowa (M. Chwylowy, Ja (romantyka). B. Dobroczyński, „Ciemna strona
psychiki”. M. Chwylowy, Ja (romantyka). Znajomość tekstów.
12. Zło radykale/zło banalne. Racjonalizacja zła. Przypadek Eichmanna (H. Arendt,
Eichmann w Jerozolimie).
13. Zło i Nowoczesność. Koncepcja Zagłady w ujęciu Z. Baumanna (Z. Baumann,
Nowoczesność i Zagłada).
14. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? (P. Zimbardo, Efekt Lucyfera)
15. Myślenie wobec zła. Kryzys nowożytnego podmiotu myślącego (W. Szewczuk,
Oko otchłani).
16. Człowiek w horyzoncie łaski (J. Tischner, Spór o istnienie człowieka)

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest: a) regularne uczestnictwo w
zajęciach, b) aktywność, c) systematyczna lektura obowiązkowych
tekstów, d) zaliczenie testu końcowego. 1. Zasady zaliczenia: - zaliczenie
na ocenę - regularne uczestnictwo w zajęciach, - systematyczna lektura
obowiązkowych tekstów, - aktywność - zaliczenie testu końcowego 2.
zaliczenie na ocenę
Formy weryﬁkacji: - testy wejściowe (problematyka lektur) 3.
Nieobecności: - dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności kolejne nieobecności muszą być usprawiedliwione i odrobione na
konsultacjach - 3, 4 i kolejne nieusprawiedliwione obecności wiążą się z
wykreśleniem z listy studentów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Ukraiński Kraków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1150.62024cfbd09ed.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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Nadrzędnym celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi artefaktami współczesnego krajobrazu
kulturowego Krakowa, powiązanymi z kulturą ukraińską i jej historią.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu wybranych zagadnień kultury ukraińskiej, jej historii i kontekstów polskoukraińskich.

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 zastosowania praktyczne
ogólnej, uporządkowanej wiedzy z zakresu historii
i współczesnej kultury Ukrainy zdobytej podczas
konwersatorium.

FUR_K1_W05

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_U04,
FUR_K1_U09

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ stosować merytoryczną argumentację
z wykorzystaniem poglądów autorów analizowanych
w ramach konwersatorium tekstów oraz
porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień
analizowanych na zajęciach.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do rozwijania zdobytej w ramach
konwersatorium wiedzy, jak i doskonalenia nabytych
umiejętności.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Idol ze Zbrucza, albo o „źle” ochrzczonych Słowianach. Warsztaty: Muzeum
Etnograﬁczne w Krakowie.
2. Księgi rękopiśmienne Rusi – Ewangeliarz Ławryszewski. Warsztaty: Muzeum
Czartoryskich.
3. Jurij Kotermak – Georgius Drohobicz – rektor Uniwersytetu Bolońskiego,
profesor Akademii Krakowskiej.
4. Kasjan Sakowicz - działacz cerkiewny, teolog, pisarz polemista.
5. Mity Szczerbca i świat ikon Katedry Wawelskiej (Kaplica Świętokrzyska).
Warsztaty: Muzeum na Wawelu, Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.
6. Szwajpolt Fiol – drukarnia pism cyrylickich w Krakowie.
7. "Nieuczynione ręką ludzką" – świat ikon. Warsztaty: Muzeum Biskupa Erazma
Ciołka.
8. "Lach serdeczny – Jan Matejko a Rusini". Warsztaty: Cerkiew Podwyższenia
Krzyża Świętego w Krakowie.
9. Wernyhora – mistyﬁkacje, mity, przepowiednie. Warsztaty: Galeria Sztuki
Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.
10. Bojan (Krakowskie Planty) – Bohdan Zalewski. Szkoła ukraińska polskiego
romantyzmu.
11. "Nietoperz w świątyni". O Jerzym Nowosielskim i jego sztuce. Warsztaty:
Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie.
12. Ukraińska kultura ludowa. Warsztaty: Muzeum Etnograﬁczne w Krakowie.
13. Ruskie koło: B. Łepki, W. Stefanyk.
14. Kraków w pracach Leona Getza.
15. Ukraińscy artyści Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (M. Bojczuk, O.
Nowakiwski. M. Żuk, I. Trusz, M. Kasperowycz, M. Buraczek).
16. Roman Szeptycki – krakowskie historie.
17. Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego w Krakowie „Wschód-Zachód”.
18. Mykoła/Mikołaj Zyblikiewicz – gente Ruthenus, natione Polonus.
19. „…ale razem z naszymi umarłymi”. Warsztaty: Cmentarz Rakowicki.

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Regularne uczestnictwo w zajęciach. 2. Lektura analizowanych
tekstów. 3. Zaliczenie końcowe (pisemne).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Zagadki życia i twórczości Vladimira Nabokova
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1150.1589816189.22

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

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z problemami życia i twórczości Vladimira Nabokova

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student poznaje specyﬁkę twórczości V. Nabokova i
związane z nią fakty z biograﬁi pisarza

FUR_K1_W04,
FUR_K1_W07,
FUR_K1_W08,
FUR_K1_W09

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ analizować utwory V. Nabokova w
świetle literaturoznawczych koncepcji
metodologicznych XX wieku

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U04,
FUR_K1_U05,
FUR_K1_U11,
FUR_K1_U12

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K01,
FUR_K1_K02,
FUR_K1_K03,
FUR_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do wyrażania opinii, dyskutowania,
zachowuje otwartość na odmienne sądy, pracuje
samodzielnie i w zespole.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie referatu

10

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.

Zagadka. Lektura. Czytelnik. Gra

W1, U1, K1

2.

Biograﬁa i literatura. Autobiograﬁa. Pamięć.

W1, U1, K1

3.

Lustro - spojrzenie. Camera obscura. Fotograﬁa

W1, U1, K1

4.

Teatralizacja. Scena. Kinematograf. Ekran. Gra. Kultura popularna. Pułapki i
zagadki.

W1, U1, K1

5.

Nabokov o literaturze. Czytanie.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
aktywność na zajęciach, rozmowa na wybrany przez studenta temat z
zakresu konwersatorium
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Functional Grammar across Indo-European Languages
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1150.62024d8d1deaa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3,
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami na temat gramatyki funkcjonalnej w różnych ujęciach
lingwistycznych.

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/ ma podstawową wiedzę
o powiązaniach ﬁlologii ukraińskiej z dyscyplinami
naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

FUR_K1_W07

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Absolwent potraﬁ wykorzystywać ogólną wiedzę
ﬁlologiczną i ogólną wiedzę z zakresu dyscyplin
pokrewnych do zadań związanych ze studiowaniem
zagadnień szczegółowych.

U1

FUR_K1_U05

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Absolwent jest gotów do/ selekcjonować informacje
i uwzględniać ich znaczenie dla rozwiązania
poszczególnych zadań analitycznych i badawczych

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

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.

Analiza jednostek języka na wszystkich poziomach gramatyki - fonetycznym,
morfologicznym, leksykalnym i składniowym - z perspektywy ich funkcjonowania
w systemie i użyciu w językach indoeuropejskich z perspektywy synchronicznej.

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Podstawę zaliczenia stanowi obecność na zajęciach, aktywne w nich
uczestnictwo. Oceny: 4-5 uzyskuje się za zaliczenie testu pisemnego lub
zaliczenie na ocenę
przeprowadzonej prezentacji warsztatowej z wybranego zagadnienia z
zakresu gramatyki funkcjonalnej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Sylabusy
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Historia Ukrainy X-XX w.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.120.5cd55e24d8320.22

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
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

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 historią Ukrainy od początków Rusi Kijowskiej po współczesność
(odzyskanie przez Ukrainę niepodległości).

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 procesy z zakresu
historii Ukrainy X-XX wieku.

FUR_K1_W05

zaliczenie na ocenę

68 / 183

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student posiada umiejętność przygotowania
wypowiedzi ustnych oraz prac pisemnych dotyczących
historii Ukrainy z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł.

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U12

zaliczenie na ocenę, esej

FUR_K1_K01,
FUR_K1_K02

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy
i posiadanych umiejętności oraz uznaje potrzebę
ciągłego dokształcania się.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie eseju

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Ziemie ukraińskie na przestrzeni dziejów. Krainy geograﬁczno-historyczne
Ukrainy.
2. Dzieje Rusi Kijowskiej w okresie przedchrześcijańskim.
3. Pierwsi historyczni Rurykowicze.
4. Rozkwit Rusi Kijowskiej i rozbicie dzielnicowe.
5. Najazd tatarski i jego konsekwencje dla ziem ukraińskich.
6. Książę Roman Mścisławowicz i jego spadkobiercy.
7. Księstwo Halicko-Włodzimierskie.
8. Opanowanie przez Polskę ziem zachodnio-ruskich – zajęcie Rusi Czerwonej
przez Kazimierza Wielkiego. Ekspansja Wielkiego Księstwa Litewskiego na ziemie
ruskie.
9. Ukraina w okresie międzywojennym - sytuacja społeczności ukraińskiej
zamieszkującej ziemie, które znalazły się w II Rzeczypospolitej. Konsekwencje
polityki władz polskich wobec mniejszości narodowych. Powstanie ruchów
radykalnych: partii komunistycznej i OUN.
10. Ziemie ukraińskie wcielone do ZSRR w okresie międzywojennym. Polityka tzw.
„ukrainizacji”, represje stalinowskie, „rozstrzelane odrodzenie”, Wielki Głód na
Ukrainie.
11. Ukraina w czasie II wojny światowej. Problem ukraińsko-niemieckiej
kolaboracji. OUN - działalność i ideologia. Partyzantka ukraińska.
12. Okres II wojny światowej, sytuacja Ukraińców, konﬂikt polsko-ukraiński,
wydarzenia na Wołyniu. Akcja „Wisła”.
13. Ruch dysydencki w Ukraińskiej SRR.
14. Procesy, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości przez Ukrainę.
pierestrojka i głasnost’. Katastrofa czarnobylska. Pucz Janajewa. Deklaracja
Niepodległości.
13. Wzajemne stereotypy Polaka i Ukraińca oraz odpowiednie autostereotypy.
Raport: J. Konieczna, Polska – Ukraina. Wzajemny wizerunek, Warszawa 2001.
„Punkty zapalne” w historii i współczesności stosunków polsko-ukraińskich.

1.

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest regularne (dopuszczalna jedna
nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze) i aktywne
zaliczenie na ocenę, esej
uczestnictwo w zajęciach. Ocenianie ciągłe w trakcie zajęć.
Podstawą wystawienia oceny końcowej jest esej.
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Język staro-cerkiewno-słowiański
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.120.5cd02ﬀ54b8f2.22

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 2

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 graﬁą, fonetyką i morfologią języka staro-cerkiewno-słowiańskiego.

C2

Przekazanie wiedzy z wybranych zagadnień gramatyki porównawczej języków słowiańskich.

C3

Nauczenie studentów czytania i rozumienia wybranych tekstów staro-cerkiewno-słowiańskich.

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 strukturę i najważniejsze cechy języka
staro-cerkiewno-słowiańskiego, rozumie jego
znaczenie dla rozwoju poszczególnych języków
literackich Słowian; ma świadomość kompleksowej
natury języka, jego złożoności i historycznej
zmienności.

FUR_K1_W02

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_U05

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wykorzystywać ogólną wiedzę
ﬁlologiczną i ogólną wiedzę z zakresu dyscyplin
pokrewnych do zadań związanych ze studiowaniem
zagadnień szczegółowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów wykonywać zadane prace,
selekcjonując informacje i dostosowując je
do odpowiedniego zadania.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie do sprawdzianów

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.

Samogłoski scs i ich pochodzenie.

W1, U1, K1

2.

Historia grup śródgłosowych i nagłosowych typu TorT, orT.

W1, U1, K1

3.

Charakterystyka systemu konsonantycznego.

W1, U1, K1

4.

Pochodzenie spółgłosek palatalnych: palatalizacje i zmiękczenie przez j.

W1, U1, K1

5.

Zmiany w prasłowiańskich grupach spółgłoskowych.

W1, U1, K1

6.

Wybrane zagadnienia z morfologii języka scs: rzeczownik, przymiotnik, czasownik,
zaimek, liczebnik.

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie kolokwiów pisemnych (każde kolokwium można poprawiać 2
razy), w zależności od osiągniętego wyniku procentowego student
otrzymuje następującą ocenę: 60% do 65% dst 66% do 74% plus dst 75%
zaliczenie na ocenę
do 82% db 83% do 90 % plus db 91% do 100% bdb; aktywność na
zajęciach; przygotowanie zadań domowych; frekwencja (maksymalnie 4
nieobecności nieusprawiedliwione)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Kultura Ukrainy
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.120.5cd4248734e5e.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 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zadaniem konwersatorium jest zaprezentowanie studentom wybranych zagadnień współczesnej kultury
ukraińskiej z uwzględnieniem wpływu tradycji, historii i współczesnych wydarzeń społeczno-politycznych. Na
zajęciach studenci zapoznają się z najważniejszymi postaciami i zjawiskami ukraińskiej kultury, literatury, muzyki,
ﬁlmu i sztuk wizualnych.

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 instytucjach kultury
i podstawową orientację we wspó łczesnym życiu
kulturalnym Ukrainy.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W03,
FUR_K1_W05

egzamin pisemny

FUR_K1_U04,
FUR_K1_U05,
FUR_K1_U09,
FUR_K1_U11,
FUR_K1_U12

egzamin pisemny

FUR_K1_K01,
FUR_K1_K02,
FUR_K1_K03

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

student posiada podstawowe umiejętności
pozwalające na aktywne uczestnictwo w dyskusji
na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach
kierunku kultura Rosji i narodó w sąsiednich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

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

60

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Tematyka zajęć:
1. Dziedzictwo kulturowe Ukrainy (miasta i regiony)
2. Folklor (tradycja i inspiracja)
3. Mniejszości Narodowe na Ukrainie (min. Tatarzy Krymscy)
4. Postkolonializm (przyczyny i skutki)
5. Współczesna literatura Ukraińska (min. J. Andruchowycz, S. Żadan, T.
Prochaśko, O. Zabużko, ugrupowania literackie)
6. Rynek książki i kwestia językowa (wydawnictwa, problemy rynku tłumaczeń,
ukraiński vs. rosyjski)
7. Lwów wspólne dziedzictwo kulturowe ( życie kulturalne, dziedzictwo, zabytki)
8. Popkultura: Fandomy i środowiska fanowskie (okoliczności istnienia i znaczenie
na Ukrainie)

1.

W1, U1, K1

9. Rewolucja Godności i Wojna – reﬂeksje w kulturze (literatura, inicjatywy
kulturalne)
10. Ukraińska muzyka rozrywkowa (min. Воплі Відопласова, Океан Елзи, 5’nizza,
ТНМК, Руслана | Джамала, Плач Єремій, Скрябін, тартак, Мертвий півень,
ДахаБраха, Онука, Гайдамаки, Жадан і Собаки, ДрумТиатр, Andruchowycz i
Karbido)
11. Festiwale, inicjatywy kulturalne i społeczne. (festiwale literackie, muzyczne i
ﬁlmowe; organizacje obywatelskie, Sart-up)
12. Ukraińska kinematograﬁa (min. Paradżanow, Dowżenko, Sanin, Ilijenko,
Kostiuk)
13. Sztuki wizualne (malarstwo, rzeźba, architektura, fotograﬁa)
14. Ukraińska muzyka cerkiewna, klasyczna.

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Regularne uczestnictwo na zajęciach, aktywność, lektura wybranych
tekstów. Pisemny egzamin końcowy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Literacka mapa Ukrainy II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.120.62062a7ddc9dd.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 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 ogólną charakterystyką Ukrainy południowo-wschodniej – Ukrainy Słobodzkiej
(Charków), Donbasu (Donieck, Ługańsk) oraz Przydnieprza (Dniepr, Zaporoże). Przekazanie wiedzy z zakresu
literatury i kultury omawianego regionu. Uświadomienie słuchaczom wybranych problemów antropologii miejsca,
dyskursów pamięci i przestrzeni, regionalizmów i narracji lokalnych.

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 ukraińskiej.

FUR_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W2

Student zna i rozumie zastosowania praktyczne
ogólnej, uporządkowanej wiedzy z zakresu kierunku
studiów oraz z zakresu historii i współczesnej kultury
Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów
i kultury Ukrainy południowo-wschodniej (Ukraina
Słobodzka, Donbas i Przydnieprze).

FUR_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

FUR_K1_U04,
FUR_K1_U05,
FUR_K1_U09,
FUR_K1_U11,
FUR_K1_U12

egzamin pisemny / ustny

FUR_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ: wyszukiwać, analizować i użytkować
informacje, wykorzystując źródła polskie
i obcojęzyczne; stosować merytoryczną argumentację
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
poprawnie formułować wnioski.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do rozwijania posiadanej wiedzy
i doskonalenia nabytych umiejętności.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

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.

Ogólna charakterystyka Ukrainy południowo-wschodniej – Ukrainy Słobodzkiej
(Charków), Donbasu (Donieck, Ługańsk) oraz Przydnieprza (Dniepr, Zaporoże) –
uwzględniająca historię regionu oraz uwarunkowania społeczne i kulturowe.
Omówienie najważniejszych miejsc, wydarzeń, postaci i narracji związanych z
regionem Ukrainy południowo-wschodniej. Ukraina Słobodzka (Charków), Donbas
(Donieck, Ługańsk) oraz Przydnieprze (Dniepr, Zaporoże) w ukraińskiej literaturze
i tradycji, świadomości zbiorowej (mity i stereotypy) oraz w przestrzeni kultury
współczesnej.

W1, W2, U1, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach. 2. Lektura
wybranych tekstów. 3. Zdanie egzaminu. Odrabianie
nieobecności/nieprzygotowania: a) dozwolone są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności/dwa nieprzygotowania, b) kolejne
nieobecności muszą być usprawiedliwione, c) ponadwymiarowe
nieobecności/nieprzygotowania muszą być odrobione na
konsultacjach, d) nieusprawiedliwienie i nieodrobienie
ponadwymiarowych nieobecności/nieprzygotowania wiąże się z
niezaliczeniem konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Kultura narodów rosyjskiego Dalekiego Wschodu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.12A0.6049e55bca46c.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

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze specyﬁką rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Omówiona zostanie
historia podboju oraz kolonizacji Dalekiego Wschodu przez Rosjan, kultura i tożsamość wybranych narodów
zamieszkujących ten obszar (Jakutów, Ajnów, Koriaków, Czukczów, Eskimosów Jupik), a także współczesna
sytuacja w wybranych regionach Dalekiego Wschodu. Przedstawiona zostanie również historia rosyjskiej „kolonii
zamorskiej” – Alaski.

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 fakty dotyczące
rosyjskiego Dalekiego Wschodu w zakresie geograﬁi,
historii, religii, języka, kultury.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W07,
FUR_K1_W09

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U05

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K02,
FUR_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wykorzystać ogólną wiedzę na temat
rosyjskiego Dalekiego Wschodu pochodzącą
z dyscyplin pokrewnych ﬁlologii w procesie studiów
ﬁlologicznych. Jest świadomy powiązania nauk
ﬁlologicznych z innymi naukami.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do dyskutowania zagadnień
dotyczących rosyjskiego Dalekiego Wschodu oraz
samodzielnego rozwijania wiedzy na ten temat.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

45

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

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.

Historia odkryć geograﬁcznych na obszarze rosyjskiego Dalekiego Wschodu – od
Jakucji po Czukotkę, Kamczatkę, Sachalin i Alaskę. Podbój i praktyki kolonialne
państwa rosyjskiego na Dalekim Wschodzie.

W1, U1, K1

2.

Klasyﬁkacja rdzennych narodów i języków rosyjskiego Dalekiego Wschodu i Alaski.
Etniczna prehistoria i historia.

W1, U1, K1

3.

Jakuci – przybysze z południa. Opowieść o poszukiwaniu „ziemi obiecanej”, klimat,
strategie adaptacji, kultura i religia Jakutów, rola słońca. Polscy badacze Jakucji.
Współczesna Jakucja: bieguny zimna, święto Ysyach, jakucki rap.

W1, U1, K1

4.

Ajnowie – tajemniczy mieszkańcy Sachalinu i Wysp Kurylskich. Hipotezy dot.
pochodzenia, antropologia, kultura i wierzenia. Historia Sachalinu. Losy Ajnów w
Rosji i Japonii. Rola Bronisława Piłsudskiego w badaniu Ajnów. Ajnowie dzisiaj – czy
jeszcze istnieją?

W1, U1, K1

Sylabusy
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5.

Koriacy – pasterze reniferów i łowcy wielkich ssaków morskich z północnej
Kamczatki. Archaiczne praktyki religijne: oﬁary z psów, muchomory, wielorybie
stypy. Kamczatka współcześnie: militaryzacja, wulkany, niedostępność Koriacji.
Dlaczego Kamczatka nie jest Islandią?

6.

Czukcze – nomadzi na krańcach Azji. Geneza i kultura. Mit o pochodzeniu od
wielorybów, twórczość czukockiego pisarza Jurija Rytcheu. Czukotka współcześnie: W1, U1, K1
pogranzona, bezdroża, tundra, exodus ludności, stosunki sąsiedzkie z USA.

7.

Eskimosi Jupik – łowcy wielorybów z Cieśniny Beringa. Naród rozpięty między
kontynentami, oﬁara zimnej wojny między Rosją a Stanami Zjednoczonymi:
lodowata kurtyna, przesiedlenia. Transtemporalna geograﬁa: Przylądek
Dieżniowa, Wyspy Diomedesa, Wyspa Św. Wawrzyńca.

W1, U1, K1

8.

Rosyjska Alaska – zamorska kolonia imperium. Kultura oraz losy Aleutów i
Tlingitów – bunty i pacyﬁkacje. Rosyjskie przyczółki w Ameryce: Unalaska, Kodiak,
Nowoarchangielsk. Podróż „w zaświaty” Ławrientija Zagoskina, żegluga
transoceaniczna. „Kolonie kolonii”: rosyjska Kalifornia i Hawaje. Pozostałości
kultury rosyjskiej na współczesnej Alasce.

W1, U1, K1

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Zaliczenie ustne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Sylabusy
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Tabu językowe - wybrane zagadnienia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.12A0.620240aeb2635.22

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką tabu językowego, jako jednego z aspektów szerszego, ogólnego pojęcia.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu przyczyn i skutków oddziaływania zakazu tabuistycznego w różnych odmianach
języka.

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 możliwe skutki oddziaływania
zakazu językowego w różnych odmianach i na różnych
płaszczyznach języka.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W02,
FUR_K1_W03,
FUR_K1_W09

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane
z problematyką tabu językowego.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W02,
FUR_K1_W03,
FUR_K1_W09

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ zdeﬁniować pojęcie zakazu
językowego i wskazać jego możliwe konsekwencje
na gruncie języka.

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U05,
FUR_K1_U12

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ rozpoznać skutki oddziaływania tabu
językowego w wybranym tekście.

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U04,
FUR_K1_U05,
FUR_K1_U12

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy
z zakresu tabu językowego w analizie wybranych
tekstów.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

przygotowanie do zajęć

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

analiza problemu

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Pojęcie tabu językowego jako jednego z przejawów ogólnego zjawiska tabu,
etymologia słowa tabu, leksem tabu na gruncie polskim.

1.

W1, W2, U1, U2, K1

Przyczyny i dziedziny oddziaływania tabu językowego.
2.

W1, W2, U1, U2, K1
Materiał do badań nad tabu językowym.

3.

W1, W2, U1, U2, K1
Metody badania tabu językowego.

4.

W1, W2, U1, U2, K1
Eufemizmy – odpowiedź na tabu językowe.

5.

W1, W2, U1, U2, K1
Tabu w folklorze na przykładzie ludowych pieśni ukraińskich.

6.

W1, W2, U1, U2, K1
Tabu w dialektach.

7.

W1, W2, U1, U2, K1
Zmienność zakazu językowego w czasie i przestrzeni.

8.

W1, W2, U1, U2, K1
Najważniejsi badacze zjawiska tabu językowego

9.

W2, U1, K1

10.

Nowe obszary oddziaływania tabu językowego.

W1, W2, U1, U2, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Frekwencja (maksymalnie 2 nieobecności nieusprawiedliwione), 2.
zaliczenie na ocenę Aktywność na zajęciach. 3. Zaliczenie pisemnego kolokwium
semestralnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Gdzie ci mężczyźni? Modele męskości we współczesnej literaturze
rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.12A0.6049e0acf1ed0.22

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

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie z kategoriami opisu męskości w odniesieniu do literatury rosyjskiej po 1956 roku oraz
funkcjonującymi w niej modelami męskości.

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 kategorie opisu
męskości we współczesnej literaturze rosyjskiej oraz
zna funkcjonujące w niej modele męskości.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W04,
FUR_K1_W07,
FUR_K1_W09

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U04,
FUR_K1_U05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K01,
FUR_K1_K02,
FUR_K1_K03,
FUR_K1_K04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wykazać się znajomością aparatu
pojęciowego niezbędnego dla opisu paradygmatu
męskości we współczesnej literaturze rosyjskiej.
Potraﬁ zdobywać wiedzę na temat istniejących
w historii i obecnie modeli męskości.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do wyrażania opinii, dyskutowania,
zachowuje otwartość na odmienne sądy, pracuje
samodzielnie oraz w zespole.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

analiza dokumentów programowych

10

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.

1. Wprowadzenie: mężczyzna w ZSRR i Rosji w perspektywie historycznej oraz
interdyscyplinarnej. Rosyjskie męskości. Figura żołnierza i ojca.

W1, U1, K1

2. Deﬁniowanie męskości w literaturze i kulturze rosyjskiej.
2.

W1, U1, K1

3.

Męskość w relacji z kobiecością we współczesnej literaturze rosyjskiej.

W1, U1, K1

4.

Niemęskość. Kryzys męskości? Przemiany paradygmatu męskości.

W1, U1, K1

5.

Odmiany męskości we współczesnej literaturze rosyjskiej. Męskość hegemoniczna.
W1, U1, K1
Męskości alternatywne.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

aktywność na zajęciach, rozmowa na wybrany przez
zaliczenie ustne, zaliczenie na ocenę studenta temat, sprawdzająca znajomość terminologii i
koncepcji dotyczących męskości
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Tekst /dyskurs w gramatyce komunikacyjnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.12A0.620257ab3d9f5.22

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest osiągnięcie założonych i wymienionych poniżej efektów kształcenia dla danego
przedmiotu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

NFKR1A_W02 ma podstawową wiedzę z zakresu
aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego
w subdyscyplinach ﬁlologii

FUR_K1_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

NFKR1A_W04 ma świadomość kompleksowej natury
języka oraz jego złożoności

FUR_K1_W02

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_U05

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

NFKR1A_U09 posiada podstawową umiejętność
posługiwania się pojęciami i metodami badawczymi
z zakresu subdyscyplin ﬁlologii

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

NFKR1A_K02 ma świadomość wagi zdobywania
i doskonalenia swojej kompetencji semiolingwistycznej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie referatu

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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.

1. Gramatyka komunikacyjna - podstawowe założenia metodologiczne. Analiza
tekstu a analiza komunikacyjna.

W1, W2, U1, K1

2.

2. System językowy i język, tekst i dyskurs w gramatyce komunikacyjnej.

W1, W2, U1, K1

3.

3. Komunikacyjna analiza sensu w tekście i dyskursie.

W1, W2, U1, K1

4.

4. Werbalizacja celów komunikacyjnych w różnych gatunkach tekstów.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Do dyspozycji studenta są dodatkowo dwie godziny konsultacji tygodniowo., konsultacje, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Warunkiem uzyskania
zaliczenia jest regularne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są dwie
nieobecności w semestrze), aktywność na zajęciach - udział w dyskusji,
zaliczenie na ocenę
indywidualna/zespołowa analiza tekstów, przygotowanie i
zaprezentowanie referatu oraz pozytywne zaliczenie pisemnego
kolokwium na końcu semestru (min. 65 %).

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Kultura i obyczajowość narodów rosyjskojęzycznego Kaukazu i Zakaukazia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.12A0.1589814999.22

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest: zapoznanie słuchaczy z dziejami i obyczajowością rosyjskojęzycznego regionu Kaukazu
i Zakaukazia od czasów najdawniejszych do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu
rosyjskiego panowania i wpływu na Kaukazie > uświadomienie jakości rosyjskiego oddziaływania w regionie
ze wszelkimi jego konsekwencjami - językowymi, kulturowymi i politycznymi > zaznajomienie studentów
z tekstami kultury rosyjskiej dotyczącej Kaukazu.

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

historyczne i aktualne formy obecności
i oddziaływania kultury politycznej Rosji na obszarze
Kaukazu i Zakaukazia.

FUR_K1_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K01,
FUR_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie i świadomie korzystać ze zdobytej
wiedzy w zakresie konwersatorium, interpretować
konteksty funkcjonowania narodów i kultur Kaukazu
w obrębie Rosji i wzajemnie, kultury rosyjskiej
na Kaukazie. Potraﬁ na podstawie swej wiedzy ocenić
jakość transferów kulturowych.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

świadomego podejmowania wyzwań zawodowych
w ramach wielokulturowego i wielokonfesyjnego
środowiska społecznego.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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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OBSZARY DYSKUSJI KONWERSATORYJNYCH:
1. Kaukaz jako kraina w kategoriach geograﬁcznych, historycznych i kulturowych.
Najdawniejsze dzieje i geopolityka regionu.
2. Pierwsze kontakty Rosji i Europy ze społecznościami Kaukazu i Zakaukazia.
3. Pojawienie się i utrwalenie Islamu na Kaukazie. Sąsiedztwo islamsko-chrześcijańskie
i jego kulturowe konsekwencje dla obszaru. Tradycje kulturowe i religijne narodów
muzułmańskiego Kaukazu. Tradycje sunnickie. Suﬁzm na Kaukazie (Ingusze,
Czeczeńcy, społeczności górskiego Dagestanu).
4. Główne kategorie kulturowe: rodzina i starszyzna. Stosunek wobec kobiet i dzieci.
Obyczajowość relacji damsko-męskich. Kultura polityczna i prawna.
5. Dzieje i kultura starożytnej Armenii. Dzieje i kultura starożytnej Gruzji.
6. Obyczajowość chrześcijańskich społeczeństw Zakaukazia (Armenia, Gruzja, Osetia).
Kultura literacka Armenii, Gruzji i Osetii. Alfabety gruziński i ormiański. Życie i dzieło
Mesropa Masztoca. Folklor i eposy narodowe - gruziński: Sz. Rustaweli "Rycerz w
tygrysiej skórze", ormiański: anonim "Dawid z Sasunu", Północnokaukaski "Epos o
Nartach". Antagonizmy gruzińsko-ormiańskie.
7. Imperium Rosyjskie wobec Kaukazu i Zakaukazia w wieku XVIII i XIX. Geopolityczne
gry na Kaukazie - początki kolonizacji Kaukazu i Zakaukazia w wieku XIX. Wojna
rosyjsko-perska 1826 - 1828 i jej geopolityczne następstwa. Wyodrębnienie
Azerbejdżanu. Kaukazu i Zakaukazia widmo niepodległości. Powstanie Imama Szamila.
Kultura w wieku XIX - piśmiennictwo, sztuki plastyczne i muzyka Armenii i Gruzji (Sajat
Nova, Niko Pirosmani, Aleksandr Czawczawadze, Nikoloz Barataszwili, Chaczatur
Abowjan, Hovhannesz Tumanjan).
8. Kaukaz w I wojnie światowej. Ludobójstwo Ormian 1915 roku. Kaukaz po upadku
Imperium Romanowów. Niepodległość Gruzji.
9. Wiek XX: geopolityczne gry mocarstw w regionie. Sowietyzacja Kaukazu i
Zakaukazia. Kaukaz w II wojnie światowej. Republiki radzieckie Kaukazu i ich kultura obyczajowość, procesy społeczne. Kultura; kinematograﬁa (Abuładze, Abaszydze,
Paradżanow)
10. Kaukaz i Zakaukazie po upadku ZSRR. Dwie wojny czeczeńskie. Czeczenia
Ramzana Kadyrowa i Władimira Putina. Nowe państwa na mapie świata. Armenia
Lewona Ter-Petrosjana i "klanu" karabachskiego: prezydentury Roberta Koczariana i
Serża Sarkisjana. Azerbejdżan Alijewów. Modernizacja i degradacja Gruzji od Zwiada
Gamsachurdii do Giorgi Margwelaszwili. Strefy konﬂiktów; Abchazja, Czeczenia, Osetia,
Karabach i inne.
11. Kultura i obyczajowość Kaukazu i współcześnie. Święte miejsca Azerów, Ormian,
Gruzinów, Abchazów. Kultura kulinarna na obszarze Kaukazu i Zakaukazia.
12. Geopolityka i bezpieczeństwo postsowieckiej i współczesnej Abchazji, Armenii,
Azerbejdżanu, Gruzji. Wojna rosyjsko-gruzińska 2008. Rozpad Gruzji (Abchazja, Osetia
Południowa).Trudne sąsiedztwo Armenii - relacje z Azerbejdżanem, Iranem i Turcją.
13. Oblicza Kaukazu i Zakaukazia w literaturze rosyjskiej - orientalizacja, feminizacja,
agresywna męskość (Puszkin, Lermontow, Tołstoj, Briusow, Mandelsztam, Grossman,
Bitow, Prochanow, Prilepin i inni). Kaukaz i Zakaukazie w kulturze europejskiej;
architektura, sztuka, ﬁlm.
14. Literatura rosyjskojęzycznego Kaukazu przeszłość i współczesność: Kosta
Chetagurow, Raisa Achmatowa,Rasuł Gamzatow, Fazil Iskander, Abuzar Ajdamirow,
Musa Beksultanow, Miłana Bachajewa (Tierłojewa), Alisa Ganijewa, Aslan Szatajew i
inni.
15. Problematyka bieżąca: Polska, UE, NATO, USA i Rosja wobec Kaukazu i Zakaukazia.
Turystyka, popkultura, media.
CC BY 3.0

1.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach i wynik testu zaliczeniowego
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Rosja na wygnaniu. Dzieje emigracji rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.12A0.62025825aa5e6.22

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze specyﬁką emigracji rosyjskiej oraz wkładem rosyjskich emigrantów
w światowe dziedzictwo kulturowe.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

najważniejsze zjawiska kształtujące oblicze emigracji
rosyjskiej

FUR_K1_W09

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

potraﬁ analizować różnorodne zjawiska literackokulturowe, wykorzystując źródła polskie
i obcojęzyczne.

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U04,
FUR_K1_U05

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego
i jego różnorodności

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

25

przygotowanie do sprawdzianu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

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.

Emigrantologia. Dzieje rosyjskich emigrantów. Emigracja rosyjska w XX wieku.

W1, U1, K1

2.

Najważniejsze ośrodki emigracyjne. "Statek ﬁlozofów" - rosyjska myśl religijnoﬁlozoﬁczna na wygnaniu.

W1, U1, K1

3.

Społeczeństwo na wygnaniu. Dyskusje i spory polityczno-ideowe.

W1, U1, K1

4.

Galaktyka Gutenberga. Działalność wydawnicza emigrantów rosyjskich.

W1, U1, K1

5.

Wybrane aspekty literatury emigracyjnej. Literatura emigracyjna a literatura
krajowa.

W1, U1, K1

6.

Emigracja rosyjska w XXI wieku.

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach oraz pozytywna ocena z zaliczenia pisemnego

98 / 183

Pijana rzeczywistość, trzeźwy obserwator? Realizm magiczny w literaturze
rosyjskiej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.12A0.620258639638c.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

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest zaznajomienie Studentów ze zjawiskiem realizmu magicznego w literaturze, ze szczególnym
uwzględnieniem jego realizacji we współczesnej literaturze rosyjskiej.

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 genezę i rozwój zjawiska
w literaturze światowej.

FUR_K1_W04,
FUR_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W2

Student zna i rozumie sposoby funkcjonowania
zjawiska we współczesnej literaturze rosyjskiej.

FUR_K1_W04,
FUR_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

W3

Student zna podstawowe wyznaczniki realizmu
magicznego we współczesnej literaturze rosyjskiej.

FUR_K1_W04,
FUR_K1_W09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

FUR_K1_U05,
Student potraﬁ samodzielnie analizować,
interpretować i poddać krytycznemu osądowi przejawy FUR_K1_U11,
FUR_K1_U12
realizmu magicznego w literaturze rosyjskiej.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do wyrażania opinii, dyskutowania,
zachowuje otwartość na odmienne sądy, pracuje
samodzielnie oraz w zespole.

FUR_K1_K02,
FUR_K1_K03,
FUR_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K2

Student jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy
na temat realizmu magicznego w analizie wybranych
tekstów.

FUR_K1_K02,
FUR_K1_K03,
FUR_K1_K04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Realizm magiczny w literaturze światowej- geneza, rozwój, przedstawiciele.

W1, K1

2.

Deﬁnicje realizmu magicznego. Realizm magiczny a fantastyka. Wyznaczniki.

W1, W3

3.

Realizm magiczny w literaturze rosyjskiej.

W2, U1

Sylabusy
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Realizm magiczny w utworach współczesnych pisarzy rosyjskich - analiza i
interpretacja.

4.

W2, W3, U1, K1, K2

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

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach, aktywność,
przygotowanie do zajęć, lektura zadanych
tekstów

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym lekturę tekstów.

Sylabusy
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Ukraińska popkultura
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.12A0.620258a2da9ac.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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat wybranych zjawisk w popkulturze ukraińskiej.

C2

Zapoznanie z teoriami rozumienia i metodami analizy kultury popularnej.

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

Studenci znają i rozumieją wybrane zagadnienia
z zakresu ukraińskiej popkultury, jak również
podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
kultury popularnej.

FUR_K1_W05,
FUR_K1_W07

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_U04,
FUR_K1_U09

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K02,
FUR_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Studenci potraﬁą dyskutować na temat zagadnień
związanych z ukraińską popkulturą oraz stosować
merytoryczną argumentację z wykorzystaniem
poglądów innych autorów.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Studenci są gotowi do rozwijania wiedzy na temat
popkultury, a także do uczestnictwa w ukraińskim
życiu kulturalnym z wykorzystaniem środków
masowego przekazu, głównie mediów internetowych.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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

Konwersatorium obejmuje wybrane zagadnienia z ukraińskiej popkultury XX w. –
pocz. XXI w. z obszaru kina, literatury, sztuk wizualnych, muzyki, mody,
happeningu, street artu etc.

1.

W jego ramach zostaną omówione ważne w kontekście ukraińskim pojęcia i teorie
dotyczące kultury popularnej oraz jej relacji z kulturą masową. Na wybranych
przykładach będą analizowane związki popkultury z ukraińskim dyskursem
emancypacyjnym i subwersyjnym, post- i neokolonialnym, genderowym i
narodowym.

W1, U1, K1

Ponadto w polu zainteresowań znajdą się m.in. zjawiska karnawalizacji,
postradzieckiego kiczu, kampu i queeru.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1) regularne uczestnictwo, 2) aktywność, 3) systematyczna lektura
tekstów obowiązkowych, 4) zaliczenie kolokwium pisemnego. Odrabianie
nieobecności/nieprzygotowania: 1) dozwolone są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności/dwa nieprzygotowania, 2) kolejne
zaliczenie na ocenę nieobecności muszą być usprawiedliwione, 3) ponadwymiarowe
nieobecności/nieprzygotowania muszą być odrobione na konsultacjach,
4) nieusprawiedliwienie i nieodrobienie ponadwymiarowych
nieobecności/nieprzygotowania wiąże się z niezaliczeniem
konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Polsko-wschodniosłowiańskie związki językowe na przestrzeni wieków
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.12A0.620258d4f08a7.22

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4,
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu historii polsko-wschodniosłowiańskich związków językowych.
Zapoznanie studentów z podstawowymi różnicami w rozwoju fonetycznym i morfologicznym języka polskiego
i języków wschodniosłowiańskich. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zakresu i chronologii zapożyczeń
wschodniosłowiańskich w języku polskim oraz zapożyczeń z języka polskiego u Słowian Wschodnich.

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 wybrane zagadnienia
szczegółowe z zakresu ﬁlologii wschodniosłowiańskiej.
Student ma wiedzę z zakresu wzajemnych związków
językowych polsko-wschodniosłowiańskich.

FUR_K1_W02,
FUR_K1_W09

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U04

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł
pisanych i elektronicznych, w szczególności sprawnie
posługuje się różnego rodzaju słownikami. Student
potraﬁ porozumiewać się i dyskutować na temat
zagadnień studiowanych w ramach kierunku.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa
w życiu kulturalnym z wykorzystaniem wszystkich
środków masowego przekazu, w tym również mediów
internetowych. Student jest gotów do rozwijania
posiadanej wiedzy i doskonalenia nabytych
umiejętności.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

20

Przygotowanie do sprawdzianów

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

analiza źródeł historycznych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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.

Zjawisko zapożyczenia językowego jako efekt interferencji językowej. Podstawowe
różnice w rozwoju fonetycznym i morfologicznym języka polskiego i języków
wschodniosłowiańskich. Językowe cechy północnosłowiańskie.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Wpływy wschodniosłowiańskie w języku polskim. Zapożyczenia równoległe, np. z
języka ukraińskiego i białoruskiego, ukraińskiego i rosyjskiego. Słownictwo
pochodzenia ukraińskiego we współczesnej polszczyźnie (m.in. historyzmy,
archaizmy, wyrazy przestarzałe, terminologia botaniczna, zoologiczna,
etnograﬁczna, religijna). Wpływ języka ukraińskiego na polszczyznę literacką.

2.

Zapożyczenia polskie w językach wschodniosłowiańskich, m.in. w terminologii
sakralnej, wojskowej, administracyjnej, w leksyce z zakresu nazw profesji.
Polonizmy w języku staroukraińskim oraz w „prostej mowie” XVIII w.

3.

W1, U1, K1

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie kolokwiów pisemnych (każde kolokwium można poprawiać 2
razy), w zależności od osiągniętego wyniku procentowego student
otrzymuje następującą ocenę: 60% do 65% dst 66% do 74% plus dst 75%
zaliczenie na ocenę
do 82% db 83% do 90 % plus db 91% do 100% bdb; aktywność na
zajęciach; przygotowanie zadań domowych; frekwencja (maksymalnie 4
obecności nieusprawiedliwione)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Współczesna Ukraina
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.120.5cd42486e7c4a.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 2

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

Zadaniem konwersatorium jest zaprezentowanie studentom wybranych zagadnień i problematyki życia
społeczno-politycznego współczesnej Ukrainy z uwzględnieniem ogólnego kontekstu historycznego i kulturowego.

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 instytucjach kultury
i podstawową orientację we wspó łczesnym życiu
kulturalnym Ukrainy.

FUR_K1_W04,
FUR_K1_W05,
FUR_K1_W07,
FUR_K1_W09

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U04,
FUR_K1_U09,
FUR_K1_U12

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K01,
FUR_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student posiada podstawowe umiejętności
pozwalające na aktywne uczestnictwo w dyskusji
na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach
kierunku.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów/ma świadomość zakresu swojej
wiedzy i posiadanych umiejętności oraz uznaje
potrzebę ciągłego dokształcania się.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Od Czarnobyla do upadku Związku Sowieckiego.
2. Początki niepodległości Ukrainy.
3. Godła, hymn, ﬂaga narodowa, symbole władzy prezydenta.
4. Prezydenci niepodległej Ukrainy.
5. Zachodni wymiar kształtowania się współczesnej Ukrainy.
1.

6. Podział administracyjny, demograﬁa, podział geograﬁczny.

W1, U1, K1

7. Jeden czy dwa narody?
8. Dwie Ukrainy.
9. Religie współczesnej Ukrainy. Prawosławna Cerkiew Ukrainy.
10. Najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne Ukrainy lat 1991–2022.
11. Wojna rosyjsko-ukraińska i okupacja Krymu (2014–2022).

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Zasady zaliczenia: - zaliczenie na ocenę, - regularne uczestnictwo w
zaliczenie na ocenę zajęciach, - zaliczenie lektury, - aktywność, - zaliczenie zadanych
tematów, - zaliczenie pisemne: pytania otwarte/zamknięte.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka ukraińskiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1C0.5cd966b5b92cd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

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
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych na poziomie B1+ oraz B2.

C2

Poszerzanie zasobu leksykalnego i konstrukcji gramatycznych współczesnego języka ukraińskiego.

C3

Rozwijanie płynności wypowiedzi oraz poprawności językowej.

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

kompleksową naturę języka i jego złożoności; zasady
ortograﬁi, gramatyki i składni języka ukraińskiego
na poziomie średniozaawansowanym.

FUR_K1_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przygotować w języku ukraińskim oraz polskim typowe
prace pisemne o charakterze ogólnym.

FUR_K1_U01

egzamin pisemny,
zaliczenie

U2

dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego
i ustnego o charakterze ogólnym z języka polskiego
na język ukraiński; potraﬁ dokonać poprawnego
przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze
ogólnym z języka ukraińskiego na język polski.

FUR_K1_U02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

90

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Przygotowanie do sprawdzianów

10

przygotowanie do zajęć

60

wykonanie ćwiczeń

30

Przygotowanie prac pisemnych

8

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
233

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 4

Forma aktywności studenta

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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ćwiczenia

120

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do egzaminu

10

przygotowanie do zajęć

70

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Przygotowanie do sprawdzianów

10

Przygotowanie prac pisemnych

7

wykonanie ćwiczeń

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
247

ECTS
10.0

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.

I. TEMATYKA
• przedmioty z najbliższego otoczenia
• określanie celu i przeznaczenia rzeczy
• zakupy, reklama, usługi
• stosunki międzyludzkie
• edukacja; przyroda
• środowisko naturalne
• nauka i technika
• tradycje
• porównywanie, wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia, wyrażanie uczuć
własnych, opisywanie zdrowia
• prośba o radę i udzielanie rady
• podróżowanie
• składanie życzeń, kondolencji, gratulacji
• wyrażanie zdziwienia, zaskoczenia
• dyskusja, opinia o ﬁlmie, książce, recenzowanie, argumentowanie
• polityka
• religia
• obyczaje
II. Pisownia i gramatyka:
Liczebnik:
- pisownia liczebników głównych
- odmiana liczebników głównych
- odmiana liczebników zbiorowych
- połączenie liczebników i rzeczowników
- liczebniki porządkowe
- liczebniki ułamkowe
- odmiana liczebników півтора, півтори
- wyrazy метрів три, кілометрів зо два

W1, U1, U2

Zaimek:
- odmiana: zaimki pytające, nieokreślone, przeczące
- zaimki dzierżawcze, pytajno-dzierżawcze, przeczący, określony
- zaimki pytający, wskazujący, określony, nieokreślony
- zaimki wskazujące
- zaimki określone
Czasownik:
- odmiana: koniugacja I, II i czasowniki grupy archaicznej
- czasy: teraźniejszy, przyszły, przeszły
- tryby: oznajmujący, przypuszczający, rozkazujący
- bezosobowe formy odczasownikowe na -НO, -TO.
- imiesłów przymiotnikowy
- imiesłów przysłówkowy
- konstrukcje зроблений ким, прочитаний ним.
- preﬁksy czasownikowe про-, пере- (прочитати - перечитати).
Spójniki, przyimki, przysłówki:
- konstrukcje ЯКБИ і ЯКЩO
- konstrukcje przyczyny: wyrazy z przyimkami від, завдяки, через, із, з, з
приводу..., з тієї причини...
- wyrazy може, мабуть, можливо, здається.
- przysłówki: завдовжки, завширшки, заввишки.
- konstrukcje це полягає в тому, що..., річ у тому, що...
Zdania podrzędne w języku ukraińskim.

Informacje rozszerzone
Semestr 3

Sylabusy
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Metody nauczania:
dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie (ocena ciągła na podstawie): - obecności i aktywności na
zajęciach (m. in. wypowiedzi ustne na zadany temat); - wykonywanie
zadań domowych; - prac pisemnych (dyktanda, streszczenia ze słuchu,
sprawdziany); - tłumaczenia tekstu z języka polskiego na język ukraiński
(2 strony w każdym semestrze); - prezentacji na zadany temat (jedna w
semestrze). Warunki zaliczenia przedmiotu (dotyczy zarówno semestru
zimowego,jak i letniego): zaliczenie prac pisemnych (dyktanda,
streszczenia ze słuchu, kolokwia pisemne i testy sprawdzające określone
tematy); tłumaczenia tekstów (przygotowanych samodzielnie);
przygotowanie prezentacji na zadany temat. Nieobecności (powyżej 2
dopuszczalnych na każdym z aspektów) należy odpracować na
konsultacjach. Poprawa niezaliczonych kolokwiów lub innych prac powinna
nastąpić w okresie 2 tygodni od momentu uzyskania oceny. Aby zaliczyć
testy i kolokwia pisemne sprawdzające znajomość poszczególnych partii
materiału, należy uzyskać minimum 75% punktów. Do zaliczenia
sprawdzianu obowiązuje następująca skala ocen (0 – 50 pkt.): 0-36 pkt –
ocena ndst; 37-39 pkt. – ocena dst; 40-42 pkt. – ocena + dst; 43-45 pkt. –
ocena db; 46-48 pkt. – ocena + db; 49-50 pkt. – ocena bdb.

Semestr 4
Metody nauczania:
dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie materiału z
semestru zimowego i letniego. Nieobecności (powyżej 2
dopuszczalnych na każdym z aspektów) należy odpracować na
konsultacjach. Poprawa niezaliczonych kolokwiów lub innych prac
powinna nastąpić w okresie 2 tygodni od momentu uzyskania oceny. W
semestrze letnim student powinien otrzymać zaliczenie do końca zajęć
dydaktycznych. Warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie prac
pisemnych (dyktanda, streszczenia ze słuchu, kolokwia pisemne i testy
sprawdzające określone tematy); tłumaczenia tekstów
(przygotowanych samodzielnie); przygotowanie prezentacji na zadany
temat. Egzamin pisemny: - dyktando, streszczenie ze słuchu,
tłumaczenie zdań, test gramatyczno-leksykalno-ortograﬁczny; Egzamin
ustny: - wypowiedź na podany temat (monolog), - sytuacja
komunikacyjna (dialog z egzaminatorem), - opis fotograﬁi (sytuacji na
niej przedstawionej). Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie
etapu pisemnego i ustnego egzaminu. Student musi uzyskać ocenę
pozytywną z obu części egzaminu. Aby zaliczyć testy i kolokwia
pisemne sprawdzające znajomość poszczególnych partii materiału,
należy uzyskać minimum 75% punktów. Do zaliczenia sprawdzianu
bądź testu gramatyczno-leksykalno-ortograﬁcznego obowiązuje
następująca skala ocen (0 – 50 pkt.): 0-36 pkt – ocena ndst; 37-39 pkt.
– ocena dst; 40-42 pkt. – ocena + dst; 43-45 pkt. – ocena db; 46-48
pkt. – ocena + db; 49-50 pkt. – ocena bdb.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu – Praktyczna nauka języka ukraińskiego I. Sekwencyjny system zajęć i egzaminów. Obowiązkowa
obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze na każdym z aspektów.

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka ukraińskiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1C0.5cd55e27b0e98.22

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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie studentom wiedzy z zakresu morfologii języka ukraińskiego - czasownik, przysłówek,
synsemantyczne części mowy oraz - w II semestrze - składni języka ukraińskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy

117 / 183

Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna system morfologiczny języka
ukraińskiego; formy i funkcje czasownika; klasyﬁkację
i funkcje nieodmiennych części mowy oraz
terminologię naukową związaną z omawianymi
zagadnieniami.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W03,
FUR_K1_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2

Student zna system składniowy języka ukraińskiego
oraz terminologię naukową związaną z omawianymi
zagadnieniami.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W03,
FUR_K1_W09

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U1

Student potraﬁ określać i stosować zasady
ukraińskiego systemu morfologicznego w zakresie
czasownika, przysłówka i synsemantycznych części
mowy.

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U08,
FUR_K1_U09,
FUR_K1_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2

Student potraﬁ opisywać, analizować i interpretować
elementy ukraińskiego systemu syntaktycznego.

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U08,
FUR_K1_U09,
FUR_K1_U12

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

5

Przygotowanie do sprawdzianów

5

rozwiązywanie zadań

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
52

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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konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

rozwiązywanie zadań

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

konsultacje

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
99

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.

Semestr 3 - Morfologia języka ukraińskiego. Czasownik: Kategorie gramatyczne
czasownika. Koniugacja. Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe. Czasowniki
bezosobowe. Predykatywne formy na -no, -to. Przysłówek: Klasyﬁkacja
przysłówków. Stopniowanie przysłówków jakościowych. Tworzenie przysłówków.
Predykatywy: Klasyﬁkacja semantyczna i opis funkcjonalny. Synsemantyczne
części mowy: Znaczenie (klasyﬁkacja semantyczna) i funkcja.

W1, U1

2.

Semestr 4 - Składnia języka ukraińskiego. Grupa syntaktyczna a zdanie. Związki
syntaktyczne między wyrazami i między zdaniami. Grupa syntaktyczna:
połączenia predykatywne i niepredykatywne. Rodzaje podrzędnego związku
syntaktycznego. Typy ustosunkowań. Zdanie: Predykatywność, modalność,
intonacja. Zdanie pojedyncze a zdanie złożone. Zdanie proste (pojedyncze) części główne i poboczne. Sposoby wyrażenia poszczególnych części zdania.
Różne funkcje składniowe bezokolicznika i ich uwarunkowania semantycznosyntaktyczne. Jednorodne części zdania. Wyodrębnione części zdania. Wyrazy nie
pełniące funkcji części zdania: wtrącenia, zwroty. Aktualne rozczłonkowanie
zdania. Zdanie złożone - zdania bezspójnikowe i spójnikowe. Zdania współrzędnie
i podrzędnie złożone. Zdania wielokrotnie złożone. Spójność syntaktyczna.

W2, U2

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia semestru jest aktywne uczestniczenie w zajęciach
oraz zaliczenie kolokwiów. Dopuszczalne są dwie nieobecności. Ocena
zaliczenie na ocenę
jest wystawiana na podstawie ocen z kolokwiów pisemnych. Student jest
zobowiązany zdobyć na kolokwium min. 70% punktów.

Semestr 4
Metody nauczania:
konsultacje, wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest aktywne uczestniczenie
w zajęciach oraz zaliczenie kolokwiów. Dopuszczalne są dwie
egzamin pisemny / ustny nieobecności. Egzamin obejmuje treści omawiane na zajęciach w
pierwszym i drugim semestrze. Student jest zobowiązany zdobyć
min. 70% punktów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.140.5cd42470cbcd5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

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: 135

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu morfologii, składni i ortograﬁi rosyjskiej, a także nabycie przez
studentów umiejętności konstruowania wypowiedzi ustnej i pisemnej, tłumaczenia zdań i kontekstów z języka
polskiego na język rosyjski oraz kształtowanie sprawności i umiejętności fonetycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

zasady posługiwania się podstawowym aparatem
terminologicznym w zakresie języka literackiego.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W02

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student: - potraﬁ prawidłowo rozpoznawać i stosować
znaki graﬁczne alfabetu rosyjskiego - potraﬁ właściwie
używać poznane formy gramatyczne - potraﬁ
poprawnie stosować podstawowe zasady ortograﬁczne
- potraﬁ uzasadnić wybór właściwych reguł
ortograﬁcznych, gramatycznych - w podstawowym
zakresie rozumie strukturę organizacyjną materiału
gramatycznego - prawidłowo konstruuje i zapisuje
FUR_K1_U03,
zdania proste Student: - stosuje leksykę i materiał
FUR_K1_U07,
morfosyntaktyczny w konstruowaniu wypowiedzi
FUR_K1_U12
sterowanej - reprodukuje proste teksty w oparciu
o opanowany materiał - relacjonuje przeczytane teksty
- prezentuje, opowiada w oparciu o nabytą leksykę (w
formie ustnej i pisemnej) - konstruuje wypowiedź
spontaniczną w ramach omawianej leksyki - zbiera,
deﬁniuje i opisuje materiał z zakresu podstawowej
leksyki. Student - odtwarza poprawną wymowę głosek
i wyrazów rosyjskich - umiejętnie stosuje współczesną
wymowę - rozpoznaje zjawiska fonetyczne

U1

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do uczestnictwa w życiu
kulturalnym za pośrednictwem internetu, prasy,
telewizji i innych form.

K1

FUR_K1_K02,
FUR_K1_K03

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

135

przygotowanie do zajęć

60

przygotowanie do sprawdzianu

20

Przygotowanie prac pisemnych

20

konsultacje

7

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
267

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
135

ECTS
5.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Sylabusy

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Semestr 1
Realizacja materiału gramatycznego i ortograﬁcznego obejmuje w semestrze zimowym następujące zagadnienia:
1. Wprowadzenie alfabetu.
2. Czasownik:
- formy bezokolicznika
- I koniugacja
·

czasowniki typu: бросать, воспитывать

·

czasowniki niestandardowe (ехать, брать, взять, петь…)

3. Zaimek:
- odmiana zaimków osobowych (я, ты, он, она, мы, вы, они)
- odmiana zaimków dzierżawczych (мой, твой, её, его, наш, ваш, их, свой)
4. Czasownik:
- II koniugacja (говорить, купить)
5. Rzeczownik:
- I deklinacja
·

typy: картина/мама, земля/няня, задача, бабушка, семья, история

·

rząd czasownika

- II Deklinacja - rodzaj męski
·

typy: стол / слон, учитель

·

брат, сын, друг, муж

·

odmiana i użycie zaimków «себя» i «друг друга»

·

rząd czasownika

6. Przymiotnik:
- odmiana przymiotników twardotematowych (красивый)
- odmiana przymiotników miękkotematowych (синий)
- odmiana zaimka wskazującego «этот» i «тот»
7. Czasownik:
- I koniugacja
·

typy: писать, давать, аплодировать, мочь

·

wyjątki (хотеть, дать, есть, бежать)

- II koniugacja
·

typ бросить

·

czasowniki na -еть, -ать, -ять

8. Czasowniki dokonane i niedokonane.

1.

W1, U1, K1

Semestr 1
Realizacja materiału leksykalnego obejmuje w semestrze zimowym następujące zagadnienia:
1. Ćwiczenia wprowadzające:
- odpowiedzi na pytania: Кто это? Что это? Кто где?
2. Poznajmy się!
- pytanie o imię i nazwisko, imię i imię odojcowskie
- podstawowe formy grzecznościowe przy zwracaniu się do innych osób / przy przywitaniu / przy pożegnaniu
- pytanie o miejsce zamieszkania (odmiana czasownika жить)
3. Rodzina - wiek -zawód
- członkowie rodziny, konstrukcja У меня (есть) ..., pytanie o imiona
- pytanie o wiek (liczebniki główne do 100, użycie rzeczownika год, годa, лет), konstrukcje typu: Oн cтарше меня / Она моложе его (на сколько лет?)
- konstrukcje typu: Он похож на ...
- nazwy zawodów, miejsce pracy, konstrukcja gramatyczna: Кем он/она работает?
4. Zainteresowania i spędzanie czasu wolnego:
- konstrukcje z czasownikami: интересоваться, увлекаться, любить, обожать
- nasi ulubieńcy – zwierzęta domowe
5. Plan dnia:
- dni tygodnia, wyrażenia czasowe (odpowiedź na pytanie когда? – в понедельник, по понедельникам, каждый понедельник, на этой/на прошлой/на будущей неделе, в этом/в прошлом/в будущем месяце, в этом/в
прошлом/в будущем году)
- codzienne czynności
-czasowniki ruchu i miejsca + rzeczownik (ехать в школу, быть в школе)
6. Określnie godzin:
- oﬁcjalne określenie godziny
- potoczne określenie godziny
- mianownik i dopełniacz liczebników porządkowych od 1 do 12
- dopełniacz liczebników głównych
Semestr 1
Realizacja materiału fonetycznego w semestrze zimowym obejmuje następujące zagadnienia:
1. Rosyjski system fonetyczny, podstawowe jednostki fonetyczne (głoska, sylaba, wyraz fonetyczny), struktura rytmiczno-akcentuacyjna wyrazu, transkrypcja fonetyczna;
2. Podstawowe zjawiska fonetyczne, redukcja;
3. Artykulacja samogłosek а, о, и, у, ы, э w sylabach akcentowanych i nieakcentowanych;
4. Artykulacja samogłosek я, е, ё, ю po spółgłoskach oraz na początku wyrazu, po samogłoskach i po miękkim i twardym znaku – w sylabach akcentowanych i nieakcentowanych;
5. Artykulacja spółgłosek miękkich i twardych, dźwięcznych i bezdźwięcznych; przedniojęzykowe л; [v] w grupach св, тв, кв, цв, чв, шв;
6. Wymowa spółgłosek bezdźwięcznych przed jotą, spółgłoskami sonornymi i samogłoskami;

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, gra dydaktyczna, metoda sytuacyjna, metoda projektów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: - obecność na zajęciach - aktywne
uczestnictwo w zajęciach - systematyczne przygotowywanie na zajęcia
zadanego materiału - systematyczne przygotowywanie prac pisemnych przygotowywanie wystąpień ustnych - doskonalenie umiejętności
czytania przygotowanego Formy uzyskania zaliczenia: - śródsemestralne
prace kontrolne - ocenianie ciągłe - sprawdzian semestralny 1.W
semestrze zimowym student powinien otrzymać zaliczenie do końca
zajęć dydaktycznych. 2.Studentowi przysługuje powtórne podejście do
kolokwium zaliczeniowego w sesji poprawkowej. 3.Brak zaliczenia z
przedmiotu PNJR w I semestrze uniemożliwia kontynuację PNJR w II
zaliczenie na ocenę
semestrze. 4.W semestrze zimowym z przedmiotu PNJR student
otrzymuje zaliczenie z oceną. 5.W zależności od ilości godzin z
poszczególnych części składowych (LKT, GO, WI) przedmiotu PNJR w
semestrze dopuszcza się: - 1 nieusprawiedliwioną nieobecność dla 30h, 2 nieusprawiedliwione nieobecności dla 60h. Po przekroczeniu
wymienionych limitów student nie zostaje dopuszczony do zaliczenia. 6.
Poprawa kolokwiów cząstkowych lub innych prac powinna nastąpić w
terminie 2 tygodni od momentu wystawienia oceny przez prowadzącego
zajęcia. Osoby, które nie spełnią powyższych wymogów, nie mogą
przystąpić do zaliczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Semestr 1
Brak wymagań dotyczących znajomości języka, sekwencyjny system zajęć, obowiązkowa obecność na zajęciach.

Sylabusy
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Literacka mapa Ukrainy III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.140.620631401df7d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z ogólną charakterystyką Ukrainy zachodniej – Galicji, Bukowiny, Zakarpacia. Przekazanie
wiedzy z zakresu literatury i kultury omawianych regionów. Uświadomienie słuchaczom wybranych problemów
antropologii miejsca, dyskursów pamięci i przestrzeni, regionalizmów i narracji lokalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student/ka zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji tekstów kultury ukraińskiej.

FUR_K1_W04

egzamin pisemny / ustny
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W2

Student/ka zna i rozumie zastosowania praktyczne
ogólnej, uporządkowanej wiedzy z zakresu kierunku
studiów oraz z zakresu historii i współczesnej kultury
Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów
i kultury Ukrainy zachodniej (Galicja, Bukowina,
Zakarpacie).

FUR_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

FUR_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/ka potraﬁ: wyszukiwać, analizować
i użytkować informacje, wykorzystując źródła polskie
i obcojęzyczne; stosować merytoryczną argumentację
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
poprawnie formułować wnioski.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest gotów/gotowa do selekcjonowania
informacji i uwzględniania ich znaczenia dla
rozwiązania poszczególnych zadań analitycznych
i badawczych dotyczących kultury ukraińskiej.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Ogólna charakterystyka Ukrainy zachodniej – Galicji, Bukowiny, Zakarpacia –
uwzględniająca historię regionów, uwarunkowania społeczne i kulturowe.

1.

Omówienie najważniejszych miejsc, wydarzeń, postaci, narracji, tradycji Galicji,
Bukowiny i Zakarpacia, w tym obecności tych regionów w przestrzeni kultury
współczesnej. Analiza ich zakorzenienia w świadomości zbiorowej oraz związanych
z nimi mitów i stereotypów.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy

126 / 183

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach. 2. Lektura
wybranych tekstów. 3. Zdanie egzaminu. Odrabianie
nieobecności/nieprzygotowania: a) dozwolone są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności/dwa nieprzygotowania, b) kolejne
nieobecności muszą być usprawiedliwione, c) ponadwymiarowe
nieobecności/nieprzygotowania muszą być odrobione na
konsultacjach, d) nieusprawiedliwienie i nieodrobienie
ponadwymiarowych nieobecności/nieprzygotowania wiąże się z
niezaliczeniem konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Historia języka ukraińskiego I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.180.5cd966b5e8774.22

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 4

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 wiadomościami z zakresu fonetyki i morfologii języka staroruskiego i staroukraińskiego.

C2

Zapoznanie studentów z historią literackiego języka ukraińskiego: zabytkami piśmiennictwa, historią kodyﬁkacji
języka, ustalaniem systemu ortograﬁcznego.

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 z zakresu historii
języka ukraińskiego.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W02

zaliczenie na ocenę

W2

Student ma świadomość kompleksowej natury języka
oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego
znaczeń.

FUR_K1_W02

zaliczenie na ocenę

U1

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje
z wykorzystaniem źródeł polskoi ukraińskojęzycznych.

FUR_K1_U03

zaliczenie na ocenę

U2

Student ma podstawową umiejętność posługiwania się
pojęciami i metodami wykorzystywanymi
w językoznawstwie diachronicznym.

FUR_K1_U05

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

Przygotowanie do sprawdzianów

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Fonetyka języka staroruskiego i staroukraińskiego: rozwój jerów; jery napięte;
skutki zaniku jerów w pozycji słabej; samogłoski wstawne; samogłoski ruchome;
realizacja samogłoski jat'; samogłoski [o], [e] w sylabie nowozamkniętej;
uniﬁkacja; stwardnienie spółgłosek.

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Fleksja odmiennych części mowy w ujęciu historycznym.

W1, W2, U1, U2

Sylabusy
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3.

Historia ukraińskiego języka literackiego. Język literacki Rusi Kijowskiej (jego
stosunek do potocznego języka mówionego). Tzw. prosta mowa: jej początki,
rozwój i zanik. Sytuacja językowa na ziemiach wchodzących w skład imperium
rosyjskiego i na obszarze pozostającym pod władzą Habsburgów. Twórcy
nowożytnego języka literackiego na Ukrainie. XIX-wieczne dyskusje dotyczące
statusu języka ukraińskiego i poglądy na temat dróg rozwoju ukraińskiego języka
literackiego. Kształtowanie się współczesnego (koniec XIX - pocz. XX w.)
ogólnoukraińskiego języka literackiego. XIX- i XX-wieczne gramatyki, ważniejsze
prace leksykograﬁczne, projekty zasad pisowni.

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Pojawiające się w dawnych analizowanych tekstach elementy gramatyki
historycznej języka ukraińskiego ze szczególnym uwzględnieniem fonetyki i
morfologii.

W1, W2, U1, U2, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Frekwencja (dopuszczalne 2 nieobecności), aktywność na zajęciach,
przygotowywanie prac domowych, zaliczenie 2 kolokwiów pisemnych.
zaliczenie na ocenę Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie ocen z kolokwiów.
Punktacja testów: 60% -70% dostateczny, 71%-79% +dostateczny,
80%-85% dobry, 86%-90% +dobry, 91%-100% bardzo dobry.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
Zaliczone zajęcia: język staro-cerkiewno-słowiański, konwersatorium.

Sylabusy
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Warsztaty pisania prac
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.180.62063257f404e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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

Przekazanie studentom wiedzy o tekstach naukowych różnego typu oraz o sposobach ich konstruowania.

C2

Kształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych do tworzenia tekstów naukowych (planowanie, pisanie,
redakcja).

C3

Przygotowanie do napisania pracy dyplomowej.

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 podstawową wiedzę z zakresu aparatu
terminologicznego stosowanego w literaturoznawstwie
FUR_K1_W01
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach
ﬁlologii ukraińskiej.

W1

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ przygotować w języku polskim i/lub
ukraińskim typowe prace pisemne o charakterze
ogólnym oraz niektóre rodzaje tekstów naukowych.

U1

FUR_K1_U01

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student rozumie konieczność przestrzegania etyki
swojego zawodu.

K1

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

Przygotowanie prac pisemnych

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.

Prezentacja specyﬁki tekstów naukowych różnego typu, od streszczenia,
sprawozdania i recenzji, poprzez różnego rodzaju artykuły, po prace dyplomowe.
Kształcenie praktycznych umiejętności planowania, pisania i redagowania prac.
Cechy charakterytyczne stylu naukowego: stosowanie odpowiedniej leksyki
(terminologia), dbałość o logiczne uporządkowanie i precyzję wypowiedzi,
zachowanie dystansu i bezstronności. Podstawowe zasady edycji tekstu
naukowego.

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udział w zajęciach (dopuszczalne
są 2 nieobecności nieusprawiedliwione) oraz napisanie 4 tekstów
zaliczenie na ocenę naukowych różnego typu. Harmonogram składania tekstów, ich rodzaj i
wymagana objętość zostanie określona przez prowadzącego na
pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.180.5cd42470cbcd5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
11.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 150

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma umożliwić uczącym się osiągnięcie biegłości językowej na poziomie A2, dzięki czemu będą mogli
porozumiewać się na poziomie podstawowym w mowie i w piśmie z użytkownikami języka rosyjskiego w różnych
sferach życia. Pozostałe cele to: rozwój intelektualny, poznanie innej kultury, rozwijanie ciekawości i tolerancji
wobec innych narodów, umacnianie motywacji do nauki języka rosyjskiego

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

a) krótkie, proste wypowiedzi ciągłe i dialogowe
o przejrzystej strukturze, gdy tempo wypowiedzi jest
wolne, a wymowa wyraźna z pauzami umożliwiającymi
odbiór treści komunikatu; b) proste, krótkie
wypowiedzi pisemne.

FUR_K1_W08,
FUR_K1_W09

egzamin pisemny / ustny

FUR_K1_U11

egzamin pisemny / ustny

FUR_K1_K01,
FUR_K1_K02,
FUR_K1_K03,
FUR_K1_K04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

a) wyrażać intencje oraz realizować funkcje językowe,
posługując się słownictwem i strukturami
gramatycznymi w zakresie przewidzianym dla
poziomu A2; b) pisać proste pojedyncze wyrażenia
i zdania, redagować proste teksty, np. opis zdarzeń,
krótkie relacje dotyczące życia codziennego, krótkie
listy prywatne itp. Ponadto uczący się dysponują
słownictwem wystarczającym do wyrażania
podstawowych potrzeb komunikacyjnych związanych
z życie codziennym (ok. 1000 wyrazów).

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do rozwijania posiadanej wiedzy
i doskonalenia nabytych umiejętności

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

150

przygotowanie do ćwiczeń

30

konsultacje

5

przygotowanie do egzaminu

10

Przygotowanie do sprawdzianów

8

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Przygotowanie prac pisemnych

15

uczestnictwo w egzaminie

4

zapoznanie się z e-podręcznikiem

4

wykonanie ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
276

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zakres materiału obejmuje kilkanaście obszarów tematycznych. Tematy mogą być
modyﬁkowane, poszerzane np. ze względu na potrzeby uczących się, ich
zainteresowania, itp. Podstawowy katalog tematyczny obejmuje następujące
W1, U1, K1
obszary: człowiek, rodzina, życie codzienne, sposoby spędzania wolnego czasu,
mieszkanie, miejsca, środki transportu, praca, edukacja, żywienie, zakupy i usługi,
zdrowie i higiena osobista, środowisko naturalne. Program nauczania uwzględnia
także zagadnienia gramatyczno-syntaktyczne, stylistyczne i funkcjonalne.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konsultacje, konwersatorium językowe, rozwiązywanie zadań, gra dydaktyczna, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin pisemny / ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność, udział w zajęciach, prace pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka na poziomie A2.
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Literacka mapa Ukrainy IV
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.180.6206331d5ba62.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

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
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z ogólną charakterystyką Ukrainy północno- i środkowowschodniej – Czernihowszczyzny
i Połtawszczyzny. Przekazanie wiedzy z zakresu historii i kultury omawianych regionów. Uświadomienie
słuchaczom wybranych problemów antropologii miejsca, dyskursów pamięci i przestrzeni, regionalizmów
i narracji lokalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

137 / 183

W1

Student zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji tekstów kultury ukraińskiej.

FUR_K1_W04

egzamin pisemny / ustny

W2

Student zna i rozumie zastosowania praktyczne
ogólnej, uporządkowanej wiedzy z zakresu kierunku
studiów oraz z zakresu historii i współczesnej kultury
Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów
i kultury Ukrainy północno- i środkowowschodniej
(Czernihowszczyzna i Połtawszczyzna).

FUR_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

FUR_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ: wyszukiwać, analizować i użytkować
informacje, wykorzystując źródła polskie
i obcojęzyczne; stosować merytoryczną argumentację
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
poprawnie formułować wnioski.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do rozwijania posiadanej wiedzy
i doskonalenia nabytych umiejętności.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

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.

Ogólna charakterystyka Ukrainy północno- i środkowowschodniej
(Czernihowszczyzna i Połtawszczyzna) uwzględniająca historię obu regionów
(dawna Hetmańszczyzna), uwarunkowania geograﬁczne, społeczne i kulturowe.
Omówienie najważniejszych miejsc, wydarzeń, postaci, narracji i tradycji
Czernihowszczyzny i Połtawszczyzny, w tym obecności obu regionów w
przestrzeni kultury współczesnej. Analiza ich zakorzenienia w świadomości
zbiorowej oraz związanych z nimi mitów i stereotypów.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach. 2. Lektura
wybranych tekstów. 3. Zaliczenie końcowe (pisemne). Odrabianie
nieobecności/nieprzygotowania: a) dozwolone są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności/dwa nieprzygotowania, b) kolejne
nieobecności muszą być usprawiedliwione, c) ponadwymiarowe
nieobecności/nieprzygotowania muszą być odrobione na
konsultacjach, d) nieusprawiedliwienie i nieodrobienie
ponadwymiarowych nieobecności/nieprzygotowania wiąże się z
niezaliczeniem konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusoprawiedliwione.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka ukraińskiego III
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1300.5cd55e29ec8c4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Ukraiński

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
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Kurs ma umożliwić uczącym się rozwijanie umiejętności i sprawności językowej oraz poszerzenie wiedzy ogólnej
w celu osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B2+, C1.

C2

Pozostałe cele to: rozwój intelektualny, poznanie innej kultury, rozwijanie ciekawości i tolerancji wobec innych
narodów, umacnianie motywacji do nauki języka ukraińskiego, poznanie ukraińskich realiów socjokulturowych.

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

Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową,
uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie
i literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach ﬁlologii ukraińskiej.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W02,
FUR_K1_W03,
FUR_K1_W05,
FUR_K1_W07,
FUR_K1_W08,
FUR_K1_W09

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

FUR_K1_U01,
FUR_K1_U02,
FUR_K1_U03,
FUR_K1_U06,
FUR_K1_U07,
FUR_K1_U09,
FUR_K1_U11

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

FUR_K1_K02,
FUR_K1_K03,
FUR_K1_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent ma umiejętności językowe w zakresie
języka ukraińskiego na poziomie C1 zgodnie
z wymaganiami określonymi w Europejskim Systemie
Opisu Kształcenia Językowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do uczestniczenia w życiu
kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych
jego form.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

90

przygotowanie do zajęć

40

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

konsultacje

10

wykonanie ćwiczeń

35

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

Przygotowanie do sprawdzianów

15

Sylabusy
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przygotowanie do ćwiczeń

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
260

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

90

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
90

ECTS
8.0

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.

Zakres materiału obejmuje kilkanaście obszarów tematycznych. Tematy mogą być
modyﬁkowane, poszerzane np. ze względu na potrzeby uczących się, ich
zainteresowania, itp. Podstawowy katalog tematyczny obejmuje następujące
obszary: człowiek, rodzina, życie codzienne, sposoby spędzania wolnego czasu,
W1, U1, K1
mieszkanie, miejsca, środki transportu, praca, edukacja, żywienie, zakupy i usługi,
zdrowie i higiena osobista, środowisko naturalne. Program nauczania uwzględnia
także zagadnienia gramatyczno-syntaktyczne, stylistyczne i funkcjonalne.

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium
językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach (dozwolone 3 nieobecności
bez usprawiedliwienia), zaliczone kolokwia
ustne i pisemne

Semestr 6

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium
językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, egzamin ustny, zaliczenie na
ocenę, prezentacja, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach (dozwolone 3
nieobecnosci bez usprawiedliwienia),
zaliczone kolokwia ustne i pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Celem nauczania języka ukraińskiego jest przygotowanie osoby do poprawnego komunikowania się po ukraińsku, czyli do
rozumienia mowy ze słuchu i do mówienia ze zrozumieniem. Opanowanie języka mówionego musi łączyć się z opanowaniem
języka pisanego.
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Translatoryka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1100.5cd557d1465d1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

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
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest wyrobienie u studentów prawidłowych nawyków przy rewerbalizacji różnego typu tekstów.

C2

Dodatkowy cel - ćwiczenia przekładowe uzupełniają proces nauczania języka obcego.

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 z zakresu aparatu
pojęciowo-terminologicznego stosowanego
w subdyscyplinach ﬁlologii.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W02,
FUR_K1_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

FUR_K1_U02,
FUR_K1_U06,
FUR_K1_U12

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

FUR_K1_K01,
FUR_K1_K02,
FUR_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ dokonać poprawnego przekładu tekstu
pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym w języku
ukraińskim.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy
i posiadanych umiejętności oraz uznaje potrzebę
ciągłego dokształcania się; ma świadomość wagi
zdobywania i doskonalenia swojej kompetencji
semiolingwistycznej;

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie projektu

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.

Pole manewru tłumacza i chwyty techniki przekładowej. Specyﬁka tłumaczenia
literackiego. Przekład a komparatystyka. Tłumaczenie w ramach języków
pokrewnych. Ułatwienia i pułapki. Kulturoznawstwo a przekład. Realia, koloryt
miejscowy i historyczny. Metody analizy, interpretacji i wartościowania tłumaczeń.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo
w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność), aktywny w
nich udział (wykonywanie zadań, prac domowych,
dyskusja). Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pisemna
praca zaliczeniowa - projekt.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.
Znajomość języka ukraińskiego na poziomie średniozaawansowanym.
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Język prawa i biznesu
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1300.5cd55e2a4833b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Ukraiński

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

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

Celem kształcenia jest opanowanie przez studenta współczesnego języka ukraińskiego w zakresie stosunków
ekonomicznych, uzyskanie znajomości leksyki i składni biznesowej w mowie i w piśmie na podstawowym zakresie
funkcjonowania.

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 ukraiński język prawa i biznesu w zakresie
FUR_K1_W01,
stosunków prawnych i ekonomicznych na poziomie
FUR_K1_W09
średniozaawansowanym.

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student ma umiejętności językowe w zakresie języka
ukraińskiego na poziomie C1 zgodnie z wymaganiami
określonymi w Europejskim Systemie Opisu
Kształcenia Językowego.

FUR_K1_U01,
FUR_K1_U03,
FUR_K1_U05,
FUR_K1_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K01

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość wagi zdobywania
i doskonalenia swojej kompetencji językowej, zakresu
swojej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz uznaje
potrzebę ciągłego dokształcania się.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

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

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
50

ECTS
2.0

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.

Język ukraiński w sferze urzędowej i ekonomicznej (biznesowej). Prezentacja
ﬁrmy. Negocjacje biznesowe. Negocjowanie kontraktu. Podpisanie kontraktu.
Marketing w ﬁrmie. Reklama w biznesie. Terminologia prawnicza i ekonomiczna.
Formy typowych ukraińskich dokumentów.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w
zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność) oraz aktywny w
nich udział (wykonywanie zadań, dyskusja). Podstawą do
uzyskania zaliczenia i wystawienia oceny jest pisemne
kolokwium zaliczeniowe na koniec 5 semestru.

Semestr 6
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w
zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność) oraz aktywny w
nich udział (wykonywanie zadań, dyskusja). Podstawą do
uzyskania zaliczenia i wystawienia oceny jest pisemne
kolokwium zaliczeniowe na koniec 6 semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.
Znajomość języka ukraińskiego na poziomie średniozaawansowanym.
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Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1100.5cd4247359792.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

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: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma umożliwić uczącym się rozwijanie umiejętności i sprawności językowej oraz poszerzenie wiedzy ogólnej
w celu osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B1. Pozostałe cele to: rozwój intelektualny, poznanie innej
kultury, umacnianie motywacji do nauki języka rosyjskiego

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

a) temat (rozumienie globalne), główne myśli,
intencje, a także konkretne informacje (rozumienie
selektywne) zawarte w wypowiedziach o przejrzystej
strukturze w standardowej odmianie języka,
w dobrych warunkach akustycznych; b) temat, główne
myśli, intencje, a także konkretne informacje zawarte
w tekstach o przejrzystej budowie, napisanych
w standardowej odmianie języka.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W09

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_U11

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K01,
FUR_K1_K03,
FUR_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

a) realizować funkcje językowe oraz posługiwać się
słownictwem i strukturami gramatycznymi w mowie
w zakresie przewidzianym dla poziomu B1; b)
realizować funkcje językowe oraz posługiwać się
słownictwem i strukturami gramatycznymi w piśmie
w zakresie przewidzianym dla poziomu B1.,
rozpoznawać i poprawiać swoje błędy, gdy zdają sobie
z nich sprawę. Ponadto uczący się znają słownictwo
wystarczające do odbioru i produkcji tekstów oraz
opanowują ok. 3000 słów. Potraﬁą rozpoznawać
i stosować poprawne formy językowe, pozwalające
na działania językowe w zakresie określonym dla
poziomu B1. Znają i stosują zasady wymowy,
akcentowania i intonacji, które pozwalają
na zrozumienie treści formułowanych przez nich
wypowiedzi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do współorganizowania działań
na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego w Polsce.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

90

przygotowanie do ćwiczeń

15

konsultacje

6

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

Przygotowanie prac pisemnych

8

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

6

rozwiązywanie zadań

5

wykonanie ćwiczeń

9

Sylabusy
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przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

7

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
176

ECTS
6.0

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.

Zakres materiału obejmuje kilkanaście obszarów tematycznych. Tematy mogą być
modyﬁkowane, poszerzane np. ze względu na potrzeby uczących się, ich
zainteresowania, itp. Podstawowy katalog tematyczny obejmuje następujące
W1, U1, K1
obszary: człowiek, rodzina, życie codzienne, sposoby spędzania wolnego czasu,
mieszkanie, miejsca, środki transportu, praca, edukacja, żywienie, zakupy i usługi,
zdrowie i higiena osobista, środowisko naturalne. Program nauczania uwzględnia
także zagadnienia gramatyczno-syntaktyczne, stylistyczne i funkcjonalne.

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

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach, obecność, pracę pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2.
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Wprowadzenie do teorii literatury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1100.620636b36eacb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

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
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z wybranymi współczesnymi teoriami badań literackich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student/ka ma wiedzę z zakresu literaturoznawczego
aparatu terminologicznego oraz wybranych teorii
i metodologii badań literackich.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W03,
FUR_K1_W04

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/ka potraﬁ prowadzić merytoryczną dyskusję
oraz prezentować własne opracowania na temat
literatury w ujęciu współczesnych teorii i metodologii
badawczych.

FUR_K1_U04,
FUR_K1_U05,
FUR_K1_U09,
FUR_K1_U10,
FUR_K1_U12

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student/ka jest gotów/gotowa selekcjonować zdobytą
wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu
poszczególnych zadań analitycznych i badawczych.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

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.

Konwersatorium obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu teorii literatury XX
wieku. W jego ramach zostaną omówione ważne w kontekście literatury
ukraińskiej koncepcje i metodologie, m. in.: psychoanaliza, dekonstrukcja, teoria
feministyczna, studia gender i queer, badania kulturowe, teoria postkolonialna.

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1. Regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach. 2. Lektura wybranych
tekstów. 3. Zaliczenie pisemne. Odrabianie
nieobecności/nieprzygotowania: a) dozwolone są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności/dwa nieprzygotowania, b) kolejne
zaliczenie na ocenę nieobecności muszą być usprawiedliwione, c) ponadwymiarowe
nieobecności/nieprzygotowania muszą być odrobione na konsultacjach,
d) nieusprawiedliwienie i nieodrobienie ponadwymiarowych
nieobecności/nieprzygotowania wiąże się z niezaliczeniem
konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.
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Literacka mapa Ukrainy V
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1100.620637072a88e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

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
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z ogólną charakterystyką Ukrainy południowo-wschodniej – Przyczarnomorza północnego,
Przyazowia oraz Krymu. Przekazanie wiedzy z zakresu literatury i kultury omawianego regionu. Uświadomienie
słuchaczom wybranych problemów antropologii miejsca, dyskursów pamięci i przestrzeni, regionalizmów
i narracji lokalnych.

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 ukraińskiej.

FUR_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

W2

Student zna i rozumie zastosowania praktyczne
ogólnej, uporządkowanej wiedzy z zakresu kierunku
studiów oraz z zakresu historii i współczesnej kultury
Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów
i kultury Ukrainy południowo-wschodniej
(Przyczarnomorze północne, Przyazowie, Krym).

FUR_K1_W06

egzamin pisemny / ustny

FUR_K1_U07,
FUR_K1_U08

egzamin pisemny / ustny

FUR_K1_K03

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ: wyszukiwać, analizować i użytkować
informacje, wykorzystując źródła polskie
i obcojęzyczne; stosować merytoryczną argumentację
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
poprawnie formułować wnioski.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do rozwijania posiadanej wiedzy
i doskonalenia nabytych umiejętności.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

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.

1.

Sylabusy

Treści programowe

1. Ogólna charakterystyka Ukrainy południowo-wschodniej – północnego
Przyczarnomorza (Odessa, Mikołajów, Chersoń), Przyazowia (Mariupol) oraz Krymu
– uwzględniająca historię regionu, uwarunkowania społeczne i kulturowe.
Omówienie najważniejszych miejsc, wydarzeń, postaci, narracji, tradycji
Przyczarnomorza północnego, Przyazowia oraz Krymu, w tym obecności tych
regionów w przestrzeni kultury współczesnej. Analiza ich zakorzenienia w
świadomości zbiorowej oraz związanych z nimi mitów i stereotypów.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

W1, W2, U1, K1
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Regularne uczestnictwo w zajęciach. 2. Lektura wybranych
tekstów. 3. Zdanie egzaminu. Odrabianie
nieobecności/nieprzygotowania: a) dozwolone są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności/dwa nieprzygotowania, b) kolejne
nieobecności muszą być usprawiedliwione, c) ponadwymiarowe
nieobecności/nieprzygotowania muszą być odrobione na
konsultacjach, d) nieusprawiedliwienie i nieodrobienie
ponadwymiarowych nieobecności/nieprzygotowania wiąże się z
niezaliczeniem konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Seminarium licencjackie - językoznawcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1100.5cd557c8679e8.22

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
fakultatywny

Okres
Semestr 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z zasadami pisania pracy licencjackiej, technikami zbierania materiału badawczego,
robienia przypisów, wyszukiwania i analizowania źródeł. Wybór tematu pracy oraz zgromadzenie materiału
badawczego i literatury przedmiotu.

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 najważniejsze podobieństwa
i różnice w systemie języka polskiego i ukraińskiego.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W02

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
student potraﬁ wyszukiwać i analizować źródła
niezbędne do sformułowania tematu i przygotowania
pracy licencjackiej.

U1

FUR_K1_U01,
FUR_K1_U03

zaliczenie

FUR_K1_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest gotów wykonywać zadane prace,
selekcjonując informacje i dostosowując je
do odpowiedniego zadania.

K1

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

50

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

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.

Przygotowanie studentów do wyboru i opracowania tematu pracy licencjackiej.

W1, U1, K1

2.

Omówienie wybranych zagadnień z zakresu językoznawstwa konfrontatywnego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, seminarium, wykład konwersatoryjny, konsultacje
Rodzaj zajęć
seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
1.Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności
nieusprawiedliwione). 2. Ustalenie tematu i planu pracy licencjackiej. 3.
Zebranie literatury przedmiotu i materiału badawczego.

160 / 183

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczone przedmioty kierunkowe językoznawcze na pierwszych dwóch latach studiów.

Sylabusy

161 / 183

Seminarium licencjackie - literaturoznawcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1300.5cd4248b8f679.22

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
6.0

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

Celem nadrzędnym jest napisanie przez studenta pracy licencjackiej o charakterze literaturoznawczym.

C2

Zapoznanie studentów z warsztatem naukowym koniecznym do realizacji celu nadrzędnego (gromadzenie
i selekcja materiału badawczego oraz literatury przedmiotu, analiza źródeł i korzystanie z opracowań,
zaplanowanie i realizacja kolejnych etapów pracy, sporządzanie bibliograﬁi i przypisów, stylistyka i edycja
właściwa dla tekstu naukowego).

C3

Poszerzenie wiedzy studentów w wybranych obszarach literatury i kultury ukraińskiej.

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 uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
terminologicznego stosowanego
w literaturoznawstwie. Zna i rozumie podstawowe
metody analizy i interpretacji tekstów literackich,
podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego. Ma również
uporządkowaną wiedzę z zakresu wybranych
zagadnień szczegółowych ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W04,
FUR_K1_W08,
FUR_K1_W09

wyniki badań, zaliczenie

FUR_K1_U01,
FUR_K1_U03,
FUR_K1_U08,
FUR_K1_U10

wyniki badań, zaliczenie

FUR_K1_K01,
FUR_K1_K04

wyniki badań, zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ przygotować w języku ukraińskim oraz
polskim typowe prace pisemne, umie również
wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując źródła polskie i obcojęzyczne. Potraﬁ
samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie
ustne, a pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy badawcze
w zakresie ﬁlologii ukraińskiej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów selekcjonować informacje
i uwzględniać ich znaczenie dla rozwiązania
poszczególnych zadań analitycznych i badawczych;
rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego
zawodu i kieruje się jej zasadami.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

analiza problemu

15

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie referatu

15

konsultacje

15

przygotowanie pracy dyplomowej

30

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

przygotowanie pracy dyplomowej

240

przygotowanie do egzaminu

58

uczestnictwo w egzaminie

2

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
345

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.

W ramach seminarium student pisze rozprawę licencjacką o charakterze
literaturoznawczym w oparciu o teksty literatury ukraińskiej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, analiza tekstów, seminarium
Rodzaj zajęć

seminarium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Napisanie recenzji artykułu naukowego związanego z tematyką
pracy. Prezentacja ogólnego zagadnienia związanego z tematyką
pracy. Pisemne opracowanie prezentowanego zagadnienia po
wyniki badań, zaliczenie
dyskusji na zajęciach. Przygotowanie szczegółowego konspektu
pracy licencjackiej (temat, założenia metodologiczne, struktura,
bibliograﬁa).
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Semestr 6
Metody nauczania:
konsultacje, dyskusja, analiza tekstów, seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
wyniki badań, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prezentacja szczegółowego zagadnienia związanego z tematyką
pracy. Oddanie ukończonej pracy licencjackiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1200.5ca75696652f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Nauki prawne

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0421Prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

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)

FUR_K1_W08

zaliczenie

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U04,
FUR_K1_U12

zaliczenie

FUR_K1_K02,
FUR_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

5

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 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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Literacka mapa Ukrainy VI
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1200.620638d97e029.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

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 ogólną charakterystyką Ukrainy zachodniej – Wołynia oraz Ukrainy środkowej – Podola.
Przekazanie wiedzy z zakresu historii, literatury i kultury omawianego regionu. Uświadomienie słuchaczom
wybranych problemów antropologii miejsca, dyskursów pamięci i przestrzeni, regionalizmów i narracji lokalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Student/ka zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji tekstów kultury ukraińskiej.

FUR_K1_W04

egzamin pisemny / ustny
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W2

Student/ka zna i rozumie zastosowania praktyczne
ogólnej, uporządkowanej wiedzy z zakresu kierunku
studiów oraz z zakresu historii i współczesnej kultury
Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów
i kultury Ukrainy zachodniej (Wołyń) oraz Ukrainy
środkowej (Podole).

FUR_K1_W05

egzamin pisemny / ustny

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U04

egzamin pisemny / ustny

FUR_K1_K01

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student/ka potraﬁ: wyszukiwać, analizować
i użytkować informacje, wykorzystując źródła polskie
i obcojęzyczne; stosować merytoryczną argumentację
z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz
poprawnie formułować wnioski.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student/ka jest gotów/gotowa do selekcjonowania
informacji i uwzględniania ich znaczenia dla
rozwiązania poszczególnych zadań analitycznych
i badawczych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

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.

1.

Treści programowe
Ogólna charakterystyka Ukrainy zachodniej: Wołynia (Łuck, Ostróg, Krzemieniec,
Kowel, Dubno, Włodzimierz Wołyński, Nowogród Wołyński, Owrucz,
Zasław) oraz Ukrainy środkowej: Podola (Chmielnicki, Kamieniec Podolski,
Winnica) – uwzględniająca historię regionu oraz uwarunkowania społeczne i
kulturowe.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

W1, W2, U1, K1

Omówienie najważniejszych miejsc, wydarzeń, postaci, narracji, tradycji Wołynia i
Podola, w tym obecności tych regionów w przestrzeni kultury współczesnej.
Analiza ich zakorzenienia w świadomości zbiorowej oraz związanych z nimi mitów i
stereotypów.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

egzamin pisemny /
ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
1. Regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach. 2. Lektura
wybranych tekstów. 3. Zdanie egzaminu. Odrabianie
nieobecności/nieprzygotowania: a) dozwolone są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności/dwa nieprzygotowania, b) kolejne
nieobecności muszą być usprawiedliwione, c) ponadwymiarowe
nieobecności/nieprzygotowania muszą być odrobione na
konsultacjach, d) nieusprawiedliwienie i nieodrobienie
ponadwymiarowych nieobecności/nieprzygotowania wiąże się z
niezaliczeniem konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Przekład tekstów użytkowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1200.620639455d967.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Ukraiński

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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

Kurs jest poświęcony tłumaczeniu pisemnemu tekstów użytkowych z języka ukraińskiego na język polski i/lub
z polskiego na ukraiński. Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami tłumaczenia
tekstów użytkowych, rozwijanie umiejętnośсi tłumaczeniowych poprzez ćwiczenia praktyczne, pracę
ze słownikami. Na podstawie tłumaczenia tekstów o charakterze specjalistycznym (np. artykuł naukowy, ustawa,
umowa, instrukcja), i paraspecjalistycznym (np. teksty prasowe, teksty reklamowe etc.) student uczy się
dokonywać doboru odpowiednich słowników i tekstów, rozwija umiejętność stylistycznego dopasowania przekładu
oraz dopasowania tekstu i przekładu do odbiorcy. Poszukiwanie ekwiwalentów, synonimów, odpowiednich
terminów i pojęć pogłębia znajomość słownictwa z określonych dziedzin.

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 zna i rozumie podejścia do tłumaczenia
tekstów użytkowych.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W02,
FUR_K1_W03,
FUR_K1_W07,
FUR_K1_W08

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_U01,
FUR_K1_U02,
FUR_K1_U03,
FUR_K1_U06,
FUR_K1_U07,
FUR_K1_U08

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K01,
FUR_K1_K03,
FUR_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student umie analizować i interpretować tekst
wyjściowy, stosować podstawowe techniki
przekładowe.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do praktycznego stosowania
zdobytej wiedzy i umiejętności oraz świadomy
związanej z tym odpowiedzialność,

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

Przygotowanie prac pisemnych

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1) Strategie tłumaczenia pisemnego.
2) Analiza i porównywanie przekładów tekstów.
1.

3) Dobór odpowiednich słowników i źródeł.

W1, U1, K1

4) Praca nad terminologią specjalistyczną.
5) Redagowanie przetłumaczonych tekstów.

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

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocena końcowa składa się z: obecność i przygotowanie do zajęć,
przygotowanie zadań pisemnych; końcowe zaliczenie pisemne:
tłumaczenie fragmentu tekstu. Student ma prawo do 2
zaliczenie na ocenę
nieusprawiedliwionych nieobecności. Przekroczenie nieobecności
usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być
podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka ukraińskiego (B2-C1) i polskiego.
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1200.5cd4247359792.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma umożliwić uczącym się rozwijanie umiejętności i sprawności językowej oraz poszerzenie wiedzy ogólnej
w celu osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B1. Pozostałe cele to: rozwój intelektualny, poznanie innej
kultury, umacnianie motywacji do nauki języka rosyjskiego

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

a) temat (rozumienie globalne), główne myśli,
intencje, a także konkretne informacje (rozumienie
selektywne) zawarte w wypowiedziach o przejrzystej
strukturze w standardowej odmianie języka,
w dobrych warunkach akustycznych; b) temat, główne
myśli, intencje, a także konkretne informacje zawarte
w tekstach o przejrzystej budowie, napisanych
w standardowej odmianie języka.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W09

egzamin pisemny / ustny

FUR_K1_U11

egzamin pisemny / ustny

FUR_K1_K01,
FUR_K1_K03,
FUR_K1_K04

egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

a) realizować funkcje językowe oraz posługiwać się
słownictwem i strukturami gramatycznymi w mowie
w zakresie przewidzianym dla poziomu B1; b)
realizować funkcje językowe oraz posługiwać się
słownictwem i strukturami gramatycznymi w piśmie
w zakresie przewidzianym dla poziomu B1.,
rozpoznawać i poprawiać swoje błędy, gdy zdają sobie
z nich sprawę. Ponadto uczący się znają słownictwo
wystarczające do odbioru i produkcji tekstów oraz
opanowują ok. 3000 słów. Potraﬁą rozpoznawać
i stosować poprawne formy językowe, pozwalające
na działania językowe w zakresie określonym dla
poziomu B1. Znają i stosują zasady wymowy,
akcentowania i intonacji, które pozwalają
na zrozumienie treści formułowanych przez nich
wypowiedzi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do współorganizowania działań
na rzecz dialogu polsko-ukraińskiego w Polsce.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

90

konsultacje

4

przygotowanie do ćwiczeń

6

przygotowanie do egzaminu

10

Przygotowanie do sprawdzianów

8

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

6

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

uczestnictwo w egzaminie

4

wykonanie ćwiczeń

20

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
178

ECTS
7.0

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.

Zakres materiału obejmuje kilkanaście obszarów tematycznych. Tematy mogą być
modyﬁkowane, poszerzane np. ze względu na potrzeby uczących się, ich
zainteresowania, itp. Podstawowy katalog tematyczny obejmuje następujące
W1, U1, K1
obszary: człowiek, rodzina, życie codzienne, sposoby spędzania wolnego czasu,
mieszkanie, miejsca, środki transportu, praca, edukacja, żywienie, zakupy i usługi,
zdrowie i higiena osobista, środowisko naturalne. Program nauczania uwzględnia
także zagadnienia gramatyczno-syntaktyczne, stylistyczne i funkcjonalne.

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny / ustny obecność na zajęciach, udział w zajęciach, prace pisemne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie A2.
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Podstawy tłumaczenia ustnego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1200.620639d982141.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawami teorii w zakresie tłumaczenia ustnego oraz
z podstawowymi technikami i strategiami wykorzystywanymi w przekładzie ustnym prostych komunikatów
o charakterze ogólnym. Tłumaczenie ukraiński→polski, polski→ukraiński.

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 prostych komunikatów ustnych
o charakterze ogólnym umożliwiające wykonanie
poprawnego tłumaczenia ustnego.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W02,
FUR_K1_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ w oparciu o literaturę komunikować się
i dyskutować na temat przekładu ustnego w zakresie
FUR_K1_U08
podstawowym.

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U2

Współdziałać w grupie, wykonywać zadania,
przyjmując w grupie różne role.

FUR_K1_U11

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U3

wyszukiwać i wykorzystywać informacje niezbędne
w procesie przekładu prostych tekstów/komunikatów
ustnych o charakterze ogólnym.

FUR_K1_U03

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

U4

dokonać poprawnego przekładu ustnego prostego
tekstu/komunikatu o charakterze ogólnym.
Tłumaczenie ukraiński→polski, polski→ukraiński.

FUR_K1_U02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Wyszukiwania, selekcji i oceniania informacji.

FUR_K1_K01

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

K2

Przestrzegania etyki zawodu tłumacza, w tym
tłumacza ustnego, oraz kierowania się jej zasadami.

FUR_K1_K04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Wprowadzenie do problematyki przekładu ustnego.

W1, U1, U3, K1

2.

Podstawy tłumaczenia konsekutywnego.

W1, U1, U3, K1, K2

3.

Zapoznanie z technikami pomocnymi w ćwiczeniu koncentracji uwagi.

U2, U4

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, dyskusja, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne, zaliczenie
na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalna jedna nieobecność) oraz aktywny w nich udział.
Sprawdzanie i ocenianie ciągłe, weryﬁkacja postępów
studentów na bieżąco. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest
ustny sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie
przewidzianym dla przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Seminarium licencjackie - językoznawcze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.1200.5cd55e2bed6f0.22

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
fakultatywny

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

Przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej pod kierunkiem promotora.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

student zna podobieństwa i różnice w systemie języka
polskiego i ukraińskiego.

FUR_K1_W01,
FUR_K1_W02

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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student potraﬁ wyszukiwać i analizować źródła
niezbędne do sformułowania tematu i przygotowania
pracy licencjackiej. Potraﬁ napisać pracę licencjacką.

U1

FUR_K1_U03,
FUR_K1_U04,
FUR_K1_U10

zaliczenie

FUR_K1_K01

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest gotów wykonywać zadane prace,
selekcjonując informacje i dostosowując je
do odpowiedniego zadania.

K1

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

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

100

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

40

konsultacje

20

przeprowadzenie badań empirycznych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
250

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.

Wybrane zagadnienia z zakresu polsko-ukraińskiej gramatyki konfrontatywnej.

W1, U1, K1

2.

Prezentacja i dyskusja nad projektami prac licencjackich uczestników seminarium.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przygotowanie pracy licencjackiej, spełniającej kryteria stawiane tego
typu opracowaniom.

182 / 183

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie seminarium w semestrze 5.

Sylabusy

183 / 183

Załącznik nr 63 do uchwały nr 52/VI/2022
Senatu UJ z dnia 29 czerwca 2022 r.

Program studiów

Wydział:

Wydział Filologiczny

Kierunek:

ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

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 ukraińska z językiem rosyjskim

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

70%

Literaturoznawstwo

27%

Nauki o kulturze i religii 2%
Nauki prawne

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Studia drugiego stopnia na kierunku ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i
kompetencji społecznych, które pozwalają na swobodne poruszanie się w przestrzeni całej Europy Wschodniej. Szczególny
nacisk kładziemy na problemy translatologiczne (o proﬁlu językoznawczym lub literaturoznawczym). Celem studiów na
kierunku ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką wiedzą
merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi. Filologia ukraińska z językiem rosyjskim jest jedynym kierunkiem oferującym
tego typu kształcenie, nie tylko na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale w ogóle w Polsce.
Studia drugiego stopnia umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej z dyscyplin językoznawstwo i literaturoznawstwo,
wykształcenie wysokich kompetencji językowych w zakresie języka ukraińskiego (poziom C2) i języka rosyjskiego (poziom
B2). Ponadto dają gruntowną orientację w literaturze, historii, kulturze, geograﬁi i polityce Ukrainy oraz pogłębioną wiedzę o
historii i kulturze obszaru wschodniosłowiańskiego
Studia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Warunkiem ich ukończenia jest uzyskanie minimum 120
punktów ECTS, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.
Studia zapewniają rozwinięcie kompetencji językowych w zakresie dwóch języków obcych (ukraińskiego i rosyjskiego),
wykształcenie umiejętności w zakresie przekładu ustnego (konsekutywnego i symultanicznego) oraz przekładu pisemnego
(tekstów specjalistycznych) z języka ukraińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język ukraiński.
Studia realizowane są w ramach wybranej specjalizacji (translatologiczna o proﬁlu językoznawczym lub translatologiczna o
proﬁlu literaturoznawczym) i kształcą specjalistów, którzy są gotowi do podjęcia pracy w charakterze tłumacza, w
wydawnictwach, instytucjach kulturalnych, w strukturach dyplomatycznych, instytucjach badawczych, sektorze usług
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wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur.
Nasi absolwenci to specjaliści o gruntownej wieloaspektowej wiedzy ﬁlologicznej i pogłębionych umiejętnościach
translatorskich.

Koncepcja kształcenia
Koncepcja kształcenia na kierunku ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim 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, koncepcja kształcenia stawia sobie 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 następujące założenia:
a) Sformułowane dla kierunku i przypisane wszystkim przedmiotom efekty uczenia się są zgodne z dyscyplinami naukowymi
(językoznawstwo i literaturoznawstwo) i poziomem.
b) 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.
c) Plan studiów zapewnia studentowi możliwość wyboru części przedmiotów. Elastyczność programu pozwala mu też na
realizowanie indywidualnego planu studiów.
d) Plany rozwoju kierunku zakładają doskonalenie oferty dydaktycznej i zorientowane są na potrzeby rynku pracy:
uwzględniają zmieniający się stan wiedzy oraz wnioski z monitorowania oferty dydaktycznej i badania losów absolwentów.
Koncepcja kształcenia na kierunku „Filologia ukraińska z językiem rosyjskim" realizowana jest w oparciu o prowadzone w
Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej badania z zakresu językoznawstwa i translatologii. Poprzez realizację efektów
kształcenia przewidzianych dla kierunku, studia zapewniają absolwentom zdobycie wysokich kompetencji o charakterze
teoretycznym i praktycznym, możliwość rozwoju umiejętności twórczego i krytycznego myślenia. Plan studiów obejmuje
przedmioty praktyczne (językowe i językowo-translatologiczne), teoretyczne, a także przedmioty do wyboru.

Cele kształcenia
1. wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów II stopnia.
2. przekazanie pogłębionej wiedzy o literaturze, kulturze i historii Ukrainy;
3. wykształcenie umiejętności przekładowych;
4. wykształcenie umiejętności ﬁlologicznych odpowiednich do poziomu studiów drugiego stopnia, w szczególności analizy i
interpretacji tekstu oraz tworzenia tekstu pisanego i mówionego;
5. wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych
danych;
6. wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury, w tym potrzeby ciągłego kształcenia się.
7. przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka ukraińskiego.

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Proces globalizacji gospodarki przyspiesza, coraz więcej ﬁrm działa w środowisku międzynarodowym, a rola Ukrainy jako
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partnera gospodarczego i kulturalnego Rzeczypospolitej Polskiej systematycznie rośnie. Ponadto wzrasta liczba pracowników
z Ukrainy w RP. Dobra znajomość ukraińskiego (języka wciąż niszowego) oraz znajomość języka rosyjskiego jest niezwykle
atrakcyjna dla potencjalnych pracodawców. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów na kierunku
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim sprawiają, że absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w następujących
sektorach otoczenia społeczno-gospodarczego: instytucje kultury, podmioty gospodarcze prowadzące działalność
międzynarodową, turystyka, media, wydawnictwa, biura i agencje tłumaczeń, oświata, dyplomacja.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Efekty uczenia się, przede wszystkim pogłębiona wiedza na temat Ukrainy, obszaru wschodniosłowiańskiego i całej Europy
Wschodniej, biegła znajomość języka ukraińskiego i dobra rosyjskiego oraz nabyte kompetencje społeczne odpowiadają
bieżącym potrzebom społeczno-gospodarczym. Biura tłumaczeniowe, instytucje publiczne oraz podmioty gospodarcze
potrzebują specjalistów w zakresie tłumaczeń dysponujących wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi
pozwalającymi na sprawną realizację ich potrzeb (m. in. prowadzenie korespondencji handlowej i prawniczej, tłumaczenie
dokumentacji specjalistycznej, tłumaczenie ustne i pisemne).
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej działają dwa ukrainistyczne zespoły badawcze realizujące następujące tematy:
1) „Badania nad językiem ukraińskim”, 2) „Badania nad literaturą i kulturą ukraińską”. W ramach zespołów pracownicy
jednostki prowadzą badania nad językiem, literaturą i kulturą Ukrainy oraz całej Słowiańszczyzny wschodniej w obrębie
językoznawstwa i literaturoznawstwa. Badania językoznawcze poświęcone są językowi ukraińskiemu w ujęciu
synchronicznym i diachronicznym, badania literaturoznawcze skupiają się na historii oraz współczesnych kierunkach rozwoju
literatury ukraińskiej. Wyniki badań prezentowane są na konferencjach krajowych i międzynarodowych, a następnie
publikowane w postaci monograﬁi, monograﬁi zbiorowych oraz artykułów w czasopismach. W Instytucie ukazuje się
ukrainistyczna seria wydawnicza „Studia Ruhenica Cracoviensia”, poświęcona problemom ﬁlologii ukraińskiej. Pracownicy
zespołu "Badania nad literaturą i kulturą ukraińską" redagują ukrainistyczną serię wydawniczą Re-trans-misje wydawaną w
oﬁcynie Universitas. Katedra Ukrainistyki IFWsch organizuje lub współorganizuje międzynarodowe konferencje naukowe,
pracownicy katedry realizują granty badawcze w ramach programów (NCN, NPRH).

Związek badań naukowych z dydaktyką
Pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej wykorzystują wyniki swoich badań
w procesie dydaktycznym. Dotyczy to zarówno przedmiotów obligatoryjnych, jak i opcji, a także tematów prac magisterskich.
Stała współpraca z ośrodkami ukrainistycznymi w Polsce, na Ukrainie i na całym świecie sprawia, że studenci otrzymują
aktualne treści naukowe.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, mieszcząc się w gmachu UJ przy ul. Ingardena 3, dysponuje odpowiednią
infrastrukturą do prowadzenia działalności dydaktycznej i dydaktyczno-naukowej. Do dyspozycji Instytutu pozostaje 12 sal
dydaktycznych, wyposażonych w sprzęt multimedialny, pozwalający na prowadzenie zajęć w oparciu o nowoczesne techniki
dydaktyczne. Studenci korzystają także z wydziałowych laboratoriów językowych. W gestii Instytutu pozostaje również 12
gabinetów, w których pracownicy Katedr i Zakładów odbywają dyżury i konsultują studentów oraz doktorantów. W gmachu
przy Ingardena 3 znajduje się również odpowiednio wyposażona biblioteka instytutowa, dysponująca zbiorami liczącymi 75
000 woluminów (pozycji dydaktycznych, naukowych, popularno-naukowych, pozycji literatury pięknej, czasopism fachowych
i literackich). Czytelnia biblioteczna, wyposażona w stanowiska multimedialne, umożliwia pracę własną kilkudziesięciu
studentom, doktorantom i pracownikom naukowo-dydaktycznym. Trzy pomieszczenia administracyjne gwarantują miejsce
do obsługi studentów i pracowników. Zajęcia z przekładu ustnego odbywają się poza siedzibą – w laboratorium językowym
Wydziału Filologicznego (w którym znajduje się specjalistyczna aparatura do tłumaczenia symultanicznego
(konferencyjnego)).
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0231

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Program studiów II stopnia na kierunku ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim przewiduje naukę dwóch języków
wschodniosłowiańskich na poziomie zaawansowanym – języka ukraińskiego (poziom C2), języka rosyjskiego (poziom B2) w
obrębię jednej z dwóch specjalizacji: a) translatologicznej o proﬁlu językoznawczym oraz b) translatologicznej o proﬁlu
literaturoznawczym. Na program studiów składają się trzy zasadnicze moduły przedmiotów: językoznawczy,
literaturoznawczy oraz kulturoznawczy.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

121

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

104

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

9

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

48

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

1

Liczba godzin zajęć
Łączna liczba godzin zajęć: 1120

Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Nie dotyczy.

Ukończenie studiów

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

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

FUR_K2_W01

P7U_W,
Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną wiedzę z zakresu aparatu terminologicznego
P7S_WG,
i metodologii subdyscyplin ﬁlologii.
P7S_WK

FUR_K2_W02

Absolwent zna i rozumie /ma poszerzoną wiedzę o specyﬁce nauk humanistycznych
w systemie nauk oraz specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej ﬁlologii w stosunku
do innych nauk humanistycznych.

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

FUR_K2_W03

Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analizy i
interpretacji tekstów literackich języka ukraińskiego.

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

FUR_K2_W04

Absolwent zna i rozumie /ma poszerzoną wiedzę o strukturze współczesnego języka
ukraińskiego.

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

FUR_K2_W05

P7U_W,
Absolwent zna i rozumie /ma poszerzoną wiedzę o instytucjach kultury i orientację we
P7S_WG,
współczesnym życiu kulturalnym Ukrainy i Rosji.
P7S_WK

FUR_K2_W06

Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną wiedzę o wybranych kierunkach rozwoju i
osiągnięciach w ramach wybranej specjalizacji

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

FUR_K2_W07

Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności
intelektualnej.

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

FUR_K2_W08

Absolwent zna i rozumie /ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień
szczegółowych ﬁlologii wschodniosłowiańskiej.

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

Kod

Treść

PRK

FUR_K2_U01

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze
w zakresie języka ukraińskiego oraz literatur i kultur wschodniosłowiańskich.

P7S_UW,
P7S_UU

FUR_K2_U02

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

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UU

FUR_K2_U03

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować
informację z wykorzystaniem źródeł polskich i wschodniosłowiańskich oraz
formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UU

FUR_K2_U04

Absolwent potraﬁ /posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych
P7U_U, P7S_UW,
w języku polskim i ukraińskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z
P7S_UK
wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

FUR_K2_U05

Absolwent potraﬁ /posiada kompetencje potrzebne do przekładu tekstów lub
komunikatów ustnych w języku ukraińskim o charakterze ogólnym; w przypadku
specjalizacji translatologicznej posiada kompetencje potrzebne do przekładu tekstów
o charakterze specjalistycznym.

P7U_U, P7S_UW,
P7S_UU

FUR_K2_U06

Absolwent potraﬁ porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień studiowanych
w ramach ﬁlologii wschodniosłowiańskiej.

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UO

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

FUR_K2_U07

Absolwent potraﬁ właściwie i skutecznie zaplanować swoje działania związane z
wykonywaniem zawodu.

P7S_UU, P7S_UO

FUR_K2_U08

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

P7S_UK, P7S_UO

FUR_K2_U09

Absolwent potraﬁ /ma świadomość zakresu swojej wiedzy i posiadanych umiejętności
oraz uznaje potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

P7S_UU

FUR_K2_U10

Absolwent potraﬁ komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi
kręgami odbiorców, prowadzić debatę, posługiwać się językiem ukraińskim na
poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz
specjalistyczną terminologią.

P7S_UW, P7S_UK

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

FUR_K2_K01

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny siebie (swojej wiedzy) oraz zespołów i
organizacji, w których uczestniczy.

P7U_K, P7S_KK,
P7S_KR

FUR_K2_K02

Absolwent jest gotów do zdobywania i doskonalenia swojej wiedzy, a w przypadku
trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów zasięgania opinii ekspertów.

P7S_KK, P7S_KR

FUR_K2_K03

Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i
organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.

P7U_K, P7S_KO,
P7S_KR

FUR_K2_K04

Absolwent jest gotów do /ma świadomość dziedzictwa kulturowego w jego
różnorodności i działa na rzecz jego zachowania.

P7U_K, P7S_KK,
P7S_KO

FUR_K2_K05

Absolwent jest gotów do systematycznego uczestnictwa w życiu kulturalnym
wschodniosłowiańskiego obszaru językowego.

P7S_KK, P7S_KO

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Spośród dostępnych konwersatoriów monograﬁcznych z zakresu ﬁlologii wschodniosłowiańskiej (ich lista jest publikowana na
stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września) Studenci w
każdym roku studiów wybierają po dwa (łącznie 16 punktów ECTS w ciągu dwóch lat studiów magisterskich). Seminarium
magisterskie jest przedmiotem obligatoryjnym, ale student samodzielnie wybiera dziedzinę i temat pracy dyplomowej
zgodny z jego zainteresowaniami naukowymi.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka ukraińskiego I

90

6,0

zaliczenie na
O
ocenę

Podstawy translatologii

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Translatoryka

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ukraiński (post)modernizm

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Lektorat języka rosyjskiego B2

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Szkolenie BHK

4

-

zaliczenie

Przedmiot

Konwersatorium monograﬁczne z zakresu ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej

O
O

Bez względu na wybraną specjalizację student ma obowiązek zrealizowania dwóch konwersatoriów monograﬁcznych na I i
II roku studiów
Zapożyczenia i paralele słowackie, węgierskie i rumuńskie w
słownictwie ukraińskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Межкультурная радиолаборатория

30

4,0

zaliczenie

Мовна політика європейських держав

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Rosyjska literatura współczesna i najnowsza – interpretacje

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Michaił Bułhakow – człowiek i dzieło na tle epoki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Грамматические инновации как проявление
лингвокреативности в современном русском языке

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

F

Ścieżka: Specjalizacja translatologiczna proﬁl językoznawczy
Przedmiot
Przegląd języków słowiańskich

Plany studiów

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę
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Przedmiot
Seminarium magisterskie translatologiczne o proﬁlu językoznawczym
I

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

6,0

zaliczenie

O

Ścieżka: Specjalizacja translatologiczna proﬁl literaturoznawczy
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Studia antropologiczno-kulturowe nad literaturą ukraińską

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Seminarium magisterskie translatologiczne o proﬁlu
literaturoznawczym I

30

6,0

zaliczenie

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka ukraińskiego I

90

8,0

egzamin

Język prawa i biznesu - poziom zaawansowany

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ukraiński (post)modernizm

30

3,0

egzamin

Przekład specjalistyczny (ekonomia, technika)

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Lektorat języka rosyjskiego B2

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

O

Semestr 2
Przedmiot

Konwersatorium monograﬁczne z zakresu ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej

O

O

O

Bez względu na wybraną specjalizację student ma obowiązek zrealizowania dwóch konwersatoriów monograﬁcznych na I i
II roku studiów
Literatura w obliczu rewolucji: I. Bunin, I. Szmielow, M. Bułhakow

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Политические тексты в переводе на польский язык

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Мова українських ЗМІ

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Регіональні і соціальні різновиди української мови

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Старый спор славян о Балто-Черноморье/Międzymorze

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Moscovie as the 'Other' in Shakespeare and His Fellow Authors of
30
the Age

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Из истории русского театра

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Czas, przestrzeń i czasoprzestrzeń w literaturze europejskiej (wiek
30
XI–XX)

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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Ścieżka: Specjalizacja translatologiczna proﬁl językoznawczy
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Przegląd języków słowiańskich

30

3,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie translatologiczne o proﬁlu językoznawczym
I

30

8,0

zaliczenie

O

Przedmiot

Ścieżka: Specjalizacja translatologiczna proﬁl literaturoznawczy
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Studia antropologiczno-kulturowe nad literaturą ukraińską

30

3,0

egzamin

O

Seminarium magisterskie translatologiczne o proﬁlu
literaturoznawczym I

30

8,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka ukraińskiego II

90

7,0

egzamin

Przekład specjalistyczny (ekonomia, technika)

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przekład konferencyjny

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Język prawa i biznesu II

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Leksyka specjalistyczna (medycyna, nauki przyrodnicze)

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Lektorat języka rosyjskiego B2

60

5,0

egzamin

Przedmiot

Semestr 3
Przedmiot

O

O

Seminarium magisterskie II

O

Seminarium magisterskie translatologiczne o proﬁlu
literaturoznawczym II

30

8,0

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie translatologiczne o proﬁlu
językoznawczym II

30

8,0

zaliczenie

O

Konwersatorium monograﬁczne z zakresu ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej

O

Bez względu na wybraną specjalizację student ma obowiązek zrealizowania dwóch konwersatoriów monograﬁcznych na I i
II roku studiów
Zapożyczenia i paralele słowackie, węgierskie i rumuńskie w
słownictwie ukraińskim

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Межкультурная радиолаборатория

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Мовна політика європейських держав

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów

13 / 146

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Rosyjska literatura współczesna i najnowsza – interpretacje

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Michaił Bułhakow – człowiek i dzieło na tle epoki

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Грамматические инновации как проявление
лингвокреативности в современном русском языке

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka ukraińskiego II

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Kultura języka ukraińskiego z elementami stylistyki i redakcji tekstów
publicystycznych i naukowych

30

3,0

zaliczenie na
O
ocenę

Kultura i polityka współczesnej Rosji

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

Przedmiot

Semestr 4
Przedmiot

Seminarium magisterskie II

O
O

Seminarium magisterskie translatologiczne o proﬁlu
językoznawczym II

30

10,0

zaliczenie

O

Seminarium magisterskie translatologiczne o proﬁlu
literaturoznawczym II

30

10,0

zaliczenie

O

Konwersatorium monograﬁczne z zakresu ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej

O

Bez względu na wybraną specjalizację student ma obowiązek zrealizowania dwóch konwersatoriów monograﬁcznych na I i
II roku studiów
Czas, przestrzeń i czasoprzestrzeń w literaturze europejskiej (wiek
30
XI–XX)

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Политические тексты в переводе на польский язык

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Мова українських ЗМІ

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Регіональні і соціальні різновиди української мови

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Старый спор славян о Балто-Черноморье/Międzymorze

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Moscovie as the 'Other' in Shakespeare and His Fellow Authors of
30
the Age

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Из истории русского театра

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów

30
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Przedmiot
Literatura w obliczu rewolucji: I. Bunin, I. Szmielow, M. Bułhakow

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Przegląd języków słowiańskich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Specjalizacja translatologiczna proﬁl językoznawczy

Kod przedmiotu
UJ.WFFURTraJęzS.230.5cd424757bd24.22

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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 graﬁą, fonetyką i morfologią współczesnych języków słowiańskich.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu historii słowiańskich języków literackich.

C3

Nauczenie studentów identyﬁkacji tekstów w językach słowiańskich i ich czytanie.

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 poszerzoną wiedzę o specyﬁce nauk
humanistycznych w systemie nauk oraz specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej ﬁlologii w stosunku
do innych nauk humanistycznych.

FUR_K2_W02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

W2

Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych
kierunkach rozwoju i osiągnięciach w ramach wybranej FUR_K2_W06
specjalizacji

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

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

FUR_K2_U02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U2

Student posiada pogłębioną umiejętność
przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim
i ukraińskim dotyczących zagadnień szczegółowych,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych,
a także różnych źródeł.

FUR_K2_U04

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

U3

Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy
i posiadanych umiejętności oraz uznaje potrzebę
ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

FUR_K2_U09

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny siebie (swojej
wiedzy) oraz zespołów i organizacji, w których
uczestniczy.

FUR_K2_K01

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

K2

Student jest gotów do zdobywania i doskonalenia
swojej wiedzy, a w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązywaniem problemów
zasięgania opinii ekspertów.

FUR_K2_K02

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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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

konwersatorium

30

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do egzaminu

58

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.

Współczesne literackie języki słowiański: 1) wschodniosłowiańskie: rosyjski,
ukraiński, białoruski, 2) zachodniosłowiańskie: polski, kaszubski, czeski, słowacki,
górnołużycki, dolnołużycki, 3) południowosłowiańskie: słoweński, chorwacki,
serbski, bośniacki, czarnogórski, bułgarski, macedoński charakteryzowane są z
punku widzenia osobliwości graﬁcznych, prozodycznych, fonologicznych,
ﬂeksyjnych, niekiedy słowotwórczych, składniowych i leksykalnych. Specjalną
uwagę poświęca się fonetyce historycznej, co oznacza omówienie wybranych
zjawisk o fundamentalnym znaczeniu dla słowiańskiej fonetyki, takich jak rozwój
W1, W2, U1, U2, U3, K1,
jerów, jat', nosówek, sonantów, połączeń spółgłosek z jotą i in. Prezentowana jest
K2
szeroka panorama zjawisk charakterystycznych dla słowiańskiego świata
językowego, ukazująca jego różnorodność i wskazująca interesujące interesujące
i, niekiedy, zaskakujące powiązania między poszczególnymi językami.
Wyszczególnione i scharakteryzowane cechy cechy wyróżniające dany język
słowiański są następnie identyﬁkowane w tekstach pisanych i mówionych. Student
ma także okazję nauczenia się czytania tekstu i prawidłowej wymowy.
Dopełnienie całości stanowi rys dziejów odmiany literackiej każdego z
wymienionych języków słowiańskich.

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

test pisemny polegający na rozpoznaniu i omówieniu
cech wyróżniających języki wschodniosłowiańskie

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
test pisemny polegający na rozpoznaniu dwóch języków słowiańskich i
skomentowaniu cech graﬁcznych, prozodycznych, fonologicznych,
ﬂeksyjnych, składniowych (ew. leksykalnych) danego języka

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

Sylabusy
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Studia antropologiczno-kulturowe nad literaturą ukraińską
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Specjalizacja translatologiczna proﬁl literaturoznawczy

Kod przedmiotu
UJ.WFFURTraLitS.210.1590832083.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

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 wybranymi współczesnymi metodami analizy i interpretacji ukraińskich tekstów kultury.

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

1) ma pogłębioną wiedzę z zakresu aparatu
terminologicznego i metodologii subdyscyplin ﬁlologii
[FUR_K2_W01]. 2) ma pogłębioną wiedzę o wybranych
metodach analizy i interpretacji tekstów literackich
języka ukraińskiego [FUR_K2_W03]. 3) ma
uporządkowaną wiedzę z zakresu wybranych
zagadnień szczegółowych ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej [FUR_K2_W08] .

FUR_K2_W01,
FUR_K2_W03,
FUR_K2_W08

zaliczenie pisemne

FUR_K2_U01,
FUR_K2_U02,
FUR_K2_U06

zaliczenie pisemne

FUR_K2_K01

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać
umiejętności badawcze w zakresie literatury i kultury
ukraińskiej. Samodzielnie wyszukiwać, analizować
i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne. Porozumiewać się
i dyskutować na temat literatury ukraińskiej w ujęciu
antropologiczno-kulturowym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Krytycznej oceny siebie (swojej wiedzy) oraz zespołów
i organizacji, w których uczestniczy.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

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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1. Teoria, literatura i dyscypliny pokrewne, teoria i interpretacja.
2. Przełom antypozytywistyczny i przełom poststrukturalistyczny; kulturowe
oblicze teorii.
3. Psychoanalityczne szkoły metodologiczne: archetypy i symbole, marzenie
senne i pojęcie libido, podświadomość, nadświadomość i świadomość (Freud, Jung
i Lacan).
4. Bachtina teoria karnawalizacji i dialogiczności, powieść a epos, żywioł mowy i
języka.
5. Szkoły hermeneutyczne w badaniach literackich XX wieku: pojecie koła
hermeneutycznego i horyzontu oczekiwań.
6. Strukturalizm i inspiracje językoznawcze: wczesny strukturalizm de Saussure’a,
Jakobson i teoria komunikacji, strukturalizm i krytyka literacka (Genette, Todorov i
Barthes).
7. Semiotyka (Ch. Pierce): świat jako uniwersum znaków; wiedza o znakach w
badaniach literackich.
8. Poststrukturalizm: Barthes, Foucault, Kristeva – postsrtukturalizm i
ponowoczesność.
9. Dekonstrukcja.

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest regularne uczestnictwo w zajęciach,
zaliczenie pisemne aktywność, systematyczna lektura obowiązkowych tekstów, zaliczenie
testu końcowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie translatologiczne o proﬁlu językoznawczym I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.230.5cd557d1f1667.22

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
6.0

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

Zapoznanie studentów z metodyką pisania pracy magisterskiej.

C2

Przekazanie wiedzy z wybranych zagadnień ukraińsko-polskiego językoznawstwa konfrontatywnego.

C3

Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z przekładoznawstwem.

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 strukturę współczesnego języka
ukraińskiego oraz odpowiednią terminologię.

FUR_K2_W01,
FUR_K2_W04

zaliczenie

W2

Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych
kierunkach rozwoju i osiągnięciach w ramach wybranej FUR_K2_W06
specjalizacji.

zaliczenie

W3

Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu
wybranych zagadnień szczegółowych ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej.

FUR_K2_W08

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informację
z wykorzystaniem źródeł polskich
i wschodniosłowiańskich oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy.

FUR_K2_U03

zaliczenie

U2

Student posiada kompetencje potrzebne do przekładu
tekstów lub komunikatów ustnych w języku ukraińskim
o charakterze ogólnym; w przypadku specjalizacji
FUR_K2_U05
translatologicznej posiada kompetencje potrzebne
do przekładu tekstów o charakterze specjalistycznym.

zaliczenie

U3

Student potraﬁ porozumiewać się i dyskutować
na temat zagadnień studiowanych w ramach ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej.

FUR_K2_U06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny siebie (swojej
wiedzy) oraz zespołów i organizacji, w których
uczestniczy.

FUR_K2_K01

zaliczenie

K2

Student jest gotów do zdobywania i doskonalenia
swojej wiedzy, a w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązywaniem problemów
zasięgania opinii ekspertów.

FUR_K2_K02

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

pozyskanie danych

30

Sylabusy
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samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
195

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 2
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie referatu

20

pozyskanie danych

60

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

konsultacje

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
205

ECTS
8.0

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.

Tematyka prac magisterskich obejmuje wybrane zagadnienia z morfologii, składni,
leksykologii i frazeologii języka ukraińskiego i polskiego. Ponieważ seminarium
uwzględnia aspekt translatologiczno-konfrontatywny, dlatego też bazę źródłową
prac stanowi oryginalny tekst (literacki, publicystyczny, naukowy, kancelaryjny
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
itp.) ukraiński (ew. polski) oraz jego tłumaczenie na język polski (ew. ukraiński).
K1, K2
Ostateczny rezultat pracy i jego najważniejszy cel naukowy to dokonanie oceny
przekładu, wskazanie i skomentowanie błędów merytorycznych i stylistycznych,
zaproponowanie prawidłowych rozwiązań i pomysłów translacyjnych.

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Semestr 1
Metody nauczania:
seminarium, wykład konwencjonalny, dyskusja, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na seminarium. Udział w zajęciach polegających na
uporządkowaniu wiedzy z zakresu gramatyki i leksykologii
konfrontatywnej ukraińsko-polskiej.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zebranie materiału badawczego. Skompletowanie i przestudiowanie
literatury przedmiotu. Zarysowanie planu i podstawowych celów pracy.
Robocza wersja wstępu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka ukraińskiego I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.210.5cd966b3ba9e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Ukraiński

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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych na poziomie C1.

C2

Rozwijanie płynności wypowiedzi, spójności tekstów, poprawności językowej.

C3

Poszerzanie zasobu leksykalnego i konstrukcji gramatycznych.

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

oraz ma poszerzoną wiedzę o strukturze
współczesnego języka ukraińskiego.

FUR_K2_W04

zaliczenie na ocenę

U1

przygotować wystąpienia ustne w języku polskim
i ukraińskim dotyczące zagadnień szczegółowych,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych,
a także różnych źródeł.

FUR_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U2

porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień
studiowanych w ramach ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej.

FUR_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U3

tłumaczyć teksty lub komunikaty ustne w języku
ukraińskim o charakterze ogólnym; w przypadku
specjalizacji translatologicznej posiada kompetencje
potrzebne do przekładu tekstów o charakterze
specjalistycznym.

FUR_K2_U05

zaliczenie na ocenę

FUR_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zdobywania i doskonalenia swojej wiedzy,
a w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązywaniem problemów zasięgania opinii
ekspertów.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

90

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

Przygotowanie do sprawdzianów

10

przygotowanie do zajęć

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

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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Praktyczna nauka języka ukraińskiego stanowi cykl ćwiczeń, zorganizowanych
wokół różnego rodzaju sytuacji komunikacyjnych, tematów (zakres leksykalny),
m.in. geograﬁa, środowisko naturalne (fauna i ﬂora), edukacja, życie codzienne i
rozrywka, społeczeństwo, wiedza o Ukrainie, sport (doping, sporty ekstremalne),
polityka, turystyka (atrakcje turystyczne - ciekawe miejsca i obiekty), komunikacja
krajowa i międzynarodowa, organizacje światowe, w tym europejskie, zdrowa
żywność, ubezpieczenia, system opieki zdrowotnej etc.
Zagadnienia gramatyczno-syntaktyczne (formy gramatyczne, formacje
słowotwórcze, konstrukcje składniowe) oraz stylistyczne:
1. Odmiana rzeczowników zbiorowych.
2. Formy nieosobowe.
3. Czasowniki ruchu.
4. Krótkie formy przymiotników. Odmiana.
5. Odmiana liczebników, osobliwości używania niektórych form.
6. Przymiotniki odrzeczownikowe.
1.

7. Nazwy żeńskie.
8. Nazwy mieszkańców miast i krajów. Tworzenie przymiotników od tych nazw.
9. Środki stylistyczne (Paronimy. Synonimy. Wyrazy bliskoznaczne. Epitety.
Porównania).
10. Przyimki w języku ukraińskim (różnice w używaniu - między ukraińskim a
polskim) etc.

W1, U1, U2, U3, K1

11. Zdania pojedyncze rozwinięte.
12. Zdania złożone.
13. Korespondencja urzędowa (listy), recenzje.
14. Styl naukowy.
15. Styl publicystyczny.
16. Wyrazy pochodzenia obcego.
17. Frazeologizmy w języku ukraińskim.
Techniki pisania (list urzędowy, list prywatny).
Studenci powinni umieć posługiwać się oﬁcjalną lub nieoﬁcjalną odmianą języka
ukraińskiego w zależności od sytuacji.
Zagadnienia ortograﬁczne oraz interpunkcyjne.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, metody e-learningowe, analiza tekstów, metody gramatycznotłumaczeniowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie (ocena ciągła) na podstawie: 1) obecności i aktywności na
zajęciach; 2) systematycznego przygotowywania na zajęcia zadanego
materiału; 3) zaliczenia prac pisemnych (dyktanda, streszczenia
(rozumienia ze słuchu), esej); 4) tłumaczenia tekstu z języka polskiego na
język ukraiński (10 stron w semestrze 1 (zimowym)); 5) prezentacji na
zadany temat; 6) terminowych zaliczeń prac cząstkowych; 7) zaliczenia
testów i kolokwiów pisemnych sprawdzających znajomość
poszczególnych partii materiału (uzyskanie minimum 75% punktów).
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie
zaliczenie na ocenę
nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze. Nieobecności (powyżej 2
dopuszczalnych) należy odpracować na konsultacjach. Poprawa
niezaliczonych kolokwiów lub innych prac powinna nastąpić w okresie 2
tygodni od momentu uzyskania oceny. Na zaliczenie z oceną składa się
średnia ze wszystkich uzyskanych ocen w semestrze. Do zaliczenia
testów i kolokwiów pisemnych obowiązuje następująca skala ocen (0 – 50
pkt.): 0-36 pkt – ocena ndst; 37-39 pkt. – ocena dst; 40-42 pkt. – ocena +
dst; 43-45 pkt. – ocena db; 46-48 pkt. – ocena + db; 49-50 pkt. – ocena
bdb.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagania wstępne; 1) umiejętność używania języka w sposób pozwalający na prowadzenie rozmowy i porozumiewanie się
z rodzinnymi użytkownikami języka; 2) rozumienie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w wypowiedziach, które
dotyczą znanych jej spraw (edukacja, zdrowy tryb życia, obyczaje, wiedza o Ukrainie, znane osobowości etc.); 3) znajomość i
umiejętność użycia słownictwa; 4) umiejętność sformułowania wypowiedzi ustnej i pisemnej na temat własnego
doświadczenia, zdarzenia, swoich marzeń; 5) poprawność gramatyczna, ortograﬁczna i interpunkcyjna.
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie translatologiczne o proﬁlu literaturoznawczym I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Specjalizacja translatologiczna proﬁl literaturoznawczy

Kod przedmiotu
UJ.WFFURTraLitS.210.5cd557d222c4b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium magisterskiego jest: a) przekazanie wiedzy z wybranych zagadnień historii literatury oraz
przekładoznawstwa powiązanych z tematami prac; b) zapoznanie studentów z metodyką pisania pracy
magisterski; c) napisanie pracy końcowej, stanowiącej zakończenie studiów II stopnia (magisterskich) oraz jej
publiczna obrona po IV semestrze SUM.

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 cel pracy seminaryjnej oraz
metodologię sporządzania pracy dyplomowej.

FUR_K2_W01,
FUR_K2_W02,
FUR_K2_W03,
FUR_K2_W04,
FUR_K2_W07,
FUR_K2_W08

zaliczenie

FUR_K2_U01,
FUR_K2_U02,
FUR_K2_U03,
FUR_K2_U04,
FUR_K2_U05,
FUR_K2_U06,
FUR_K2_U07,
FUR_K2_U08,
FUR_K2_U09,
FUR_K2_U10

zaliczenie

FUR_K2_K01,
FUR_K2_K02,
FUR_K2_K03,
FUR_K2_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ poprawnie sporządzić plan pracy oraz
posiada wszystkie umiejętności warsztatowe ﬁlologa,
jak sporządzanie przypisów, bibliograﬁi oraz doboru
literatury przedmiotowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do określenia samodzielnego
tematu pracy oraz zakresu problematycznego
związanego z praca magisterską. Student jest gotowy
do publicznej prezentacji pracy oraz uczestnictwa
w dyskusjach dotyczących zakresu problematycznego
magisterium.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

120

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
150

ECTS
6.0

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. Specyﬁka pracy magisterskiej jako odmiany tekstu naukowego.
a) struktura pracy magisterskiej,
b) części składowe pracy magisterskiej,
c) struktura wstępu, uzasadnienie aktualności tematu i wyboru źródeł,
sformułowanie zadań pracy, wskazanie metody badawczej,
d) uwzględnienie wcześniejszych prac naukowych związanych z tematyką pracy,
sposoby przedstawienia stanu prac badawczych,
e) przedstawienie literatury przedmiotu i zasady cytowania. Używanie terminów i
pojęć naukowych,
f) podział na rozdziały i paragrafy i zachowanie spójności tekstu,
g) związki przyczynowo-skutkowe,
h) zasady opracowania przypisów i bibliograﬁi,
i) sposoby przytaczania materiału egzempliﬁkacyjnego i jego interpretacja.
Wnioski częściowe i ogólnie, podsumowanie.
2. Styl pracy naukowej.
a) pojęcie stylu,
b) metody analizy stylistycznej,
c) styl naukowy i jego specyﬁka w porównaniu ze stylem literackim i formalnym.

1.

W1, U1, K1

3. Cechy tekstu naukowego: kompozycja i specyﬁka jej części składowych.
a) formułowanie problemu badawczego i celów pracy, gromadzenie faktów i ich
interpretacja,
b) formułowanie własnych wniosków i ich uzasadnienie, konkluzja i podsumowanie
jako elementy tekstu naukowego.
4. Odmiany tekstu naukowego i ich specyﬁka.
a) artykuł naukowy, referat, konspekt naukowy.
5. Wybrane zagadnienia z historii literatury oraz teorii i praktyki przekładu
literackiego (wybrane zagadnienia) powiązane z tematami prac magistersckich.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Wybór tematu pracy, problematyzacja, przedstawienie planu i wstępnej
literatury (bibliograﬁi cząstkowej) oraz przynajmniej jedna prezentacja z
referatem.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Podstawy translatologii
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.210.5cd557d12653d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

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

Przekazanie ogólnej wiedzy w zakresie teorii przekładu oraz praktycznej wiedzy translacyjnej.

C2

Zapoznanie studentów z technikami i strategiami tłumaczenia tekstów użytkowych i specjalistycznych z języka
ukraińskiego na polski i z języka polskiego na ukraiński, z kryteriami oceny tłumaczeń takich tekstów.

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 pogłębioną wiedzę
z zakresu aparatu terminologicznego i metodologii
subdyscyplin ﬁlologii.

FUR_K2_W01

zaliczenie na ocenę

FUR_K2_U05

zaliczenie na ocenę

FUR_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

absolwent potraﬁ /posiada kompetencje potrzebne
do przekładu tekstów lub komunikatów ustnych
w języku ukraińskim o charakterze ogólnym;
w przypadku specjalizacji translatologicznej posiada
kompetencje potrzebne do przekładu tekstów
o charakterze specjalistycznym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zdobywania i doskonalenia swojej wiedzy,
a w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązywaniem problemów zasięgania opinii
ekspertów.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

Przygotowanie do sprawdzianów

15

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

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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Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny. Zdobyte w trakcie teoretycznej
części zajęć wiadomości student powinien umieć zastosować w praktyce, tzn. przy
tłumaczeniu tekstów z języka ukraińskiego na polski oraz z polskiego na ukraiński.
W części praktycznej omawiane są także na przykładzie wybranych konkretnych
tekstów reprezentujących przekłady literatury ukraińskiej na język polski
przedstawione wcześniej teoretycznie zagadnienia z dziedziny translatologii. Na
część praktyczną składa się tłumaczenie ustne i pisemne (teksty publicystyczne
oraz specjalistyczne).
Przedmiot obejmuje m.in.następujące zagadnienia:
1. Translatoryka i jej przedmiot.
2. Tłumaczenie jako proces komunikacji międzyjęzykowej. Teorie przekładu i ich
przydatność dla praktyki.
3. Nieprzekładalność językowa.
4. Nieprzekładalność kulturowa.

1.

W1, U1, K1

5. Fałszywi przyjaciele tłumacza.
6. Transformacje w procesie przekładu.
7. Przekład ustny (środowiskowy i konferencyjny).
8. Przekład audiowizualny.
9. Przekład tekstów specjalistycznych
10. Przekład tekstów naukowych.
11. Praktyczne aspekty zawodu tłumacza.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Obecność na zajęciach
obowiązkowa. Dopuszcza się 1 nieusprawiedliwiona nieobecność w
semestrze. Zaliczenie: 1) obecność i aktywność na zajęciach; 2)
zaliczenie na ocenę przygotowanie się do zajęć; 3) prace pisemne (tłumaczenia); 4)
przygotowanie prezentacji; 5) kolokwia pisemne i testy sprawdzające
znajomość poszczególnych partii materiału (uzyskanie co najmniej 60 %
punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka ukraińskiego min.na poziomie C1.
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze.

Sylabusy
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Translatoryka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.210.5cd557d1465d1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

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

Celem zajęć jest wyrobienie prawidłowych nawyków przy rewerbalizacji różnego typu tekstów. Ćwiczenia
przekładowe są jednocześnie niezbędnym elementem uzupełniającym proces nauczania języka obcego.

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 z zakresu aparatu
pojęciowo-terminologicznego stosowanego
w subdyscyplinach ﬁlologii.

FUR_K2_W01,
FUR_K2_W03,
FUR_K2_W07

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ dokonać poprawnego przekładu tekstu
pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym w języku
ukraińskim.

FUR_K2_U02,
FUR_K2_U03,
FUR_K2_U05,
FUR_K2_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

FUR_K2_K01,
FUR_K2_K02,
FUR_K2_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy
i posiadanych umiejętności oraz uznaje potrzebę
ciągłego dokształcania się; ma świadomość wagi
zdobywania i doskonalenia swojej kompetencji
semiolingwistycznej;

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie projektu

15

przygotowanie do zajęć

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.

Specyﬁka tłumaczenia literackiego. Tłumaczenie w ramach języków pokrewnych.
Ułatwienia i pułapki. Kulturoznawstwo a przekład. Realia, koloryt miejscowy i
historyczny. Zadania, sposoby i możliwości uprawiania krytyki przekładu
artystycznego. Krytyka przekładu a krytyka literacka. Metody analizy, interpretacji
i wartościowania tłumaczeń. Zmienność koncepcji translatorskich. „Szkoły”
przekładu. Zjawisko serii tłumaczeniowej. Pojęcie strategii translatorskiej. Problem
uwspółcześniania lub archaizacji tłumaczonego tekstu. Miejsce przekładu w
międzynarodowej komunikacji językowej i wymianie dóbr kultury.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę, projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w
zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność) oraz aktywny w
nich udział (wykonywanie zadań, prac domowych, dyskusja).
Oceną końcową jest ocena z pisemnej pracy zaliczeniowej
(przekład tekstu literackiego).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.
Znajomość języka ukraińskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Sylabusy
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Ukraiński (post)modernizm
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.230.5cd557d1679a1.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

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

Przekazanie wiedzy na temat wybranych zjawisk w literaturze ukraińskiego modernizmu i postmodernizmu wraz
z ich kontekstem społeczno-kulturowym.

C2

Zapoznanie ze współczesnymi teoriami rozumienia i metodami 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 zna literaturę współczesnej Ukrainy
i konteksty polityczno-kulturowe. Student rozumie
powiązanie tych zjawisk z procesami zachodzącymi
w kulturze zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej.

FUR_K2_W02,
FUR_K2_W05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

FUR_K2_U02,
FUR_K2_U03

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

FUR_K2_K01,
FUR_K2_K04,
FUR_K2_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ interpretować fakty transi interkulturowe w Europie Wschodniej w powiązaniu
z procesami kulturowymi i politycznymi. Student
potraﬁ dokonać ﬁlologicznej interpretacji tekstu
literackiego oraz odczytać aluzje kulturowe i zabiegi
intertekstualne.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotowy do uczestnictwa
we współczesnych akcjach kulturalnych prezentacjach, performansach, wystawach i pokazach.

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

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

konwersatorium

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Sylabusy
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przygotowanie do egzaminu

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.

Konwersatorium obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące literatury oraz
dyskursu ukraińskiego modernizmu i postmodernizmu. W centrum uwagi znajdą
się utwory autorstwa m.in.: Wiktora Domontowycza, Wałerija Szewczuka, Jurija
Tarnawskiego, Oksany Zabużko, Jurija Izdryka, Jurija Andruchowycza, Serhija
Żadana, Soﬁji Andruchowycz. Interpretacja dzieł tych autorek i autorów
przebiegać będzie w kontekście współczesnych teorii literatury i kultury
dotyczących m. in. takich kategorii jak: miejsce antropologiczne, nie-miejsce,
heterotopia, geograﬁa humanistyczna, panoptyzm, kultura tranzycji, genderowe
wymiary przestrzeni, dyskurs postczarnobylski, duchowy Czarnobyl, reprezentacje
postapokaliptyczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

1) regularne uczestnictwo, 2) aktywność, 3) systematyczna lektura
tekstów obowiązkowych, 4) zaliczenie kolokwium pisemnego. Odrabianie
nieobecności/nieprzygotowania: 1) dozwolone są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności/dwa nieprzygotowania, 2) kolejne
zaliczenie na ocenę nieobecności muszą być usprawiedliwione, 3) ponadwymiarowe
nieobecności/nieprzygotowania muszą być odrobione na konsultacjach,
4) nieusprawiedliwienie i nieodrobienie ponadwymiarowych
nieobecności/nieprzygotowania wiąże się z niezaliczeniem
konwersatorium.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, burza mózgów, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny

1) regularne uczestnictwo, 2) aktywność, 3) systematyczna lektura
tekstów obowiązkowych, 4) zdanie egzaminu. Odrabianie
nieobecności/nieprzygotowania: 1) dozwolone są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności/dwa nieprzygotowania, 2) kolejne
nieobecności muszą być usprawiedliwione, 3) ponadwymiarowe
nieobecności/nieprzygotowania muszą być odrobione na konsultacjach, 4)
nieusprawiedliwienie i nieodrobienie ponadwymiarowych
nieobecności/nieprzygotowania wiąże się z niezaliczeniem
konwersatorium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Lektorat języka rosyjskiego B2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.230.5cd557d186d45.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Rosyjski

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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

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

Przekazanie wiedzy z zakresu gramatyki, leksyki z zakresu języka rosyjskiego na poziomie B2

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Sylabusy
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Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student posiada umiejętności językowe zgodne
z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B2
w zakresie języka rosyjskiego. Student potraﬁ:
uczestniczyć w dialogu oraz dyskusji, wyrażać swoją
opinię i formułować argumenty; formułować
FUR_K2_U02
wypowiedzi ustne i pisemne związane z tematyką
zajęć; poprawnie stosować reguły gramatyczne
i ortograﬁczne języka rosyjskiego; uzasadnić wybór
użytych reguł gramatyczno-ortograﬁcznych; tłumaczyć
teksty z języka polskiego na język rosyjski.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do systematycznego
uczestnictwa w życiu kulturalnym
wschodniosłowiańskiego obszaru językowego.

FUR_K2_K04,
FUR_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

7

konsultacje

3

Przygotowanie prac pisemnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
55

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 zajęć

20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

7

Sylabusy
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konsultacje

3

Przygotowanie prac pisemnych

5

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
65

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Praca nad doskonaleniem umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim:
- poszerzanie wiedzy z zakresu gramatyki i ortograﬁi;
- poszerzanie zasobu leksykalnego o słownictwo związane z omawianymi
tematami.

U1, K1

1.
W trakcie zajęć omawiane będą następujące bloki tematyczne:
przyroda (pogoda, ekologia, klęski żywiołowe, świat zwierząt), biznes, praca,
wykształcenie, podróże (państwa, miasta, turystyka), święta, jedzenie, zdrowie i
sport

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, konwersatorium językowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunki zaliczenia przedmiotu: - obecność na zajęciach i aktywne w nich
uczestnictwo - systematyczne przygotowywanie zadanych prac i
zaliczanie prac pisemnych Formy uzyskania zaliczenia: - ocenianie ciągłe
zaliczenie na ocenę - śródsemestralne prace kontrolne (kolokwia, kartkówki) - sprawdzian
semestralny Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.
Każda kolejna nieobecność winna być odpracowana na konsultacjach
prowadzącego.

Semestr 2
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunki zaliczenia przedmiotu: - obecność na zajęciach i aktywne w nich
uczestnictwo - systematyczne przygotowywanie zadanych prac i
zaliczanie prac pisemnych Formy uzyskania zaliczenia: - ocenianie ciągłe
zaliczenie na ocenę - śródsemestralne prace kontrolne (kolokwia, kartkówki) - sprawdzian
semestralny Dozwolona jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.
Każda kolejna nieobecność winna być odpracowana na konsultacjach
prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego na poziome B1.
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Межкультурная радиолаборатория
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.210.604a0a8a2c183.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z technikami radiowej pracy dziennikarskiej prowadzonej w języku rosyjskim i powiązanej
z zagadnieniami literatury i kultury

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

miejsce dziennikarstwa kulturalnego
i popularnonaukowego w systemie gatunków
dziennikarskich

FUR_K2_W02,
FUR_K2_W08

projekt

FUR_K2_U03,
FUR_K2_U06,
FUR_K2_U10

projekt

FUR_K2_K03,
FUR_K2_K04

projekt

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Wykonywać radiowe prace dziennikarskie powiązane
z literaturą i kulturą, posługując się przy tym językiem
rosyjskim

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

wykorzystywania wiedzy ﬁlologicznej i stosowania
kompetencji tłumaczeniowych w sferze komunikacji
madialnej

Bilans punktów ECTS
Semestr 1

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

40

przygotowanie do ćwiczeń

30

pozyskanie danych

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie projektu

40

przygotowanie do ćwiczeń

30

pozyskanie danych

10

Sylabusy
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Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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.

Publicystyka kulturalna wśród gatunków dziennikarskich

W1, U1, K1

2.

Wywiad w dziennikarstwie kulturalnym i popularnonaukowym

W1, U1, K1

3.

Literatura piękna jako temat publicystyki radiowej

W1, U1, K1

4.

Kultury obce jako temat publicystyki radiowej

W1, U1, K1

Podstawy emisji głosu w pracy publicysty radiowego
5.

W1, U1, K1

6.

Techniki nagrywania i montażu dźwięku

W1, U1, K1

7.

Edycja materiału dziennikarskiego

W1, U1, K1

8.

Realizacja dźwiękowa audycji

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 1
Metody nauczania:
metoda projektów, ćwiczenia laboratoryjne, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
udział w zajęciach; przygotowanie projektu dziennikarskiego

Semestr 3
Metody nauczania:
konsultacje, metoda projektów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
projekt

Warunki zaliczenia przedmiotu
Udział w zajęciach; przedstawienie projektu dziennikarskiego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1 (poziom licencjatu studiów językowych)

Sylabusy
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Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.250.1589816087.22

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami komunikacji interpersonalnej oraz ich praktycznym
zastosowaniem.

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 /ma pogłębioną wiedzę
z zakresu aparatu terminologicznego i metodologii
subdyscyplin ﬁlologii.

FUR_K2_W01

zaliczenie na ocenę
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W2

Absolwent zna i rozumie /ma uporządkowaną wiedzę
z zakresu wybranych zagadnień szczegółowych
ﬁlologii wschodniosłowiańskiej.

FUR_K2_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Absolwent potraﬁ właściwie i skutecznie zaplanować
swoje działania związane z wykonywaniem zawodu.

FUR_K2_U07

zaliczenie na ocenę

U2

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

FUR_K2_U08

zaliczenie na ocenę

FUR_K2_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny siebie
(swojej wiedzy) oraz zespołów i organizacji, w których
uczestniczy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Przygotowanie do sprawdzianów

15

rozwiązywanie kazusów

15

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.

Omówienie podstawowych zagadnień związanych z transakcyjnym modelem
komunikacji w wybranych kontekstach interakcyjnych - rodzina, przyjaźń, bliscy,
partnerzy, konﬂikt, itp. w aspekcie analitycznym i reﬂeksyjnym.

W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, analiza przypadków, gra dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwencjonalny, burza mózgów, inscenizacja, metoda sytuacyjna, analiza tekstów

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest regularne i aktywne uczestnictwo
w zajęciach, wykonywanie ćwiczeń zadanych przez prowadzącego. Aby
zaliczenie na ocenę
otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą należy zaliczyć test końcowy lub
napisać pracę zaliczeniową.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Грамматические инновации как проявление лингвокреативности в
современном русском языке
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.250.62025ae7c1740.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z kreatywnym potencjałem systemu języka rosyjskiego, Omawiane
zagadnienia koncentrują się wokół dynamiki zmian językowych przejawiających się w postaci zarówno form
wariantywnych, jak i niezgodnych z normą językową, co ma bezpośredni związek z intencją nadawcy komunikatu
i aktualizacją semantyczną użytych form gramatycznych.

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 z zakresu aparatu
pojęciowo-terminologicznego stosowanego
w językoznawstwie

FUR_K2_W01,
FUR_K2_W02

zaliczenie na ocenę

W2

student ma świadomość kompleksowej natury języka
oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego
znaczeń

FUR_K2_W04

zaliczenie na ocenę

FUR_K2_U02,
FUR_K2_U03

zaliczenie na ocenę

FUR_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

samodzielnie opracować wybrane zagadnienie
dotyczące zagadnień szczegółowych
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych,
a także różnych źródeł i metod analizy

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma świadomość zakresu swojej wiedzy
i posiadanych umiejętności oraz uznaje potrzebę
ciągłego dokształcania się

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

rozwiązywanie zadań

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.

1. Potencjał systemu językowego - wprowadzenie.

W2

2.

2. Sposoby aktualizacji komponentów gramatycznych wypowiedzi

W1, U1

3.

3. Wariantywność na poziomie fonologii, morfologii oraz składni.

U1, K1

4.

4. Okazjonalizmy gramatyczne

W2, U1

5.

5. Kontrasty gramatyczne

U1, K1

6.

6. Wybrane zjawiska z zakresu lingwistyki kreatywnej

W1, W2, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład z prezentacją multimedialną, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Ocenie podlega obecność i aktywny udział w zajęciach. Krótkie
zaliczenie na ocenę opracowanie wybranego zagadnienia i przedłożenie w postaci pracy
pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Michaił Bułhakow – człowiek i dzieło na tle epoki
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.250.62025b373a0f7.22

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z osobą i dziełem M. Bułhakowa oraz epoką, w której żył i tworzył

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 /ma pogłębioną wiedzę
o wybranych metodach analizy i interpretacji tekstów
literackich języka rosyjskiego

FUR_K2_W03

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informację
z wykorzystaniem źródeł polskich
i wschodniosłowiańskich oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy

U1

FUR_K2_U09

zaliczenie na ocenę

FUR_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Absolwent jest gotów do zdobywania i doskonalenia
swojej wiedzy, a w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązywaniem problemów
zasięgania opinii ekspertów

K1

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie eseju

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

60

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.

Opis efektów znajduje poniżej pod odpowiednimi symbolami.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę udział w zajęciach 80 procent, krótka praca pisemna
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Rosyjska literatura współczesna i najnowsza – interpretacje
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.250.62025b69d2972.22

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wypracowanie u Studentów umiejętności analizy i interpretacji tekstu literackiego z uwzględnieniem
odpowiednich narzędzi metodologicznych

C2

Zapoznanie studentów z utworami literatury rosyjskiej XX i XX W. reprezentujących różne gatunki literackie
i style odbioru

C3

wypracowanie u studentów umiejętności określania paradygmatów interpretacyjnych

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 pogłębioną wiedzę z zakresu aparatu
terminologicznego i metodologii subdyscyplin ﬁlologii
Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach FUR_K2_W01
analizy i interpretacji tekstów literackich języka
rosyjskiego

zaliczenie na ocenę

W2

Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analizy i interpretacji tekstów literackich języka
FUR_K2_W03
rosyjskiego

zaliczenie na ocenę

W3

Student potraﬁ samodzielnie wyszukiwać, analizować
i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł
polskich i wschodniosłowiańskich oraz formułować
na tej podstawie krytyczne sądy

FUR_K2_W08

zaliczenie na ocenę

FUR_K2_U02

zaliczenie na ocenę

FUR_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ samodzielnie wyszukiwać, analizować
i użytkować informacje wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do zdobywania i doskonalenia
swojej wiedzy, a w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązywaniem problemów zasięga
opinii ekspertów

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

90

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.

1. 1. Analiza i interpretacja wybranych utworó w dwudziestowiecznej literatury
rosyjskiej, zatrzymanych przez cenzurę i opublikowanych dopiero po 1985 roku.

W1, W2, W3, U1, K1

2.

2. Analiza i interpretacja wybranych utworó w zaliczanych do prozy kobiecej.

W1, W2, W3, U1, K1

3.

3. Analiza i interpretacja wybranych utworó w reprezentatywnych dla zjawiska
nowego realizmu rosyjskiego.

W1, W2, W3, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Udział w zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności, w przypadku
dłuższej absencji obowiązek zdania materiału w formie kartkówki lub
zaliczenie na ocenę ustnie) przygotowanie do zajęć - znajomość omawianego materiału
(utwór literacki wskazany wcześniej), zaliczenie krótkich prac pisemnych
oraz kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność Studenta na zajęciach aktywność na zajęciach
zaliczenie kró tkich prac pisemnych przygotowanie do zajęć

Sylabusy
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Мовна політика європейських держав
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.250.62025bae63cb5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Ukraiński

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Cel kursu 'Polityka językowa krajów europejskich' polega na poznawaniu podstaw funkcjonowania języka w relacji
język – naród/narody/grupy etniczne – państwo. Polityka językowa na obszarze europejskim jest bardzo
zróżnicowana i wymaga przyjrzenia się do każdej sytuacji pod kątem lokalnych oraz globalnych czynników. Status
języków, polityka językowa UE, podstawy prawne i zasady polityki językowej w państwach europejskich,
kulturowe i społeczne znaczenie języków, wpływ języków na tożsamość, języki a dialekty regionalne, języki
zagrożone, sytuacja obecna oraz przyszłość językowej mapy Europy to są podstawowe zagadnienia kursu.

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 pojęcia
i zagadnienia z zakresu sociolingwistyki.

FUR_K2_W01,
FUR_K2_W02,
FUR_K2_W04,
FUR_K2_W06,
FUR_K2_W07,
FUR_K2_W08

zaliczenie na ocenę

FUR_K2_U01,
FUR_K2_U02,
FUR_K2_U03,
FUR_K2_U04,
FUR_K2_U05,
FUR_K2_U06,
FUR_K2_U08,
FUR_K2_U09,
FUR_K2_U10

zaliczenie na ocenę

FUR_K2_K01,
FUR_K2_K02,
FUR_K2_K03,
FUR_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować informacje
ze źródeł ukraińskich, polskich i obcojęzycznych,
argumentować, dyskutować na wybrany temat
w języku ukraińskim. Zdobytą wiedzę i umiejętności
potraﬁ wykorzystać w działalności zawodowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest przygotowany do rozwijania i poszerzania
wiedzy w zakresie polityki językowej oraz
do działalności na rzecz europejskiej integracji
w kontekście europejskiej polityki wielojęzyczności
i wielokulturowości

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do testu zaliczeniowego

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

Przygotowywanie projektów

10

przygotowanie do zajęć

20

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Polityka językowa: zagadnienia ogólne. Językowa mapa Europy.

W1, U1, K1

2.

Polityka językowa UE. Instytucje, programy analizujące zjawiska językowe i
związane z wielojęzycznością w Europie i jej regionach.

W1, U1, K1

3.

Wielojęzyczność i wielokulturowość. Język, dialekt, etnolekt, lekt. Języki
zagrożone.

W1, U1, K1

4.

Język a tożsamość etniczna. Języki-naród-państwo. Język a kultura. Polityka
językowa w krajach UE. Analiza na przykładzie osobnych państw (Francja, Niemcy,
Chorwacja, Czechy etc.) (praca w zespołach).

W1, U1, K1

5.

Polityka językowa krajów wielojęzycznych (Szwajcaria, Belgia, Hiszpania etc.)
(praca w zespołach).

W1, U1, K1

6.

Polityka językowa krajów spoza UE (Ukraina, Białoruś, Gruzja, Mołdowa etc) (praca
w zespołach).

W1, U1, K1

7.

Języki mniejszościowe, ich uwarunkowania historyczne, kulturowe i społeczne.
Języki i odmiany regionalne.

W1, U1, K1

8.

Lingua franca. Znaczenie i miejsce języka angielskiego na mapie współczesnej
Europy.

W1, U1, K1

9.

Konﬂikty językowe w Europie. Przyczyny i skutki.

W1, U1, K1

10.

Perspektywy językowej mapy krajów na obszarze europejskim.

W1, U1, K1

11.

Polityka językowa w Ukrainie. Wielojęzyczność w Ukrainie: szanse i wyzwania.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność i obecność na zajęciach (2 niobecności w semestrze), praca
nad projektami w zespołach, kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka ukraińskiego na poziomie B1+-C1.
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Zapożyczenia i paralele słowackie, węgierskie i rumuńskie w słownictwie
ukraińskim
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.150.62025be98aeb5.22

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z zapożyczeniami i paralelami słowackimi, węgierskimi i rumuńskimi w słownictwie
ukraińskim.

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 cechy języków regionu
karpackiego, kompleksową naturę języka, jego
złożoność i historyczną zmienność.

FUR_K1_W09

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_U03

zaliczenie na ocenę

FUR_K1_K02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, użytkować
informacje, pozyskiwać dane językowe i kulturowe
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do podejmowania działań na rzecz
ochrony dziedzictwa językowego, kulturowego
i religijnego w jego różnorodności.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

wykonanie ćwiczeń

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Zapożyczenia i paralele słowackie, węgierskie i rumuńskie w słownictwie
ukraińskim. Wpływy obce obecne w ukraińskim języku literackim. Dialekty
południowo-zachodnie języka ukraińskiego i ich leksyka. Karpacko-bałkańskie
paralele.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie kolokwiów pisemnych (każde kolokwium można poprawiać 2
razy), w zależności od osiągniętego wyniku procentowego student
otrzymuje następującą ocenę: 60% do 65% dst 66% do 74% plus dst 75%
zaliczenie na ocenę
do 82% db 83% do 90 % plus db 91% do 100% bdb; aktywność na
zajęciach; przygotowanie zadań domowych; frekwencja (maksymalnie 4
nieobecności nieusprawiedliwione)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Studia antropologiczno-kulturowe nad literaturą ukraińską
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Specjalizacja translatologiczna proﬁl literaturoznawczy

Kod przedmiotu
UJ.WFFURTraLitS.220.1590832083.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

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 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 wybranymi współczesnymi metodami analizy i interpretacji ukraińskich tekstów kultury.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

69 / 146

W1

1) ma pogłębioną wiedzę z zakresu aparatu
terminologicznego i metodologii subdyscyplin ﬁlologii;
2) ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach
analizy i interpretacji tekstów literackich języka
ukraińskiego.

FUR_K2_W01,
FUR_K2_W03

egzamin pisemny

FUR_K2_U01,
FUR_K2_U02,
FUR_K2_U06

egzamin pisemny

FUR_K2_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

1) samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać
umiejętności badawcze w zakresie literatury i kultury
ukraińskiej; 2) samodzielnie wyszukiwać, analizować
i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne; 3) porozumiewać się
i dyskutować na temat literatury ukraińskiej w ujęciu
antropologiczno-kulturowym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

krytycznej oceny siebie (swojej wiedzy) oraz zespołów
i organizacji, w których uczestniczy.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do egzaminu

15

przygotowanie do zajęć

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. KULTUROWY ZWROT TEORII LITERATURY
(tożsamość kulturowa, reprezentacja, dyskurs, wiedza/władza, panoptyzm).
2. FEMINIZM
(ginokrytyka, arachnologia, herstory, pisarstwo kobiece, feminizm ponowoczesny,
krytyka psychoanalizy Freuda).
3. GENDER STUDIES
(esencjalizm, konstrukcjonizm, błąd uniwersalizmu, „upłciowienie” człowieka i
tekstu, rewizja tradycyjnego dualizmu płciowego, badania męskie, kanon i gender,
feminizm korporalny Judith Butler).
W1, U1, K1
4. QUEER STUDIES
(nurty queerowych analiz literackich, Judith Butler: koncepcja performatywności
płci, praktyki „cytowania” norm społecznych, iluzja naturalności, niestabilność
tożsamości seksualnych, Eve Kosofsky Sedwick: metafora szafy, proces coming
out, koncepcja własnego języka).

1.

5. TEORIA POSTKOLONIALNA
(imperializm, orientalizm, subaltern, hegemon, opresyjny/subwersywny, mimikra
kolonialna, gender i postkolonializm).

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

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest regularne uczestnictwo w zajęciach,
aktywność, systematyczna lektura obowiązkowych tekstów, zdanie
egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie translatologiczne o proﬁlu literaturoznawczym I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
Specjalizacja translatologiczna proﬁl literaturoznawczy

Kod przedmiotu
UJ.WFFURTraLitS.220.5cd557d222c4b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

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

Celem seminarium magisterskiego jest: a) przekazanie wiedzy z wybranych zagadnień historii literatury oraz
przekładoznawstwa powiązanych z tematami prac; b) zapoznanie studentów z metodyką pisania pracy
magisterski; c) napisanie pracy końcowej, stanowiącej zakończenie studiów II stopnia (magisterskich) oraz jej
publiczna obrona po IV semestrze SUM.

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 cel pracy seminaryjnej oraz
metodologię sporządzania pracy dyplomowej.

FUR_K2_W01,
FUR_K2_W02,
FUR_K2_W03,
FUR_K2_W04,
FUR_K2_W07,
FUR_K2_W08

zaliczenie

FUR_K2_U01,
FUR_K2_U02,
FUR_K2_U03,
FUR_K2_U04,
FUR_K2_U05,
FUR_K2_U06,
FUR_K2_U07,
FUR_K2_U08,
FUR_K2_U09,
FUR_K2_U10

zaliczenie

FUR_K2_K01,
FUR_K2_K02,
FUR_K2_K03,
FUR_K2_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ poprawnie sporządzić plan pracy oraz
posiada wszystkie umiejętności warsztatowe ﬁlologa,
jak sporządzanie przypisów, bibliograﬁi oraz doboru
literatury przedmiotowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do określenia samodzielnego
tematu pracy oraz zakresu problematycznego
związanego z praca magisterską. Student jest gotowy
do publicznej prezentacji pracy oraz uczestnictwa
w dyskusjach dotyczących zakresu problematycznego
magisterium.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

180

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Specyﬁka pracy magisterskiej jako odmiany tekstu naukowego.
a) struktura pracy magisterskiej,
b) części składowe pracy magisterskiej,
c) struktura wstępu, uzasadnienie aktualności tematu i wyboru źródeł,
sformułowanie zadań pracy, wskazanie metody badawczej,
d) uwzględnienie wcześniejszych prac naukowych związanych z tematyką pracy,
sposoby przedstawienia stanu prac badawczych,
e) przedstawienie literatury przedmiotu i zasady cytowania. Używanie terminów i
pojęć naukowych,
f) podział na rozdziały i paragrafy i zachowanie spójności tekstu,
g) związki przyczynowo-skutkowe,
h) zasady opracowania przypisów i bibliograﬁi,
i) sposoby przytaczania materiału egzempliﬁkacyjnego i jego interpretacja.
Wnioski częściowe i ogólnie, podsumowanie.
2. Styl pracy naukowej.
a) pojęcie stylu,
b) metody analizy stylistycznej,
c) styl naukowy i jego specyﬁka w porównaniu ze stylem literackim i formalnym.

1.

W1, U1, K1

3. Cechy tekstu naukowego: kompozycja i specyﬁka jej części składowych.
a) formułowanie problemu badawczego i celów pracy, gromadzenie faktów i ich
interpretacja,
b) formułowanie własnych wniosków i ich uzasadnienie, konkluzja i podsumowanie
jako elementy tekstu naukowego.
4. Odmiany tekstu naukowego i ich specyﬁka.
a) artykuł naukowy, referat, konspekt naukowy.
5. Wybrane zagadnienia z historii literatury oraz teorii i praktyki przekładu
literackiego (wybrane zagadnienia) powiązane z tematami prac magistersckich.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zebranie materiału badawczego. Skompletowanie i przestudiowanie
literatury przedmiotu. Zarysowanie planu i podstawowych celów prac oraz
przynajmniej jedna prezentacja z referatem.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka ukraińskiego I
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.220.603fc0852d56f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Ukraiński

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 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozwijanie płynności wypowiedzi, spójności tekstów, poprawności językowej.

C2

Poszerzanie zasobu leksykalnego i konstrukcji gramatycznych.

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

oraz ma poszerzoną wiedzę o strukturze
współczesnego języka ukraińskiego.

FUR_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień
studiowanych w ramach ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej.

FUR_K2_U06

egzamin ustny,
zaliczenie

U2

przygotować wystąpienia ustne w języku polskim
i ukraińskim dotyczące zagadnień szczegółowych,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych,
a także różnych źródeł.

FUR_K2_U04

egzamin ustny,
zaliczenie

U3

tłumaczyć teksty lub komunikaty ustne w języku
ukraińskim o charakterze ogólnym; w przypadku
specjalizacji translatologicznej posiada kompetencje
potrzebne do przekładu tekstów o charakterze
specjalistycznym.

FUR_K2_U05

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

FUR_K2_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zdobywania i doskonalenia swojej wiedzy,
a w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązywaniem problemów zasięgania opinii
ekspertów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

90

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie do egzaminu

20

Przygotowanie prac pisemnych

15

przygotowanie do zajęć

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Przygotowanie do sprawdzianów

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Praktyczna nauka języka ukraińskiego stanowi cykl ćwiczeń, zorganizowanych
wokół różnego rodzaju sytuacji komunikacyjnych, tematów z następujących
zakresów leksykalnych. Są to m.in.: strategie planowania czasu, możliwości
organizmu człowieka, praca, rynek pracy (miejsca pracy, rozmowy biznesowe,
bezrobocie, pomoc materialna), mieszkanie (rynek mieszkaniowy), styl życia,
życie kulturalne, uczestnictwo w kulturze, dziedziny kultury (wybitni twórcy
kultury, wydarzenia kulturalne), stereotypy, nauka i technika (wynalazki, które
zmieniły świat, rozwój nauki i techniki), środki masowego przekazu etc.
Zagadnienia gramatyczno-syntaktyczne (formy gramatyczne, formacje
słowotwórcze, konstrukcje składniowe) oraz stylistyczne:
1. Rząd przyimków w języku ukraińskim.
2. Archaizmy, historyzmy.
3. Neologizmy.
4. Ukraińskie słownictwo slangowe.
5. Związki frazeologiczne.
6. Nazwy augmentatywne i ekspresywne.
7. Nazwy deminutywne.
8 Skrótowce.
1.

9. Epitety.

W1, U1, U2, U3, K1

10. Nazwy narzędzi.
11. Nazwy wykonawców czynności.
12. Wyrazy złożone (rzeczowniki i przymiotniki).
13. Wyrazy wtrącone etc.
14. Zdania złożone (złożone współrzędnie i podrzędnie).
15. Synonimia składniowa (zdania złożone zamiast pojedynczych, zdania
pojedyncze zamiast złożonych).
16. Styl potoczny.
17. Styl urzędowo-kancelaryjny.

Techniki pisania (opis krajobrazu, opis sytuacji, reklama, reportaż).
Studenci powinni umieć posługiwać się oﬁcjalną lub nieoﬁcjalną odmianą języka
ukraińskiego w zależności od sytuacji.
Zagadnienia ortograﬁczne oraz interpunkcyjne.

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, metody e-learningowe, analiza tekstów, metody gramatycznotłumaczeniowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot kończy się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do
egzaminu z Praktycznej nauki języka ukraińskiego jest uzyskanie
zaliczenia (bez oceny) z semestru letniego. Warunki uzyskania
zaliczenia to: 1) obecność i aktywność na zajęciach; 2) zaliczenie prac
pisemnych (dyktanda, streszczenia (rozumienie ze słuchu), esej); 3)
zaliczenie testów i kolokwiów pisemnych sprawdzających znajomość
poszczególnych partii materiału (uzyskanie minimum 70% punktów); 4)
tłumaczenie tekstu z języka polskiego na język ukraiński (10 stron w
semestrze 2); 5) prezentacja na zadany temat; 6) systematyczne
przygotowywanie na zajęcia zadanego materiału; 7) terminowe
zaliczenie prac cząstkowych. Obecność na zajęciach obowiązkowa.
Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.
Nieobecności (powyżej 2 dopuszczalnych) należy odpracować na
konsultacjach. Poprawa niezaliczonych kolokwiów lub innych prac
powinna nastąpić w okresie 2 tygodni od momentu uzyskania oceny. W
semestrze letnim student powinien otrzymać zaliczenie do końca zajęć
dydaktycznych. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie etapu
pisemnego i ustnego egzaminu. Student musi uzyskać ocenę pozytywną
z obu części egzaminu. Aby zaliczyć testy i kolokwia pisemne
sprawdzające znajomość poszczególnych partii materiału, należy
uzyskać minimum 75% punktów. Do zaliczenia testów i kolokwiów
pisemnych obowiązuje następująca skala ocen (0 – 50 pkt.): 0-36 pkt –
ocena ndst; 37-39 pkt. – ocena dst; 40-42 pkt. – ocena + dst; 43-45 pkt.
– ocena db; 46-48 pkt. – ocena + db; 49-50 pkt. – ocena bdb. Egzamin
składa się z części pisemnej i części ustnej i obejmuje materiał z
semestru 1(zimowego) oraz 2 (letniego). Pozytywnie zdana część
pisemna (uzyskanie minimum 70% punktów) jest warunkiem
dopuszczenia do części ustnej. Ocena końcowa jest wystawiana na
podstawie etapu pisemnego i ustnego egzaminu. Student musi uzyskać
ocenę pozytywną z obu części egzaminu. Część pisemna egzaminu to
dyktando, streszczenie (rozumienie ze słuchu), test gramatycznoleksykalno-ortograﬁczny, stworzenie własnego tekstu na zadany temat,
tłumaczenie zdań z języka polskiego na język ukraiński; część ustna
obejmuje zagadnienia tematyczne z całego roku (z semestru zimowego i
letniego) oraz tłumaczenie fragmentu tekstu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot sekwencyjny. Zaliczenie PNJU w semestrze zimowym.
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Sylabusy
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Język prawa i biznesu - poziom zaawansowany
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.220.5cd557d2b16f5.22

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 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

Celem kształcenia jest biegłe opanowanie przez studenta współczesnego języka ukraińskiego w zakresie
stosunków ekonomicznych, uzyskanie znajomości leksyki i składni biznesowej w mowie i w piśmie w zakresie
zaawansowanym.

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 ukraiński język prawa i biznesu w zakresie
FUR_K2_W01,
stosunków prawnych i ekonomicznych na poziomie
FUR_K2_W08
zaawansowanym

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student ma umiejętności językowe w zakresie języka
ukraińskiego na poziomie C2 zgodnie z wymaganiami
określonymi w Europejskim Systemie Opisu
Kształcenia Językowego.

FUR_K2_U01,
FUR_K2_U03,
FUR_K2_U05,
FUR_K2_U10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

FUR_K2_K01,
FUR_K2_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość wagi zdobywania
i doskonalenia swojej kompetencji językowej, zakresu
swojej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz uznaje
potrzebę ciągłego dokształcania się.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

wykonanie ćwiczeń

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Język ukraiński w sferze urzędowej i ekonomicznej (biznesowej). Prezentacja
ﬁrmy. Negocjacje biznesowe. Negocjowanie kontraktu. Podpisanie kontraktu.
Marketing w ﬁrmie. Reklama w biznesie. Terminologia prawnicza i ekonomiczna.
Formy typowych ukraińskich dokumentów. Tłumaczenie dokumentacji prawnej,
biznesowej i ekonomicznej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest
uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność)
oraz aktywny w nich udział (wykonywanie zadań, dyskusja).
Oceną końcową jest ocena z pisemnego kolokwium na koniec
semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.
Znajomość języka ukraińskiego na poziomie zaawansowanym.

Sylabusy
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Przekład specjalistyczny (ekonomia, technika)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.260.5cd557d2d835f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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

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 zajęć, które mają charakter konwersatoryjny i poświęcone są głównie praktycznym aspektom przekładu
tekstu specjalistycznego, jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy z tekstami specjalistycznymi. W
trakcie zajęć studenci w oparciu o poznaną wcześniej teorię w zakresie przekładoznawstwa doskonalą
zastosowanie swoje umiejętności w pracy nad tłumaczeniem tekstów specjalistycznych. Poznając specyﬁkę pracy
tłumacza takich tekstów (w tym również tłumacza przysięgłego) , zapoznają się również z najczęściej
pojawiającymi się trudnościami w pracy tłumacza oraz z przydatnymi strategiami przekładu.

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 pogłębioną wiedzę o specyﬁce nauk
humanistycznych w systemie nauk oraz specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej ﬁlologii w stosunku
do innych nauk humanistycznych; student ma
świadomość kompleksowej natury języka, jego
złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń oraz
wiedzę na temat kompetencji semiolingwistycznej.

FUR_K2_W01,
FUR_K2_W02,
FUR_K2_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

FUR_K2_U01,
FUR_K2_U02,
FUR_K2_U05,
FUR_K2_U07,
FUR_K2_U09,
FUR_K2_U10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

FUR_K2_K01,
FUR_K2_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student posiada kompetencje potrzebne do przekładu
tekstów lub komunikatów ustnych w języku ukraińskim
o charakterze ogólnym w przypadku specjalizacji
translatologicznej posiada kompetencje potrzebne
do przekładu tekstów o charakterze specjalistycznym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

student ma świadomość zakresu swojej wiedzy
i posiadanych umiejętności oraz uznaje potrzebę
ciągłego dokształcania się; ma świadomość wagi
zdobywania i doskonalenia swojej kompetencji
semiolingwistycznej; potraﬁ współdziałać i pracować
w grupie, przyjmując w niej różne role.

Bilans punktów ECTS
Semestr 2

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

przygotowanie projektu

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 3

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

przygotowanie projektu

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Tłumaczenie tekstów specjalistycznych.
Przekład dokumentów technicznych z języka ukraińskiego na polski i z języka
polskiego na ukraiński.
Przekład tekstów ekonomicznych z języka ukraińskiego na polski i z języka
polskiego na ukraiński.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Semestr 2
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, metoda projektów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest
uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność)
oraz aktywny w nich udział (wykonywanie zadań, prac
domowych, przygotowywanie projektów, referatów, dyskusja).
Podstawą zaliczenia przedmiotu i wystawienia oceny jest
pisemna praca zaliczeniowa (przekład tekstów).

Semestr 3
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie
zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Sylabusy
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Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia konwersatorium jest
uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność)
oraz aktywny w nich udział (wykonywanie zadań, prac
domowych, przygotowywanie projektów, referatów, dyskusja).
Podstawą zaliczenia przedmiotu i wystawienia oceny jest
pisemna praca zaliczeniowa (przekład tekstów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.
Znajomość języka ukraińskiego na poziomie zaawansowanym.

Sylabusy
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Политические тексты в переводе на польский язык
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.2A0.62025c7a10d72.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Rosyjski

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów ze specyﬁką tłumaczenia rosyjskich tekstów politycznych.

C2

Zapoznanie studentów z politolingwistyką jako subdyscypliną językoznawstwa.

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:

FUR_K2_W01,
FUR_K2_W08

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ:

FUR_K2_U02,
FUR_K2_U03,
FUR_K2_U06,
FUR_K2_U09

zaliczenie na ocenę

FUR_K2_K01,
FUR_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

50

wykonanie ćwiczeń

30

przygotowanie do zajęć

10

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.

Specyﬁka tekstów politycznych współczesnej Rosji.

W1, U1, K1

2.

Tłumaczenia doskonalące posługiwanie się językiem rosyjskim w dziedzinie
polityki.

W1, U1, K1

3.

Specyﬁka politolingwistyki jako subdyscypliny współczesnego językoznawstwa.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszcza się dwie
nieusprawiedliwione nieobecności) oraz aktywne w nich uczestnictwo.
zaliczenie na ocenę
Oceny 4-5 uzyskuje się w wyniku samodzielnego przygotowania
tłumaczenia dowolnego tekstu politycznego na język polski.
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Czas, przestrzeń i czasoprzestrzeń w literaturze europejskiej (wiek XI–XX)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.2A0.62025cb91d561.22

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z problematyką współczesnych badań teoretycznych nad kategoriami czasu, przestrzeni
i czasoprzestrzeni.

C2

Przekazanie wiedzy o przykładowych modelach poetyckich czasu, przestrzeni i czasoprzestrzeni w dziejach
literatury krajów europejskich od starożytności do XX wieku.

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 posiada poszerzoną wiedzę w zakresie
współczesnego rozumienia problemów czasu,
przestrzeni i czasoprzestrzeni.

FUR_K2_W01,
FUR_K2_W02,
FUR_K2_W08

zaliczenie na ocenę, esej

W2

Student zna i rozumie najnowsze metody analizy
struktur czasu, przestrzeni i czasoprzestrzeni
w dziełach literackich autorstwa pisarzy europejskich.

FUR_K2_W01,
FUR_K2_W02,
FUR_K2_W08

zaliczenie na ocenę, esej

W3

Student, zna i rozumie ewolucję wyobraźni poetyckiej
w kulturze europejskiej.

FUR_K2_W01,
FUR_K2_W02,
FUR_K2_W06,
FUR_K2_W08

zaliczenie na ocenę, esej

Student potraﬁ orientować się w dziedzinie
podstawowych faktów literackich, dzieł literackich i ich
autorów od Homera do pisarzy dwudziestowiecznych.

FUR_K2_U01,
FUR_K2_U02,
FUR_K2_U03,
FUR_K2_U06,
FUR_K2_U07,
FUR_K2_U09

zaliczenie na ocenę, esej

Student potraﬁ samodzielnie analizować teksty
literackie z różnych epok pod względem struktur
temporalnych, przestrzennych i czasoprzestrzennych.

FUR_K2_U01,
FUR_K2_U02,
FUR_K2_U03,
FUR_K2_U06,
FUR_K2_U07,
FUR_K2_U09

zaliczenie na ocenę, esej

K1

Student jest gotów do prowadzenia dyskusji na tematy
związane z badaniami nad czasem, przestrzenią
i czasoprzestrzenią w literaturze.

FUR_K2_K01,
FUR_K2_K02,
FUR_K2_K03,
FUR_K2_K04,
FUR_K2_K05

zaliczenie na ocenę, esej

K2

Student jest gotów do wystąpień publicznych
i edukacyjnych na tematy związane z czasem,
przestrzenią i czasoprzestrzenią.

FUR_K2_K01,
FUR_K2_K02,
FUR_K2_K03,
FUR_K2_K04,
FUR_K2_K05

zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

analiza problemu

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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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.

Podstawowe pojęcia związane z materiałem – przestrzeń, czas i czasoprzestrzeń.
Ujęcie ﬁlozoﬁczne, psychologiczne i literaturoznawcze.

W1, U1, K1, K2

2.

Historia badań nad czasem i przestrzenią przedstawioną w literaturze w okresie
ostatnich stu lat. Współczesny stan badań. Spory o istnieniu czasoprzestrzeni.

W1, W2, U1, K1, K2

3.

Czas i przestrzeń w starożytnej wyobraźni poetyckiej. Poematy Homera, tragedie
W1, W2, W3, U1, U2, K1,
greckie. Czasoprzestrzeń w powieści hellenistycznej i w "Satyrykonie" Petroniusza. K2

4.

Czas i przestrzeń we wczesnośredniowiecznej wyobraźni poetyckiej.
Czasoprzestrzeń w "Pieśni o Rolandzie", "Pieśni o Nibelungach" i "Opowieści o
Trystanie i Izoldzie".

5.

Specyﬁka czasu i przestrzeni w wyobraźni poetyckiej "jesieni Średniowiecza" (wiek W1, W2, W3, U1, U2, K1,
XIV–XV). Czasoprzestrzeń w "Powieści o Rozie".
K2

6.

"Boska komedia" Dantego: kompleksowa analiza kategorii czasoprzestrzennych.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

7.

Renesansowa wyobraźnia czasoprzestrzenna: analiza "Dekamerona" Giovanniego
Boccacia.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

8.

Szekspirowska i Cervantesovska wyobraźnia czasowa i przestrzenna w ujęciu
porównawczym. Czasoprzestrzeń w tragedii "Hamlet".

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

9.

Czasoprzestrzeń w powieściach utopijnych XVI i XVII wieku.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

10.

Modele czasu, przestrzeni i czasoprzestrzeni w epoce Oświecenia: klasycystyczna
Woltera i sentymentalna Rousseau.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

11.

Johann Wolfgang Goethe: ﬁlozoﬁa czasu i przestrzeni. Czasoprzestrzeń w tragedii
"Faust".

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

12.

Romantyzm: dychotomia czasu i przestrzeni "tu i teraz" oraz czasu i przestrzeni
"tam i gdzie indziej". Czasoprzestrzeń w bajkach E.T. A. Hoﬀmanna.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

13.

Romantyzm polski: czas i przestrzeń mistycznego J. Słowackiego i czasoprzestzeń
Soplicowa w poemacie A. Mickiewicza "Pan Tadeusz".

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

14.

Czas, przestzeń i czasoprzesrzenie przedstawione w powieściach Fiodora
Dostojewskiego i Lwa Tołstoja w ujęciu porównawczym.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

15.

Dwudziestowieczne eksperimenty z czasem i przestrzenią w powieściach epoki
modernizmu: Thomas Mann, M. Bułhakow.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność przynajmniej na 10 z 15 zajęć w semestrze. Uzyskanie
zaliczenie na ocenę, esej pozytywnej oceny przygotowanego eseju najpóźniej w ostatnim dniu
sesji poprawkowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych pojęć i terminów z teorii literatury. Zaliczony przedmiot "Wstęp do literaturoznawstwa" lub "Wstęp
do badań literackich i geokulturologicznych".

Sylabusy
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Literatura w obliczu rewolucji: I. Bunin, I. Szmielow, M. Bułhakow
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.2A0.62025cf306fad.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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Rozpoznawanie funkcji literatury w konfrontacji ze zjawiskiem rewolucji (m.in. arka pamięci, leczenie traumy,
świadectwo, badanie uniwersalnych zasad buntu)

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 /ma uporządkowaną wiedzę
z zakresu wybranych zagadnień szczegółowych
ﬁlologii wschodniosłowiańskiej.

FUR_K2_W08

zaliczenie na ocenę
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W2

Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną wiedzę
z zakresu aparatu terminologicznego i metodologii
subdyscyplin ﬁlologii.

FUR_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W3

Absolwent zna i rozumie /ma pogłębioną wiedzę
o wybranych kierunkach rozwoju i osiągnięciach
w ramach wybranej specjalizacji

FUR_K2_W06

zaliczenie na ocenę

U1

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie literatur FUR_K2_U01
i kultur wschodniosłowiańskich

zaliczenie na ocenę

U2

Absolwent potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informację
z wykorzystaniem źródeł polskich
i wschodniosłowiańskich oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy

FUR_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U3

Absolwent potraﬁ porozumiewać się i dyskutować
na temat zagadnień studiowanych w ramach ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej.

FUR_K2_U06

zaliczenie na ocenę

K1

Absolwent jest gotów do zdobywania i doskonalenia
swojej wiedzy, a w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązywaniem problemów
zasięgania opinii ekspertów

FUR_K2_K02

zaliczenie na ocenę

K2

Absolwent jest gotów do /ma świadomość dziedzictwa
kulturowego w jego różnorodności i działa na rzecz
jego zachowania

FUR_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

analiza źródeł historycznych

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Kultura i świat wartości carskiej Rosji

W1, W2, U1, U3, K2

2.

2. Bunty i przewroty w dziejach Rosji

W1, W2, U1, U2, K1, K2

3.

3. Rewolucja francuska w literaturze rosyjskiej

W1, W2, U1, U2, K1

4.

4. Negatywna (wywrotowa) rola literatury w XIX-wiecznej Rosji

W1, W2, U2, U3, K1, K2

5.

5. Lud rosyjski w literaturze

W1, W2, U1, U2, K1, K2

6.

6. Pisarze i rewolucje 1905 r. oraz 1917 r.

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

7.

7. Rewolucja lutowa 1917 r.

W1, W3, U1, U2, U3, K1

8.

8. Fizjologia rewolucji (1918-1921): Moskwa, Kijów, Odessa

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

9.

9. Echa wojny domowej w twórczości I. Bunina, I. Szmielowa, M. Bułhakowa

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

10.

10. Literatura arką pamięci

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

11.

11. Misja rosyjskiej emigracji

W1, W3, U1, U2, U3, K1,
K2

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

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

zdane kolokwium obejmujące materiał wykładu i literaturę obowiązkową,
60% obecności
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Moscovie as the 'Other' in Shakespeare and His Fellow Authors of the Age
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.2A0.62025d4043352.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Angielski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

30
Liczba godzin
30

ECTS
4.0
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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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

Sylabusy
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Старый спор славян о Балто-Черноморье/Międzymorze
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.2A0.62025d77ea2ad.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Rosyjski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

30
Liczba godzin
30

ECTS
4.0
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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

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Rodzaj zajęć

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

Sylabusy
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Регіональні і соціальні різновиди української мови
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.2A0.62025dac04899.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Ukraiński

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

zapoznanie studentów z podstawowymi odmianami regionalnymi i środowiskowymi języka ukraińskiego

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

strukturę zróżnicowania regionalnego języka
ukraińskiego, umie wymienić poszczególne narzecza,
dialekty oraz ich podstawowe cechy, rozumie
pochodzenie owych cech, wie, jakie są zasady
zbierania oraz zapisywania tekstów gwarowych, zna
najważniejsze prace dialektologów ukraińskich; zna
podstawowe odmiany środowiskowe języka
ukraińskiego, ich cechy charakterystyczne, umie
wymienić najważniejsze prace naukowe z tego
zakresu.

FUR_K2_W01,
FUR_K2_W04,
FUR_K2_W08

zaliczenie na ocenę

FUR_K2_U01,
FUR_K2_U06,
FUR_K2_U09,
FUR_K2_U10

zaliczenie na ocenę

FUR_K2_K01,
FUR_K2_K02,
FUR_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zastosować wiedzę teoretyczną dla analizy tekstu
gwarowego i tekstu zapisanego jednym z socjolektów

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

łatwiejszego porozumiewania się z użytkownikami
języka ukraińskiego pochodzącymi z różnych regionów
i środowisk; odczytywania tekstów kultury
stworzonych w jednej z odmian regionalnych lub
środowiskowych

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa. Zarys historii dialektologii
ukraińskiej. Mapa dialektów języka ukraińskiego. Narzecze północne. Cechy
poszczególnych dialektów. Teksty gwarowe. Narzecze południowo-zachodnie.
Cechy poszczególnych dialektów. Teksty gwarowe. Narzecze południowowschodnie. Cechy poszczególnych dialektów. Teksty gwarowe. Zasady zbierania i
zapisywania tekstów gwarowych. Pojęcie socjolektu. Najważniejsze odmiany
środowiskowe języka ukraińskiego, ich cechy, słownictwo. Profesjonalizmy,
żargonizmy, argotyzmy, tzw. "mowa dziecięca". Analiza tekstów w różnych
socjolektach.

1.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestniczenie w
zaliczenie na ocenę zajęciach, przygotowywanie się do zajęć, zaliczenie kolokwium
pisemnego. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Sylabusy
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Мова українських ЗМІ
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.2A0.62025df37c028.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Ukraiński

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z językiem współczesnych mediów ukraińskich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

cechy języka mediów oraz nowe zjawiska w języku
współczesnych mediów ukraińskich.

FUR_K2_W08

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

wyszukiwać, samodzielnie analizować i oceniać teksty
medialne.

FUR_K2_U03

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

dyskutować i wyrażać własne poglądy na temat języka
mediów.

FUR_K2_U06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

FUR_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

aktywnego uczestnictwa w procesach komunikacji
medialnej.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

Przygotowanie do sprawdzianów

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

20

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Temat konwersatorium: "Język współczesnych mediów ukraińskich". Zajęcia te
mają charakter teoretyczno-praktyczny.
Zdobytą wiedzę w trakcie teoretycznej części zajęć student powinien umieć
zastosować w praktyce, tzn. w analizie języka programów telewizyjnych, prasy,
Internetu etc.
Przedmiot obejmuje m.in.następujące zagadnienia:
1. Język współczesnych mediów ukraińskich - charakterystyka ogólna.
2. Media tradycyjne i elektroniczne. Język radia, telewizji, prasy, Internetu
3. Procesy leksykalno-semantyczne w słownictwie współczesnych mediów.

1.

W1, U1, U2, K1

4. Naruszenie norm językowych w mediach.
5. Język mediów społecznościowych.
6. Współczesne wojny informacyjne.
7. Język propagandy politycznej.
8. Perswazja i manipulacja w mediach.
9. Język reklamy.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia: Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalne są 2
nieobecności w semestrze. Wszelkie inne nieobecności
nieusprawiedliwione wymagają zaliczenia danej partii materiału.
Poprawa niezaliczonych prac pisemnych powinna nastąpić w okresie
2 tygodni od momentu uzyskania oceny. Zaliczenie: 1) obecność i
aktywność na zajęciach; 2) przygotowanie się do zajęć; 3)
przygotowanie prezentacji na wybrany temat (każdy student ma
zadanie indywidualne); 4) kolokwiów pisemnych sprawdzających
znajomość poszczególnych partii materiału (uzyskanie co najmniej 60
% punktów); 5) sprawdzianu końcowego (zaliczeniowego. Uzyskanie
co najmniej 60% punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia prowadzone są w języku ukraińskim. Wymagana znajomość języka ukraińskiego pozwalająca na zrozumienie
przekazywanych treści.

Sylabusy
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Из истории русского театра
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.2A0.62025e1213313.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Rosyjski

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
fakultatywny

Okresy
Semestr 2, Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu dziejów teatru rosyjskiego od początku rozwoju sztuki widowiskowej
po najważniejsze wydarzenia z życia teatralnego w Rosji w XXI wieku.

C2

Zapoznanie studentów ze specyﬁką sztuki scenicznej oraz dramaturgii w Rosji z uwzględnieniem kontekstu
społeczno-polityczno-kulturowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

106 / 146

W1

Student zna najważniejsze fakty, zjawiska z historii
teatru rosyjskiego oraz główne kierunki rozwoju teatru
rosyjskiego.

FUR_K2_W01,
FUR_K2_W02,
FUR_K2_W05,
FUR_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna twórczość wybitnych działaczy
teatralnych oraz czołowych dramatopisarzy rosyjskich.

FUR_K2_W03,
FUR_K2_W05,
FUR_K2_W06,
FUR_K2_W08

zaliczenie na ocenę

W3

Student rozumie specyﬁkę teatru rosyjskiego oraz
jego rolę w ogólnoeuropejskim procesie teatralnym.

FUR_K2_W02,
FUR_K2_W05,
FUR_K2_W06,
FUR_K2_W08

zaliczenie na ocenę

U1

Student potraﬁ scharakteryzować zjawiska teatralne
wybranego okresu.

FUR_K2_U01,
FUR_K2_U03,
FUR_K2_U06,
FUR_K2_U08

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ przeprowadzić samodzielną analizę
dzieł teatralnych z uwzględnieniem uwarunkowań
historycznych i stylistycznych.

FUR_K2_U01,
FUR_K2_U02,
FUR_K2_U03

zaliczenie na ocenę

FUR_K2_K02,
FUR_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do samodzielnego pogłębiania
wiedzy i kształtowania świadomości artystycznej
w zakresie dziejów teatru rosyjskiego.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

U źródeł teatru – teatr ludowy. Teatr szkolny. Barok w teatrze dworskim i w
teatrze publicznym Piotra I. Początki stałego teatru profesjonalnego, klasycyzm,
sentymentalizm, romantyzm. Trupy zagraniczne, scena operowa, balet.

W1, W2, U1, K1

2.

Zmiana konwencji teatralnych na przełomie XVIII i XIX w. Realizm w teatrze.
Rosyjska reﬂeksja teatralna. Teatry Moskwy i Petersburga.

W1, W2, U1, K1

3.

Wielka Reforma. MCHT, K. Stanisławski, Wł. Niemirowicz-Danczenko, działalność
studyjna. W. Meyerhold - Teatr inscenizacji, biomechanika. XX wiek – tradycja a
awangarda, laboratoria teatralne, teatr eksperymentalny. Teatr rewolucji i
eksperymenty N. Jewreinowa. Teatr Kameralny A.Tairowa.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.

Socrealizm. Teatr odwilży. Epoka zastoju. Nowa świadomość teatralna i formuła
artystyczna w latach pieriestrojki. Teatr komercyjny. Transformacja teatru
repertuarowego w latach 90.

W1, W2, W3, U1, K1

5.

Tendencje i kierunki rozwoju współczesnych widowisk teatralnych. Scena XXI
wieku – kształt, obraz, inspiracje.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów
Rodzaj zajęć
konwersatorium

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach.
zaliczenie na ocenę Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z
pracy zaliczeniowej.
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Praktyczna nauka języka ukraińskiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.240.5cd966b5b92cd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Ukraiński

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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
7.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze współczesnego języka ukraińskiego.

C2

Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych na poziomie C2.

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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FUR_K2_W04

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

U1

tłumaczyć teksty lub komunikaty ustne w języku
ukraińskim o charakterze ogólnym; w przypadku
specjalizacji translatologicznej posiada kompetencje
potrzebne do przekładu tekstów o charakterze
specjalistycznym.

FUR_K2_U05

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

U2

komunikować się na tematy specjalistyczne
ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, prowadzić
debatę, posługiwać się językiem ukraińskim
na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną
terminologią.

FUR_K2_U10

egzamin ustny,
zaliczenie

FUR_K2_K02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W1

oraz ma poszerzoną wiedzę o strukturze
współczesnego języka ukraińskiego.

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zdobywania i doskonalenia swojej wiedzy,
a w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązywaniem problemów zasięgania opinii
ekspertów.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

90

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do zajęć

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

35

uczestnictwo w egzaminie

5

przygotowanie do egzaminu

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
210

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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Praktyczna nauka języka ukraińskiego (poziom C2) stanowi cykl ćwiczeń,
zorganizowanych wokół:
1) zagadnień stylistycznych (synonimy, paronimy, związki frazeologiczne
(zjawisko synonimii i antonimii frazeologicznej), porównania) oraz poszerzenia
słownictwa z zakresu m.in. polityki (w tym polityki wewnętrznej kraju),
gospodarki, prawa, kultury, sztuki, środowiska naturalnego (problemów
ekologicznych, klęsk żywiołowych), żywienia (żywności modyﬁkowanej
genetycznie, przygotowania potraw, przepisów kulinarnych), medycyny, mediów
oraz współczesnych mediów internetowych, ﬁlozoﬁi, edukacji, nauki i techniki etc;
2) zagadnień gramatycznych (opanowanie prawie wszystkich form gramatycznych
i konstrukcji składniowych, które występują we współczesnym języku ukraińskim;
odmiana ukraińskich nazw własnych, odmiana pluralia tantum rzeczowników
nieosobowych; odmiana liczebników przez przypadki; formy liczebników typu
півтора, півтори, обоє, обидві, обидва; nazwy czynności, nazwy wykonawców
czynności; negacja (podwójna i wielokrotna) w zdaniu pojedynczym; zdania
złożone i ich transformacje; zdania bezpodmiotowe; zdanie wielokrotnie złożone;
wszystkie style funkcjonalne występujące we współczesnym języku ukraińskim)
etc;

1.

W1, U1, U2, K1

3) zagadnień interpunkcji ukraińskiej (zdanie złożone) oraz zasad pisowni
ukraińskiej.

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

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedmiot kończy się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do
egzaminu z Praktycznej nauki języka ukraińskiego jest uzyskanie
zaliczenia (bez oceny) z przedmiotu. Warunki uzyskania zaliczenia to:
1) obecność i aktywność na zajęciach; 2) zaliczenie prac pisemnych
(dyktanda, streszczenia (rozumienie ze słuchu), esej); 3) zaliczenie
testów i kolokwiów pisemnych sprawdzających znajomość
poszczególnych partii materiału (uzyskanie minimum 70% punktów); 4)
tłumaczenie tekstu z języka polskiego na język ukraiński (10 stron w
semestrze 3); 5) prezentacja na zadany temat; 6) systematyczne
przygotowywanie na zajęcia zadanego materiału; 7) terminowe
zaliczenie prac cząstkowych. Obecność na zajęciach obowiązkowa.
Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.
Nieobecności (powyżej 2 dopuszczalnych) należy odpracować na
konsultacjach. Poprawa niezaliczonych kolokwiów lub innych prac
powinna nastąpić w okresie 2 tygodni od momentu uzyskania oceny.
Student powinien otrzymać zaliczenie do końca zajęć dydaktycznych.
Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie etapu pisemnego i
ustnego egzaminu. Pozytywnie zdana część pisemna jest warunkiem
dopuszczenia do części ustnej. Student musi uzyskać ocenę pozytywną
z obu części egzaminu. Aby zaliczyć testy i kolokwia pisemne
sprawdzające znajomość poszczególnych partii materiału, należy
uzyskać minimum 75% punktów. Do zaliczenia testów i kolokwiów
pisemnych obowiązuje następująca skala ocen (0 – 50 pkt.): 0-36 pkt –
ocena ndst; 37-39 pkt. – ocena dst; 40-42 pkt. – ocena + dst; 43-45 pkt.
– ocena db; 46-48 pkt. – ocena + db; 49-50 pkt. – ocena bdb.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot sekwencyjny, warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest pozytywny wynik z egzaminu na I roku SUM kier. "Filologia

Sylabusy
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ukraińska z językiem rosyjskim".
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna ilość nieobecnoości - dwie.

Sylabusy
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Przekład konferencyjny
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.240.5cd557d3dc485.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

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

Celem zajęć, które mają charakter ćwiczeniowy i poświęcone są głównie praktycznym aspektom przekładu
ustnego, jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy tłumacza. W trakcie zajęć studenci doskonalą
swoje umiejętności w zakresie tłumaczenia ustnego (konferencyjnego). Poznając specyﬁkę pracy tłumacza
zapoznają się również z najczęściej pojawiającymi się trudnościami w pracy tłumacza konferencyjnego
z przydatnymi w takiej pracy technikami.

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 specyﬁce nauk
humanistycznych w systemie nauk oraz specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej ﬁlologii w stosunku
do innych nauk humanistycznych, ma świadomość
kompleksowej natury języka, jego złożoności
i historycznej zmienności jego znaczeń oraz wiedzę
na temat kompetencji semiolingwistycznej.

FUR_K2_W01,
FUR_K2_W04

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

FUR_K2_U02,
Student posiada kompetencje potrzebne do przekładu FUR_K2_U05,
tekstów lub komunikatów ustnych w języku ukraińskim FUR_K2_U07,
FUR_K2_U08,
o charakterze ogólnym oraz specjalistycznym.
FUR_K2_U09

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie konieczność przestrzegania etyki
swojego zawodu i kieruje się jej zasadami, ma
świadomość zakresu swojej wiedzy i posiadanych
umiejętności oraz uznaje potrzebę ciągłego
dokształcania się, ma świadomość wagi zdobywania
i doskonalenia swojej kompetencji
semiolingwistycznej;

FUR_K2_K01,
FUR_K2_K02

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

20

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Tłumaczenie konsekutywne, symultaniczne; ćwiczenia wdrażające umiejętności
przekładowe, tłumaczenie stałych związków językowych, ćwiczenia związane z
przypadkami utrudnionej przekładalności, doskonalenie warsztatu tłumacza.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, ćwiczenia laboratoryjne, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne, zaliczenie
na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalna jedna nieobecność) oraz aktywny w nich udział.
Sprawdzanie i ocena postępów studentów na bieżąco.
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest ustny sprawdzian
umiejętności praktycznych w zakresie przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka ukraińskiego na poziomie zaawansowanym.

Sylabusy
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Język prawa i biznesu II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.240.5cd557d4091b5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

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

Celem kształcenia jest biegłe opanowanie współczesnego języka ukraińskiego w zakresie stosunków prawnych
i ekonomicznych, biegła znajomość leksyki i składni biznesowej w mowie i w piśmie w zakresie wszystkich
poziomów funkcjonowania ukraińskiego języka prawa i biznesu.

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 specyﬁce nauk
humanistycznych w systemie nauk oraz specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej ﬁlologii w stosunku
do innych nauk humanistycznych, ma pogłębioną
wiedzę o powiązaniu dyscyplin ﬁlologicznych
z dyscyplinami koniecznymi do poszerzenia wiedzy.

FUR_K2_W01,
FUR_K2_W04,
FUR_K2_W08

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

FUR_K2_U02,
FUR_K2_U03,
FUR_K2_U05,
FUR_K2_U10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

FUR_K2_K01,
FUR_K2_K02

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student ma umiejętności językowe w zakresie języka
ukraińskiego na poziomie C2, zgodne z wymaganiami
określonymi przez Europejski System Opisu
Kształcenia Językowego, posiada kompetencje
potrzebne do przekładu tekstów lub komunikatów
ustnych w języku ukraińskim o charakterze
specjalistycznym.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy
i posiadanych umiejętności oraz uznaje potrzebę
ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, ma
świadomość wagi zdobywania i doskonalenia swojej
kompetencji semiolingwistycznej, potraﬁ współdziałać
i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie referatu

10

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do zajęć

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Język ukraiński w sferze urzędowej, prawnej i ekonomicznej (biznesowej).
Prezentacja ﬁrmy. Negocjacje biznesowe. Negocjowanie kontraktu. Podpisanie
kontraktu. Marketing w ﬁrmie. Reklama w biznesie. Terminologia ekonomiczna.
Formy typowych ukraińskich dokumentów. Język ukraiński w sferze prawa
cywilnego, rodzinnego i praw człowieka. Terminologia prawna i prawnicza.
Tłumaczenie dokumentacji prawnej, biznesowej i ekonomicznej.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo
w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność) oraz aktywny
w nich udział (wykonywanie zadań, przygotowywanie
referatów, dyskusja). Podstawą zaliczenia przedmiotu jest
ocena z pisemnego kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.
Znajomość języka ukraińskiego na poziomie zaawansowanym.

Sylabusy
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Leksyka specjalistyczna (medycyna, nauki przyrodnicze)
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.240.5cd557d42c329.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

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 studentów ze specjalistyczną leksyką języka ukraińskiego z zakresu nauk przyrodniczych i medycyny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

terminologię ukraińską z zakresu geograﬁi, chemii,
biologii, matematyki, medycyny

FUR_K2_W04,
FUR_K2_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

zastosować zdobytą wiedzę w praktyce:
w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych z zakresu
nauk przyrodniczych i medycyny z języka polskiego
na ukraiński i w drugą stronę

FUR_K2_U02,
FUR_K2_U05,
FUR_K2_U08,
FUR_K2_U09,
FUR_K2_U10

zaliczenie na ocenę

FUR_K2_K01,
FUR_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zdobywania i doskonalenia swojej wiedzy,
a w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązywaniem problemów zasięgania opinii
ekspertów.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

wykonanie ćwiczeń

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.

1. Leksyka specjalistyczna. Terminologia. Rozwój terminologii ukraińskiej z
zakresu nauk przyrodniczych.
2. Słowniki terminologiczne języka ukraińskiego. Słowniki specjalistyczne polskoukraińskie i ukraińsko-polskie.
3. Słownictwo specjalistyczne z zakresu geograﬁi.
4. Słownictwo specjalistyczne z zakresu biologii.
5. Słownictwo specjalistyczne z zakresu chemii i ﬁzyki.
6. Słownictwo specjalistyczne z zakresu matematyki.
7. Słownictwo specjalistyczne z zakresu medycyny (anatomia, układy
anatomiczne, nazwy chorób, specjalności lekarskich).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestniczenie w
zajęciach, przygotowywanie się do zajęć, przygotowanie tłumaczeń
zaliczenie na ocenę
pisemnych i ustnych, zaliczenie kolokwiów pisemnych. Dopuszczalne są
dwie nieobecności w semestrze.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze.

Sylabusy
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Lektorat języka rosyjskiego B2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.240.5cd557d186d45.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Rosyjski

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
5.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Kurs ma umożliwić uczącym się rozwijanie umiejętności i sprawności językowej oraz poszerzenie wiedzy ogólnej
w celu osiągnięcia biegłości językowej na poziomie B2. Pozostałe cele to: rozwój intelektualny, poznanie innej
kultury, umacnianie motywacji do nauki języka rosyjskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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U1

Student posiada umiejętności językowe zgodne
z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B2
w zakresie języka rosyjskiego. Student potraﬁ:
uczestniczyć w dialogu oraz dyskusji, wyrażać swoją
opinię i formułować argumenty; formułować
FUR_K2_U02
wypowiedzi ustne i pisemne związane z tematyką
zajęć; poprawnie stosować reguły gramatyczne
i ortograﬁczne języka rosyjskiego; uzasadnić wybór
użytych reguł gramatyczno-ortograﬁcznych; tłumaczyć
teksty z języka polskiego na język rosyjski.

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

15

konsultacje

3

Przygotowanie prac pisemnych

10

Przygotowanie do sprawdzianów

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
128

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Praca nad doskonaleniem umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim:
- poszerzanie wiedzy z zakresu gramatyki i ortograﬁi;
- poszerzanie zasobu leksykalnego o słownictwo związane z omawianymi
tematami.

1.

U1
W trakcie zajęć omawiane będą następujące bloki tematyczne:
przyroda (pogoda, ekologia, klęski żywiołowe, świat zwierząt), biznes, praca,
wykształcenie, podróże (państwa, miasta, turystyka), święta, jedzenie, zdrowie i
sport

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunki zaliczenia przedmiotu: - obecność na zajęciach i aktywne
w nich uczestnictwo - systematyczne przygotowywanie zadanych
prac i zaliczanie prac pisemnych Formy uzyskania zaliczenia: ocenianie ciągłe - śródsemestralne prace kontrolne (kolokwia,
kartkówki) - egzamin (pisemny i ustny) Dozwolone są dwie
nieusprawiedliwione nieobecności. Każda kolejna nieobecność
winna być odpracowana na konsultacjach prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego na poziome B1.
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie translatologiczne o proﬁlu literaturoznawczym II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.240.5cd557d4bbb97.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo, 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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium magisterskiego jest: a) przekazanie wiedzy z wybranych zagadnień historii literatury oraz
przekładoznawstwa powiązanych z tematami prac; b) zapoznanie studentów z metodyką pisania pracy
magisterski; c) napisanie pracy końcowej, stanowiącej zakończenie studiów II stopnia (magisterskich) oraz jej
publiczna obrona po IV semestrze SUM.

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 cel pracy seminaryjnej oraz
metodologię sporządzania pracy dyplomowej. Po
pierwszym roku (IV) student zobowiązany jest
do przedstawienia dwóch zadań: referatu na temat
przyszłej pracy magisterskiej (wygłoszonego w formie
ustnej i dostarczonego w formie pisemnej) oraz
przedstawienia bibliograﬁi zgromadzonej
na pierwszym etapie seminarium wraz z krótkim
komentarzem dotyczącym poszczególnych pozycji.

FUR_K2_W01,
FUR_K2_W02,
FUR_K2_W03,
FUR_K2_W04,
FUR_K2_W07,
FUR_K2_W08

zaliczenie

FUR_K2_U01,
FUR_K2_U02,
FUR_K2_U03,
FUR_K2_U04,
FUR_K2_U05,
FUR_K2_U06,
FUR_K2_U07,
FUR_K2_U08,
FUR_K2_U09,
FUR_K2_U10

zaliczenie

FUR_K2_K01,
FUR_K2_K02,
FUR_K2_K03,
FUR_K2_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ poprawnie sporządzić plan pracy oraz
posiada wszystkie umiejętności warsztatowe ﬁlologa,
jak sporządzanie przypisów, bibliograﬁi oraz doboru
literatury przedmiotowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do określenia samodzielnego
tematu pracy oraz zakresu problematycznego
związanego z praca magisterską. Student jest gotowy
do publicznej prezentacji pracy oraz uczestnictwa
w dyskusjach dotyczących zakresu problematycznego
magisterium.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

210

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
240

ECTS
8.0

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. Specyﬁka pracy magisterskiej jako odmiany tekstu naukowego.
a) struktura pracy magisterskiej,
b) części składowe pracy magisterskiej,
c) struktura wstępu, uzasadnienie aktualności tematu i wyboru źródeł,
sformułowanie zadań pracy, wskazanie metody badawczej,
d) uwzględnienie wcześniejszych prac naukowych związanych z tematyką pracy,
sposoby przedstawienia stanu prac badawczych,
e) przedstawienie literatury przedmiotu i zasady cytowania. Używanie terminów i
pojęć naukowych,
f) podział na rozdziały i paragrafy i zachowanie spójności tekstu,
g) związki przyczynowo-skutkowe,
h) zasady opracowania przypisów i bibliograﬁi,
i) sposoby przytaczania materiału egzempliﬁkacyjnego i jego interpretacja.
Wnioski częściowe i ogólnie, podsumowanie.
2. Styl pracy naukowej.
a) pojęcie stylu,
b) metody analizy stylistycznej,
c) styl naukowy i jego specyﬁka w porównaniu ze stylem literackim i formalnym.

1.

W1, U1, K1

3. Cechy tekstu naukowego: kompozycja i specyﬁka jej części składowych.
a) formułowanie problemu badawczego i celów pracy, gromadzenie faktów i ich
interpretacja,
b) formułowanie własnych wniosków i ich uzasadnienie, konkluzja i podsumowanie
jako elementy tekstu naukowego.
4. Odmiany tekstu naukowego i ich specyﬁka.
a) artykuł naukowy, referat, konspekt naukowy.
5. Wybrane zagadnienia z historii literatury oraz teorii i praktyki przekładu
literackiego (wybrane zagadnienia) powiązane z tematami prac magistersckich.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie ukończonej pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Seminarium magisterskie translatologiczne o proﬁlu językoznawczym II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.2C0.5cd557d49740c.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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
8.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Okres
Semestr 4

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 studenta z metodyką pisania pracy magisterskiej.

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu ukraińsko-polskiego językoznawstwa konfrontatywnego.

C3

Uczenie studentów krytycznego opracowania i prezentacji literatury przedmiotu.

C4

Czuwanie nad procesem pisania pracy magisterskiej.

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 poszerzoną wiedzę o strukturze
współczesnego języka ukraińskiego.

FUR_K2_W04

zaliczenie

W2

Student ma pogłębioną wiedzę o wybranych
kierunkach rozwoju i osiągnięciach w ramach wybranej FUR_K2_W06
specjalizacji.

zaliczenie

W3

Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu
wybranych zagadnień szczegółowych ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej.

FUR_K2_W01,
FUR_K2_W08

zaliczenie

W4

Student zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu
prawa ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego.

FUR_K2_W07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informację
z wykorzystaniem źródeł polskich
i wschodniosłowiańskich oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy.

FUR_K2_U03

zaliczenie

U2

Student posiada kompetencje potrzebne do przekładu
tekstów lub komunikatów ustnych w języku ukraińskim
o charakterze ogólnym; w przypadku specjalizacji
FUR_K2_U05
translatologicznej posiada kompetencje potrzebne
do przekładu tekstów o charakterze specjalistycznym.

zaliczenie

U3

Student potraﬁ porozumiewać się i dyskutować
na temat zagadnień studiowanych w ramach ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej.

FUR_K2_U06

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów do krytycznej oceny siebie (swojej
wiedzy) oraz zespołów i organizacji, w których
uczestniczy.

FUR_K2_K01

zaliczenie

K2

Student jest gotów do zdobywania i doskonalenia
swojej wiedzy, a w przypadku trudności
z samodzielnym rozwiązywaniem problemów
zasięgania opinii ekspertów.

FUR_K2_K02

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Semestr 3

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

Sylabusy
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przeprowadzenie badań literaturowych

30

analiza i przygotowanie danych

60

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
Semestr 4
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

240

konsultacje

60

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Tematyka prac magisterskich obejmuje wybrane zagadnienia z morfologii, składni,
leksykologii i frazeologii języka ukraińskiego i polskiego. Ponieważ seminarium
uwzględnia aspekt translatologiczno-konfrontatywny, dlatego też bazę źródłową
prac stanowi oryginalny tekst (literacki, publicystyczny, naukowy, kancelaryjny
W1, W2, W3, W4, U1, U2,
itp.) ukraiński (ew. polski) oraz jego tłumaczenie na język polski (ew. ukraiński).
U3, K1, K2
Ostateczny rezultat pracy i jego najważniejszy cel naukowy to dokonanie oceny
przekładu, wskazanie i skomentowanie błędów merytorycznych i stylistycznych,
zaproponowanie prawidłowych rozwiązań i pomysłów translacyjnych.

Informacje rozszerzone
Semestr 3
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie redakcji rozdziału analitycznego

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

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie ukończenia pracy.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka ukraińskiego II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.280.5cd966b5b92cd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Ukraiński

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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze współczesnego języka ukraińskiego.

C2

Ćwiczenie wszystkich sprawności językowych na poziomie C2.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

oraz ma poszerzoną wiedzę o strukturze
współczesnego języka ukraińskiego.

FUR_K2_W04

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

tłumaczyć teksty lub komunikaty ustne w języku
ukraińskim o charakterze ogólnym; w przypadku
specjalizacji translatologicznej posiada kompetencje
potrzebne do przekładu tekstów o charakterze
specjalistycznym.

FUR_K2_U05

zaliczenie na ocenę

U2

komunikować się na tematy specjalistyczne
ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, prowadzić
debatę, posługiwać się językiem ukraińskim
na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną
terminologią.

FUR_K2_U10

zaliczenie na ocenę

FUR_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zdobywania i doskonalenia swojej wiedzy,
a w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązywaniem problemów zasięgania opinii
ekspertów.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

25

przygotowanie do zajęć

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Praktyczna nauka języka ukraińskiego (poziom C2) stanowi cykl ćwiczeń,
zorganizowanych wokół:
1) zagadnień stylistycznych (synonimy, paronimy, antonimy, związki
frazeologiczne, przenośnie, porównania) oraz poszerzenia słownictwa z zakresu
materiału obejmującego słownictwo z następujących obszarów tematycznych:
państwo i społeczeństwo (bezpieczeństwo, pokój, praca; migracja);
kontrowersyjne tematy w społeczeństwie; świat (kultura; historia, konﬂikty
międzynarodowe); współczesna medycyna; nauka i etyka etc.
2) zagadnień gramatycznych (morfologiczno-syntaktycznych oraz
słowotwórczych), dotyczących m.in. opanowania prawie wszystkich form
gramatycznych i konstrukcji składniowych, które występują we współczesnym
języku ukraińskim; używania zdań prostych zamiast złożonych oraz zdań
złożonych zamiast prostych); synonimii składniowej; zdań wielokrotnie złożonych;
mówienia monologicznego oraz jego rodzajów etc.

1.

W1, U1, U2, K1

3) zagadnień interpunkcji i ortograﬁi ukraińskiej (zdanie złożone) oraz zasad
pisowni ukraińskiej.

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

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przedmiot koczy się zaliczeniem z oceną. Warunki zaliczenia to: 1)
obecność i aktywność na zajęciach; 2) zaliczenie prac pisemnych
(dyktanda, streszczenia (rozumienie ze słuchu), esej); 3) zaliczenie
przysłów i powiedzeń (30); 4) tłumaczenie tekstu z języka polskiego na
język ukraiński (20 stron w semestrze 4); 5) prezentacja na zadany
temat; 6) systematyczne przygotowywanie na zajęcia zadanego
materiału; 7) zaliczenie testów i kolokwiów pisemnych sprawdzających
znajomość poszczególnych partii materiału. Na zaliczenie z oceną składa
się średnia ze wszystkich uzyskanych ocen w semestrze. Obecność na
zaliczenie na ocenę zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione
nieobecności w semestrze. Nieobecności (powyżej 2 dopuszczalnych)
należy odpracować na konsultacjach. Poprawa niezaliczonych kolokwiów
lub innych prac powinna nastąpić w okresie 2 tygodni od momentu
uzyskania oceny. Aby zaliczyć testy i kolokwia pisemne sprawdzające
znajomość poszczególnych partii materiału, należy uzyskać minimum
75% punktów. Do zaliczenia testów i kolokwiów pisemnych obowiązuje
następująca skala ocen (0 – 50 pkt.): 0-36 pkt – ocena ndst; 37-39 pkt. –
ocena dst; 40-42 pkt. – ocena + dst; 43-45 pkt. – ocena db; 46-48 pkt. –
ocena + db; 49-50 pkt. – ocena bdb.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot sekwencyjny. Pozytywnie zdany egzamin w semestrze zimowym.
Obecność na zajęciach obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Sylabusy
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Kultura języka ukraińskiego z elementami stylistyki i redakcji tekstów
publicystycznych i naukowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.280.5cd557d568f53.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Ukraiński

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 4

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

Wypracowanie poprawności językowej tekstów pisanych i mówionych na poziomie normy użytkowej i wzorcowej.

C2

Wyrobienie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem ukraińskim w odmianach pisanej
i ustnej oraz w stylach funkcjonalnych.

C3

Zapoznanie studentów z zasadami redakcji tekstów naukowych i publicystycznych.

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

oraz ma poszerzoną wiedzę o strukturze
współczesnego języka ukraińskiego.

FUR_K2_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać
umiejętności badawcze w zakresie języka ukraińskiego
oraz literatur i kultur wschodniosłowiańskich.

FUR_K2_U01,
FUR_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U2

komunikować się na tematy specjalistyczne
ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, prowadzić
debatę, posługiwać się językiem ukraińskim
na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną
terminologią.

FUR_K2_U10

zaliczenie na ocenę

FUR_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zdobywania i doskonalenia swojej wiedzy,
a w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązywaniem problemów zasięgania opinii
ekspertów.

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

Forma aktywności studenta
konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

30

wykonanie ćwiczeń

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

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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Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny. Zdobyte w trakcie teoretycznej
części zajęć wiadomości student powinien umieć zastosować w praktyce. Główny
nacisk jest położony na poprawność językową oraz sprawność językową w mowie i
w piśmie. Przedmiot służy zapoznaniu studenta z najważniejszymi tendencjami
rozwoju współczesnego języka ukraińskiego w zakresie ortograﬁi,
fonetyki,gramatyki i leksyki oraz z elementami stylistyki i redakcji tekstów
naukowych, a także publicystycznych. Oprócz tego, studenci poznają genezę
powstawania błędów językowych. Studenci będą mieli możliwość dokonywania
korekty tekstów publicystycznych oraz redagowania tekstów naukowych i
publicystycznych.
Przedmiot obejmuje m.in.następujące zagadnienia:
System, norma, uzus. Kryteria poprawności językowej. Normy językowe.
Poprawność fonetyczna.
Poprawność ortograﬁczna.
Poprawność ﬂeksyjna.
Poprawność słowotwórcza.
Poprawność leksykalna (moda w języku; zapożyczenia; łączliwość). Wyrazy
modne, wyrazy mylone, najczęstsze wyrazy źle rozumiane.

1.

W1, U1, U2, K1

Umiejętne posługiwanie się frazeologizmami.
Poprawność składniowa (związek rządu; szyk wyrazów w zdaniu, budowa zdania
złożonego). Zapożyczenia składniowe.
Poprawność interpunkcyjna.
Redagowanie tekstów etc.
Kompozycja pisemnego tekstu naukowego.
Kompozycja pisemnego tekstu publicystycznego.

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Obecność na zajęciach
obowiązkowa. Dopuszcza się 1 nieobecność w semestrze. Nieobecności
(powyżej 1 dopuszczalnej) należy odpracować na konsultacjach. Poprawa
niezaliczonych prac powinna nastąpić w okresie 2 tygodni od momentu
zaliczenie na ocenę uzyskania oceny. Zaliczenie (ocena ciągła na podstawie): 1) obecności i
aktywności na zajęciach; 2) przygotowania się do zajęć; 3) prac
pisemnych (redakcja tekstów) oraz zadań domowych; 4) kolokwiów
pisemnych sprawdzających znajomość poszczególnych partii materiału
(uzyskanie co najmniej 60 % punktów).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka ukraińskiego min.poziom C1.
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna ilość nieobecności - 1.

Sylabusy
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Kultura i polityka współczesnej Rosji
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.280.5cd557d58b794.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

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
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

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

Studenci zdobędą wiedzę na temat najważniejszych procesów historycznych, politycznych, kulturowych
i społecznych zachodzących w Rosji XXI wieku oraz ich wzajemnych 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

Absolwent ma poszerzoną wiedzę o specyﬁce nauk
humanistycznych w systemie nauk oraz specyﬁce
przedmiotowej i metodologicznej ﬁlologii w stosunku
do innych nauk humanistycznych. Absolwent ma
poszerzoną wiedzę o instytucjach kultury i orientację
we współczesnym życiu kulturalnym Ukrainy i Rosji.
Absolwent ma uporządkowaną wiedzę z zakresu
wybranych zagadnień szczegółowych ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej.

FUR_K2_W02,
FUR_K2_W05,
FUR_K2_W08

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

FUR_K2_U01,
FUR_K2_U02,
FUR_K2_U03,
FUR_K2_U06,
FUR_K2_U09

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

FUR_K2_K01,
FUR_K2_K02,
FUR_K2_K04,
FUR_K2_K05

zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Absolwent potraﬁ samodzielnie zdobywać wiedzę
i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie języka
ukraińskiego oraz literatur i kultur
wschodniosłowiańskich; wyszukiwać, analizować
i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne. Absolwent potraﬁ wyszukiwać,
analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować
informację z wykorzystaniem źródeł polskich
i wschodniosłowiańskich oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy. Absolwent potraﬁ
porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień
studiowanych w ramach ﬁlologii
wschodniosłowiańskiej. Absolwent potraﬁ /ma
świadomość zakresu swojej wiedzy i posiadanych
umiejętności oraz uznaje potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny siebie
(swojej wiedzy) oraz zespołów i organizacji, w których
uczestniczy; do zdobywania i doskonalenia swojej
wiedzy, a w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązywaniem problemów zasięgania opinii
ekspertów. Absolwent ma świadomość dziedzictwa
kulturowego w jego różnorodności i działa na rzecz
jego zachowania. Absolwent jest gotów
do systematycznego uczestnictwa w życiu kulturalnym
wschodniosłowiańskiego obszaru językowego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium

30

przygotowanie do zajęć

15

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Periodyzacja historii Rosji w XXI wieku. Kluczowe wydarzenia polityczne i
społeczne Rosja Putina I (2000-2008). Prezydentura D. Miedwiediewa
(2008-2012). Rosja Putina II (od 2012). "Wojny Putina" Czeczenia, Gruzja,
Ukraina. Militaryzacja i faszyzacja Rosji. Aneksja Krymu, Wojna Ukriańska 2022
roku i konsekwencje społeczne. Czeczenia Ramzana Kadyrowa.

W1, U1, K1

2.

Kultura – znaczące wydarzenia i postaci: literatura (zjawiska, kierunki, miejsce
literatury w życiu społecznym), teatr (teatr.doc, K. Bogomołow, K.
Sieriebriennikow, I. Wyrypajew), ﬁlm (A. Bałabanow, poszukiwanie „bohatera
naszych czasów”, kino nostalgiczne), sztuka polityczna i performans (grupa
Wojna, Piotr Pawlenski, Pussy Riot, folklor demonstracji), muzyka popularna, popkultura, media, Runet. Proces literacki. Pisarze dysydenci - Dmitrij Bykow, Borys
Akunin, Alisa Ganijewa. Twórcy internetowi i najpopularniejsze gatunki.

W1, U1, K1

3.

Nowi dysydenci, organizacje pozarządowe, ruchy społeczne i akcje protestu.
Morderstwa dziennikarzy i działaczy społecznych o kontekście politycznym.
Masowe protesty społeczne lat 2011-2012; represje polityczne i nowi dysydenci,
antyputinowskie ﬁgury polityczne (Borys Niemcow, Aleksiej Nawalny, Ilja Jaszyn);
sztuka polityczna.

W1, U1, K1

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

konwersatorium

Formy zaliczenia

zaliczenie ustne, zaliczenie na
ocenę, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest udział w zajęciach (dopuszcza się
2 nieobecności nieusprawiedliwione), przygotowanie do
zajęć oraz aktywny udział w dyskusji. Podsumowaniem
zdobytej wiedzy będzie ustne zaliczenie polegające na
prezentacji wybranego z zakresu zajęć tematu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.280.5ca75696652f3.22

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 4

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).

FUR_K2_W07,
FUR_K2_W08

zaliczenie

FUR_K2_U02,
FUR_K2_U07,
FUR_K2_U09

zaliczenie

FUR_K2_K02,
FUR_K2_K03,
FUR_K2_K04

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

4

analiza aktów normatywnych

5

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

143 / 146

Seminarium magisterskie translatologiczne o proﬁlu literaturoznawczym II
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia ukraińska z językiem rosyjskim

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFURS.280.5cd557d4bbb97.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
10.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem seminarium magisterskiego jest: a) przekazanie wiedzy z wybranych zagadnień historii literatury oraz
przekładoznawstwa powiązanych z tematami prac; b) zapoznanie studentów z metodyką pisania pracy
magisterski; c) napisanie pracy końcowej, stanowiącej zakończenie studiów II stopnia (magisterskich) oraz jej
publiczna obrona po IV semestrze SUM.

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 cel pracy seminaryjnej oraz
metodologię sporządzania pracy dyplomowej. Po
pierwszym roku (IV) student zobowiązany jest
do przedstawienia dwóch zadań: referatu na temat
przyszłej pracy magisterskiej (wygłoszonego w formie
ustnej i dostarczonego w formie pisemnej) oraz
przedstawienia bibliograﬁi zgromadzonej
na pierwszym etapie seminarium wraz z krótkim
komentarzem dotyczącym poszczególnych pozycji.

FUR_K2_W01,
FUR_K2_W02,
FUR_K2_W03,
FUR_K2_W04,
FUR_K2_W07,
FUR_K2_W08

zaliczenie

FUR_K2_U01,
FUR_K2_U02,
FUR_K2_U03,
FUR_K2_U04,
FUR_K2_U05,
FUR_K2_U06,
FUR_K2_U07,
FUR_K2_U08,
FUR_K2_U09,
FUR_K2_U10

zaliczenie

FUR_K2_K01,
FUR_K2_K02,
FUR_K2_K03,
FUR_K2_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ poprawnie sporządzić plan pracy oraz
posiada wszystkie umiejętności warsztatowe ﬁlologa,
jak sporządzanie przypisów, bibliograﬁi oraz doboru
literatury przedmiotowej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do określenia samodzielnego
tematu pracy oraz zakresu problematycznego
związanego z praca magisterską. Student jest gotowy
do publicznej prezentacji pracy oraz uczestnictwa
w dyskusjach dotyczących zakresu problematycznego
magisterium.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium

30

przygotowanie pracy dyplomowej

270

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Specyﬁka pracy magisterskiej jako odmiany tekstu naukowego.
a) struktura pracy magisterskiej,
b) części składowe pracy magisterskiej,
c) struktura wstępu, uzasadnienie aktualności tematu i wyboru źródeł,
sformułowanie zadań pracy, wskazanie metody badawczej,
d) uwzględnienie wcześniejszych prac naukowych związanych z tematyką pracy,
sposoby przedstawienia stanu prac badawczych,
e) przedstawienie literatury przedmiotu i zasady cytowania. Używanie terminów i
pojęć naukowych,
f) podział na rozdziały i paragrafy i zachowanie spójności tekstu,
g) związki przyczynowo-skutkowe,
h) zasady opracowania przypisów i bibliograﬁi,
i) sposoby przytaczania materiału egzempliﬁkacyjnego i jego interpretacja.
Wnioski częściowe i ogólnie, podsumowanie.
2. Styl pracy naukowej.
a) pojęcie stylu,
b) metody analizy stylistycznej,
c) styl naukowy i jego specyﬁka w porównaniu ze stylem literackim i formalnym.

1.

W1, U1, K1

3. Cechy tekstu naukowego: kompozycja i specyﬁka jej części składowych.
a) formułowanie problemu badawczego i celów pracy, gromadzenie faktów i ich
interpretacja,
b) formułowanie własnych wniosków i ich uzasadnienie, konkluzja i podsumowanie
jako elementy tekstu naukowego.
4. Odmiany tekstu naukowego i ich specyﬁka.
a) artykuł naukowy, referat, konspekt naukowy.
5. Wybrane zagadnienia z historii literatury oraz teorii i praktyki przekładu
literackiego (wybrane zagadnienia) powiązane z tematami prac magistersckich.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza przypadków, dyskusja, wykład konwersatoryjny, seminarium
Rodzaj zajęć
seminarium

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie na podstawie redakcji rozdziałów głównych pracy magisterskiej.

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 węgierska

Poziom:

pierwszego stopnia

Proﬁl:

ogólnoakademicki

Forma:

studia stacjonarne

Język studiów:

polski

Kierownik kierunku
dr hab. László Kálmán Nagy

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

60%

Literaturoznawstwo

26%

Nauki o kulturze i religii 10%
Filozoﬁa

2%

Informatyka

1%

Nauki prawne

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku „ﬁlologia węgierska” trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu
licencjata w zakresie ﬁlologii węgierskiej. Warunkiem zaliczenia studiów jest zgromadzenie minimum 180 punktów ECTS oraz
złożenie pracy licencjackiej napisanej w języku polskim bądź – na życzenie studenta – w języku węgierskim w zakresie
językoznawstwa, historii literatury, historii Węgier lub kultury węgierskiej oraz złożenie egzaminu dyplomowego. W trakcie
studiów przewidziane są naukowe staże zagraniczne uzyskane przez studentów w ramach indywidualnych konkursów
rozpisanych przez stosowne ministerstwa Polski i Węgier lub w innych formach mobilności akademickiej studentów. Studia w
zakresie hungarystyki lub ugroﬁnistyki należą do rzadkich, prowadzone są jedynie w jeszcze dwóch ośrodkach akademickich
w Polsce. Ze względu na historyczną przyjaźń między Polakami a Węgrami oraz szczególną rolę Krakowa i Uniwersytetu
Jagiellońskiego dla kultury węgierskiej od okresu renesansu, kierunek łączy tradycję z potrzebami współczesności i bieżącej
współpracy w ramach krajów „wyszehradzkich”, a także pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Charakterystyka kierunku
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Koncepcja kształcenia
Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku „ﬁlologia węgierska” jest wykształcenie dysponujących szeroką merytoryczną
i praktyczną wiedzą ﬁlologów w zakresie hungarystyki i hungarologii. Podstawowym celem kształcenia jest uzyskanie przez
studentów takiej wiedzy, by absolwent mógł podejmować pracę na stanowiskach, gdzie wymagane jest ukończenie studiów
licencjackich. Absolwent będzie miał szansę zatrudnić się m.in. w turystyce i przedsiębiorstwach działających w dziedzinie
wymiany kulturalnej i handlowej między Polską a Węgrami. Absolwent studiów hungarystycznych pierwszego stopnia
posiada znajomość w mowie i piśmie współczesnego języka węgierskiego na poziomie B2. Posiada wiedzę także w zakresie
hungarologii, tj. wiedzę o historii, szeroko rozumianej kulturze, sztuce oraz polityce Węgier. Absolwent będzie przygotowany
do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie ﬁlologii węgierskiej lub ugroﬁńskiej. Koncepcja kształcenia jest zgodna z
misją i strategią Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym z koncepcją rozszerzania oferty dydaktycznej, z promowaniem badań
interdyscyplinarnych i kontynuowaniem wielowiekowych tradycji, w których kontakty polsko–węgierskie zajmują ważnie
miejsce.

Cele kształcenia
Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności językowych w zakresie praktycznej znajomości języka
węgierskiego ze szczególnym uwzględnieniem lingworealiów i współczesnych norm języka literackiego i potocznego
Wykształcenie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej, z zachowaniem zasad etyki zawodowej
Przekazanie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
Wykształcenie umiejętności ﬁlologicznych w zakresie języka węgierskiego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy i
interpretacji tekstów literackich, językoznawczych i ogólnohumanistycznych, w tym naukowych
Wykształcenie umiejętności tworzenia tekstu pisanego i mówionego oraz rozwiązywania problemów badawczych ﬁlologii
Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, formułowania problemów, wiązania faktów oraz wyciągania wniosków
Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej, w tym potrzeby ciągłego kształcenia się

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Kontakty biznesowe i kulturalne są szczególnie żywe w relacji Polska–Węgry. Monitorowanie losu absolwentów od wielu lat
pokazuje, że nasi absolwenci ze znajomością języka i kultury węgierskiej nie mają problemu ze znalezieniem pracy w Polsce
lub poza jej granicami. W kontaktach gospodarczych i handlowych nie można wprawdzie zanegować roli i znaczenia języka
angielskiego, ale dużo bardziej skutecznie działają pracownicy znający język kraju partnerskiego, panujące tam specyﬁczne
zwyczaje, lingworealia i tradycje kulturowe. Umowy handlowe i biznesowe akty prawne coraz częściej zawierane są w
językach ojczystych obu partnerów, a nie w języku, który dla wszystkich stanowi język obcy. Proces globalizacji miał temu
zaprzeczyć, ale praktyka pokazuje, że permanentnie rośnie w Polsce zapotrzebowanie na specjalistów znających język i
kulturę węgierską. Idzie to w parze z niesłabnącym zainteresowaniem studiami hungarystycznymi na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Liczba studentów na studiach hungarystycznych zarówno pierwszego jaki i drugiego stopnia od wielu lat jest u
nas najwyższa wśród uczelni prowadzących w Polsce porównywalne kształcenie studentów ﬁlologii węgierskiej. Wśród
naszych absolwentów znalazły się osoby pracujące w dyplomacji kulturalnej oraz osoby, które należą już do czołówki
tłumaczy współczesnej literatury węgierskiej na język polski. Zawdzięczamy to m.in. dostosowaniu programu studiów do
wymogów rynku pracy. W programie szczególne znaczenie przypada najnowszej kulturze węgierskiej oraz praktycznej nauce
języka węgierskiego, w tym nauce języków specjalistycznych omawiających m.in. sprawy Unii Europejskiej, techniki i
informatyki, motoryzacji, gastronomii, służby zdrowia, itd.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Absolwent wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka
węgierskiego oraz znajomością języka estońskiego na poziomie A2. (Praktyczna nauka języka węgierskiego, języki
specjalistyczne, ćwiczenia translatorskie, gramatyka opisowa i kontrastywna, lektorat języka estońskiego).

Charakterystyka kierunku
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Absolwent potraﬁ przygotować w języku węgierskim typowe dokumenty pisemne o charakterze ogólnym i specjalistycznym,
odnoszące się do różnych dziedzin życia, kultury i gospodarki. Absolwent potraﬁ dokonać poprawnego przekładu tekstu
pisemnego i ustnego z języka polskiego na język węgierski i z węgierskiego na polski. (Praktyczna nauka języka
węgierskiego, języki specjalistyczne, ćwiczenia translatorskie, gramatyka opisowa i kontrastywna).
Absolwent potraﬁ określić priorytety przy realizacji określonego zadania i potraﬁ współdziałać w grupie. Np. w ﬁrmie i przy
zorganizowaniu imprez kulturalnych, obsłudze wycieczek zagranicznych. Praktyczna nauka języka węgierskiego, języki
specjalistyczne, ćwiczenia translatorskie).
Absolwent rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy. (Praktyczna nauka języka
węgierskiego, języki specjalistyczne, kultura węgierska XXI wieku).
Absolwent potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje, ma krytyczny stosunek do posiadanej wiedzy i w rozwiązywaniu
problemów chętnie zasięga rady ekspertów. (Języki specjalistyczne, współczesna kultura węgierska ze szczególnym
uwzględnieniem życia gospodarczego i politycznego).
Absolwent ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego
zachowanie. Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form. (Języki specjalistyczne,
praktyczna nauka języka węgierskiego, historia najnowszej literatury i kultury węgierskiej – organizowanie
polsko–węgierskich festiwali ﬁlmowych i innych wydarzeń kulturalnych, lub praca tłumaczeniowa).
Absolwent rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami (w ﬁrmach, w zespole, i przy
rozwiązywaniu nieoczekiwanych problemów – komunikacja interkulturowa, ochrona własności intelektualnej).
Absolwent ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu ﬁlologii węgierskiej w systemie nauk humanistycznych oraz o jej
specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej. Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we
współczesnym życiu kulturalnym, związane z ﬁlologią węgierską (Współczesna kultura węgierska i historia literatury
współczesnej, gramatyka opisowa języka węgierskiego – praca w wydawnictwach i redakcjach).

Charakterystyka kierunku

5 / 230

Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania leksykalne i stylistyczne nad językiem węgierskim
Główne tendencje we współczesnej kinematograﬁi węgierskiej ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 2000 r.
Badania komparatystyczne nad współczesną literaturą polską i węgierską ze szczególnym uwzględnieniem dramatu i okresu
po 1989 r.
Badanie zjawisk nowomowy w języku prasy w krajach wyszehradzkich przed 1989 r. oraz po zmianach ustrojowych
Przekład "Biblii" na język karaimski

Związek badań naukowych z dydaktyką
Większość badań naukowych prowadzonych w jednostce ma bezpośredni związek z procesem dydaktycznym, gdyż wyniki
badań przekazywane są studentom podczas wykładów i ćwiczeń. Wyniki badań leksykalno-stylistycznych przekazywane są
podczas realizacji przedmiotu „Gramatyka opisowa języka węgierskiego – stylistyka, składnia”. Temat „Główne tendencje we
współczesnej kinematograﬁi” znajduje realizację w wykładach „Historia ﬁlmu węgierskiego” oraz „Zarys historii kultury
węgierskiej”. Wyniki badań komparatystycznych nad literaturą polską i węgierską wkomponują się przede wszystkim w
program przedmiotów „Historia literatury węgierskiej po 1989 r.”. „Poezja węgierska po 1989 r.”, Dramat węgierski po 1989
r., ale mają związek także z programem przedmiotu „Historia literatury węgierskiej XX wieku”.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Po przeprowadzce do nowej – aczkolwiek nadal tymczasowej – siedziby Zakładu Filologii Węgierskiej UJ przy al. Mickiewicza 3
poprawiły się warunki lokalowe. W celu prowadzenia zajęć dydaktycznych możemy korzystać z trzech większych sali, w tym
z sali wyposażonej w komputery oraz w projektor multimedialny i komputer. Brak pomieszczeń nie stanowi obecnie
problemu w układaniu harmonogramu. Biblioteka ZFW UJ dysponuje niezbędnym do prowadzenia kształcenia księgozbiorem
w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i historii kultury oraz literatury pięknej, który to księgozbiór dzięki
własnym zakupom oraz darom jest sukcesywnie wzbogacany. (Wśród wspierających instytucji należy wymienić Instytut im.
Balassiego w Budapeszcie oraz Konsulat Generalny Węgier w Krakowie i Węgierski Instytut Kultury w Warszawie). W
Bibliotece został obecnie umieszczony księgozbiór podręczny, gdyż część (rzadko używanych) książek z powodu braku
miejsca należało ulokować w piwnicy. Biblioteka nadal może funkcjonować przede wszystkim jako wypożyczalnia, gdyż nie
umożliwia spokojnej pracy na miejscu. Na tle warunków innych jednostek Wydziału Filologicznego infrastruktura ZWF
przedstawia się dość skromnie. Sekretariat Zakładu (i tymczasem Instytutu Językoznawstwa i Szkoły Doktorskiej) dysponuje
nowoczesnym sprzętem komputerowym oraz kserokopiarką. Sieć Wiﬁ jest dostępna w salach na drugim piętrze. Wykładowcy
mają w swych gabinetach dostęp do komputerów i drukarek.

Nauka, badania, infrastruktura
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0231

Liczba semestrów:

6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

licencjat

Opis realizacji programu:
Program studiów realizowany jest z udziałem nauczycieli native-speakerów, którzy stanowią 60% wszystkich nauczycieli.
Obligatoryjne zajęcia uzupełniane są zajęciami fakultatywnymi, które stanowią 30% oferty dydaktycznej. Dokonanie przez
studentów wyboru z oferty fakultatywnej konieczny jest ze względu na zgromadzenie potrzebnych do zakończenia studiów
punktów ETCS. Realizowana oferta opcji zależy od liczby studentów wybierających dane kursy – uwzględniając przepisy UJ
dotyczące liczebności grup. Aktualna oferta opcji zależy także od sytuacji kadrowej Zakładu w danym roku akademickim.
Wśród modułów szczególne znaczenie mają języki specjalistyczne, które są bardzo pomocne m.in. w specyﬁcznej dla nauki
języka węgierskiego sytuacji – w braku nowoczesnych słowników dwujęzycznych. Na III roku studiów istnieje możliwość
uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez profesorów gościnnych. Od drugiego roku studiów kursy kierunkowe
prowadzone są w języku węgierskim, i tym języku odbierane są także egzaminy. Prace licencjackie pisane są w języku
polskim. Na życzenie studenta praca może być złożona w języku węgierskim. Egzamin dyplomowy również może odbyć się w
języku węgierskim. W wyborze tematów uwzględniane jest indywidulane zainteresowanie studentów. Praca może dotyczyć
następujących tematów: językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia i kultura Węgier ze szczególnym uwzględnieniem
historii kinematograﬁi węgierskiej i dorobku wybitnych reżyserów. W trakcie studiów przewidziane są nieobligatoryjne
zagraniczne staże naukowe w ramach mobilności Erasmus lub w ramach stypendiów międzypaństwowych. Zaliczenie
uzyskanych zagranicą punktów ETCS podlega indywidualnej weryﬁkacji przez prowadzącego zajęcia i kierownika studiów.
Istnieje także możliwość zaliczenia punktów uzyskanych na intensywnych kursach języka węgierskiego prowadzonych na
uczelniach węgierskich.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

180

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

160

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

74

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: 2670

Program
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Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Nie ma praktyk obowiązkowych. Zagraniczne staże naukowe nie są obligatoryjne i nie stanowią formy praktyk.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Złożenie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego z zakresu językoznawstwa, historii literatury lub historii kultury
węgierskiej

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

FWE_K1_W01

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

P6S_WG

FWE_K1_W02

Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową i uporządkowaną wiedzę w zakresie języka
węgierskiego i innego języka ugroﬁńskiego (estońskiego lub ﬁńskiego); ma
świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności

P6S_WG

FWE_K1_W03

Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową i uporządkowaną wiedzę o głównych
kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w językoznawstwie,
literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach ﬁlologii
węgierskiej

P6S_WG

FWE_K1_W04

Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę o wybranych metodach analizy i
interpretacji tekstów kultury

P6S_WG

FWE_K1_W05

Absolwent zna i rozumie/ pojmuje współzależności między wybranymi metodami
analizy i interpretacji tekstów kultury

P6S_WG

FWE_K1_W06

Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową i uporządkowaną wiedzę na temat języka
jako nośnika kultury

P6S_WG

FWE_K1_W07

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

P6S_WK

FWE_K1_W08

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

P6S_WK

FWE_K1_W09

Absolwent zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa
P6S_WK
autorskiego

FWE_K1_W10

Absolwent zna i rozumie/ ma dobrą orientację we współczesnym życiu kulturalnym i
ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury w Polsce i na Węgrzech

P6S_WK

FWE_K1_W11

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu - fakty, teorie, metody oraz
złożone zależności między nimi różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej
działalności

P6U_W

Kod

Treść

PRK

FWE_K1_U01

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

P6S_UW

FWE_K1_U02

Absolwent potraﬁ dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o
charakterze ogólnym z języka węgierskiego na język polski oraz z polskiego na język
węgierski.

P6S_UW

FWE_K1_U03

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

P6S_UW

FWE_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

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

FWE_K1_U05

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

P6S_UW

FWE_K1_U06

Absolwent potraﬁ/ wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia
praktyczną i teoretyczną znajomością języka węgierskiego oraz innego języka z
ugroﬁńskiej rodziny językowej; posiada umiejętności językowe zgodne z
wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C1 dla języka węgierskiego, poziom
B2 dla innego języka z ugroﬁńskiej rodziny językowej.

P6S_UK

FWE_K1_U07

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

P6S_UK

FWE_K1_U08

Absolwent potraﬁ porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień studiowanych
w ramach ﬁlologii węgierskiej.

P6S_UK

FWE_K1_U09

Absolwent potraﬁ komunikować się z otoczeniem i brać udział w debacie w języku
polskim i węgierskim. Potraﬁ oceniać różne stanowiska.

P6S_UK

FWE_K1_U10

Absolwent potraﬁ pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować
problemy badawcze w zakresie ﬁlologii węgierskiej oraz dobierać metody i narzędzia
pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potraﬁ też dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień.

P6S_UO

FWE_K1_U11

Absolwent potraﬁ określić priorytety przy realizacji określonego zadania.

P6S_UO

FWE_K1_U12

Absolwent potraﬁ współdziałać w grupie.

P6S_UO

FWE_K1_U13

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

P6S_UU

FWE_K1_U14

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

P6S_UU

FWE_K1_U15

Absolwent potraﬁ innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i
nietypowe problemy w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach
samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie komunikować się z
otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko.

P6U_U

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

FWE_K1_K01

Absolwent jest gotów do/ potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje. Ma krytyczną
ocenę posiadanej wiedzy i odbieranych treści.

P6S_KK

FWE_K1_K02

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

P6S_KO

FWE_K1_K03

Absolwent jest gotów do/ wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania
działalności na rzecz środowiska społecznego inicjowania działań na rzecz interesu
publicznego.

P6S_KO

FWE_K1_K04

Absolwent jest gotów do/ uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych
mediów i różnych jego form. Inicjuje działania na rzecz interesu publicznego.

P6S_KR

FWE_K1_K05

Absolwent jest gotów do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego
postępowania w środowisku pracy i poza nim samodzielnego podejmowania decyzji,
krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w
których uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań.

P6U_K

Efekty uczenia się
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Plany studiów
Z 71 punktów ECTS przeznaczonych na przedmioty fakultatywne dla uzupełnienia potrzebnych do uzyskania dyplomu
licencjata (180 ECTS) obowiązkowo należy zrealizować co najmniej 54 ECTS, z tym, że obligatoryjny jest wybór albo
seminarium językoznawczego albo literaturoznawczego oraz 3 języków specjalistycznych (łącznie 16 ETCS). Pozostałe
przedmioty (38 ECTS) wybierane są przez studentów we własnym zakresie.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlozoﬁi 1

30

2,0

zaliczenie

Praktyczna nauka języka węgierskiego 1

180

12,0

zaliczenie na
O
ocenę

Gramatyka kontrastywna (wykład) 1

30

2,0

zaliczenie

O

Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1

30

2,0

zaliczenie

O

Zarys historii Węgier do poł. XX w. 1

30

2,0

zaliczenie

O

Wstęp do wiedzy o literaturze węgierskiej - historia literatury

30

2,0

egzamin

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Język klasyczny - łacina

30

2,0

zaliczenie

O

BHK

30

-

zaliczenie

O

Przedmiot

Wykłady monograﬁczne z oferty Wydziału Filologicznego

O

O

Wykład monograﬁczny - dowolna możliwość wyboru: 1 wykład 60 godz., 4 p. ECTS lub 2 wykłady
po 30 godz., 2 p. ECTS każdy. Wykłady we wskazanym wymiarze godzin do realizacji w obydwu
semestrach. Łącznie 120 godz. wykładów rocznie i 8 p. ECTS. K ursy podlegają wyborowi, ale ich
realizacja jest obligatoryjna, możliwe są różne formy zaliczenia: egzamin, zaliczenie, zalicznie z
oceną.
Ćwiczenia fonetyczne

30

2,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Historia ﬁlozoﬁi 2

30

2,0

egzamin

O

Praktyczna nauka języka węgierskiego 2

180

12,0

egzamin

O

Gramatyka kontrastywna (wykład) 2

30

2,0

egzamin

O

Wstęp do językoznawstwa ogólnego 2

30

2,0

egzamin

O

Zarys historii Węgier do poł. XX w. 2

30

2,0

egzamin

O

Wstęp do wiedzy o literaturze węgierskiej - poetyka

30

2,0

egzamin

O

Język klasyczny - łacina

30

2,0

zaliczenie

O

Wychowanie ﬁzyczne

30

-

zaliczenie

O

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów

11 / 230

Przedmiot
Technologia informacyjna

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

30

2,0

egzamin

O

Wykłady monograﬁczne z oferty Wydziału Filologicznego

O

Wykład monograﬁczny - dowolna możliwość wyboru: 1 wykład 60 godz., 4 p. ECTS lub 2 wykłady
po 30 godz., 2 p. ECTS każdy. Wykłady we wskazanym wymiarze godzin do realizacji w obydwu
semestrach. Łącznie 120 godz. wykładów rocznie i 8 p. ECTS. Kursy podlegają wyborowi, ale ich
realizacja jest obligatoryjna, możliwe są różne formy zaliczenia: egzamin, zaliczenie, zalicznie z
oceną.
Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

O

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka węgierskiego 3

180

12,0

zaliczenie na
O
ocenę

Drugi język ugroﬁński - estoński 1

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Gramatyka opisowa języka węgierskiego - wykład 1

30

2,0

zaliczenie

O

Gramatyka opisowa języka węgierskiego - ćwiczenia 1

30

2,0

zaliczenie

O

Zarys historii kultury węgierskiej do połowy XX w. 1

30

2,0

zaliczenie

O

Historia literatury węgierskiej XIX w. 1 - wykład

30

2,0

zaliczenie

O

Historia literatury węgierskiej XIX w. 1 - ćwiczenia

30

2,0

zaliczenie

O

Semestr 3
Przedmiot

Przedmioty fakultatywne z oferty Zakładu Filologii Węgierskiej

O

Obligatoryjny wybór min. 2 kursów - łącznie 60 godz., 6 p. ECTS
Proza węgierska XXI w. 1

30

3,0

egzamin

F

Techniki konferencyjne 1

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wprowadzenie do etymologii 1

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia ﬁlmu węgierskiego otwarty wykład 1

30

3,0

zaliczenie

F

Proza węgierska XIX wieku - wykład

30

3,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka węgierskiego 4

180

12,0

egzamin

Drugi język ugroﬁński - estoński 2

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Gramatyka opisowa języka węgierskiego - wykład 2

30

2,0

egzamin

Semestr 4
Przedmiot

Plany studiów

O

O
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Gramatyka opisowa języka węgierskiego - ćwiczenia 2

30

2,0

zaliczenie

O

Zarys historii kultury węgierskiej do połowy XX w. 2

30

2,0

egzamin

O

Historia literatury węgierskiej XIX w. 2 - wykład

30

2,0

egzamin

O

Historia literatury węgierskiej XIX w. 2 - ćwiczenia

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Przedmioty fakultatywne z oferty Zakładu Filologii Węgierskiej

O

Obligatoryjny wybór min. 2 kursów - łącznie 60 godz., 6 p. ECTS
Proza węgierska XIX w. - ćwiczenia

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Wprowadzenie do etymologii 2

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Techniki konferencyjne 2

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Historia ﬁlmu węgierskiego otwarty wykład 2

30

3,0

egzamin

F

Proza węgierska XXI w. - ćwiczenia

30

3,0

zaliczenie

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka węgierskiego 5

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Drugi język ugroﬁński - estoński 3

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Gramatyka opisowa języka węgierskiego - wykład 3

30

2,0

zaliczenie

O

Gramatyka opisowa języka węgierskiego - ćwiczenia 3

30

2,0

zaliczenie

O

Historia języka węgierskiego z elementami gramatyki historycznej

30

2,0

egzamin

O

Historia literatury węgierskiej XX wieku - wykład 1

30

2,0

zaliczenie

O

Historia literatury węgierskiej XX wieku - ćwiczenia 1

30

2,0

zaliczenie

O

Ochrona własności intelektualnej

6

1,0

zaliczenie

O

Proza węgierska XX w. 1

30

3,0

egzamin

F

Film węgierski wobec przeszłości

30

3,0

egzamin

F

Wykład monograﬁczny profesora wizytującego z zakresu historii lub
kultury 1

30

4,0

egzamin

F

Seminarium językoznawcze 1

30

2,0

zaliczenie

F

Seminarium literaturoznawcze 1

30

2,0

zaliczenie

F

Semestr 5
Przedmiot

Grupa - Język specjalistyczny

O

Student musi zrealizować przynajmniej 3 języki specjalistyczne
Język specjalistyczny - biznes i prowadzenie spraw biurowych 1

Plany studiów

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Język specjalistyczny - turystyka i gastronomia 1

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Język specjalistyczny - technika 1

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Język specjalistyczny - informatyka i telekomunikacja 1

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Język specjalistyczny - kultura (ﬁlm, teatr, literatura, rynek
wydawniczy) 1

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka węgierskiego 6

60

4,0

egzamin

Drugi język ugroﬁński - estoński 4

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Gramatyka opisowa języka węgierskiego - wykład 4

30

2,0

egzamin

O

Gramatyka opisowa języka węgierskiego - ćwiczenia 4

30

2,0

zaliczenie

O

Historia literatury węgierskiej XX wieku - wykład 2

30

2,0

egzamin

O

Historia literatury węgierskiej XX wieku - ćwiczenia 2

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Proza węgierska XX w. 2 - ćwiczenia

30

3,0

zaliczenie na
F
ocenę

Film węgierski wobec zmian ustrojowych

30

3,0

egzamin

F

Wykład monograﬁczny profesora wizytującego z zakresu historii lub
kultury 2

30

4,0

egzamin

F

Seminarium językoznawcze 2

30

2,0

zaliczenie

F

Seminarium literaturoznawcze 2

30

2,0

zaliczenie

F

Historia języka węgierskiego z elementami gramatyki historycznej

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Przedmiot

Semestr 6
Przedmiot

Grupa - Język specjalistyczny

O

O

Student musi zrealizować przynajmniej 3 języki specjalistyczne
Język specjalistyczny - biznes i prowadzenie spraw biurowych 2

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Język specjalistyczny - turystyka i gastronomia 2

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Język specjalistyczny - technika 2

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Język specjalistyczny - informatyka i telekomunikacja 2

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Język specjalistyczny - kultura (ﬁlm, teatr, literatura, rynek
wydawniczy) 2

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Plany studiów
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O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy
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Historia ﬁlozoﬁi 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.110.5cd02ﬀa2e983.22

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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zasadniczym celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi postaciami i i podstawowymi
informacjami na temat wybranych teorii ﬁlozoﬁcznych, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji
wypracowanych w okresie starożytnej Grecji i współczesności.

C2

Ponadto, studenci zostają zapoznani z historią terminu "ﬁlozoﬁa", jego wieloznacznością oraz podstawowymi
pojęciami z zakresu historii ﬁlozoﬁi.

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 poglądy powstałe w danych epokach
ﬁlozoﬁcznych; terminologię z zakresu badań
ﬁlozoﬁcznych. H1A_W01, H1A_W02, H1A_W05

FWE_K1_W08

brak zaliczenia

FWE_K1_U04

brak zaliczenia

FWE_K1_K01

brak zaliczenia

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się głównymi tezami i pojęciami
właściwymi dla badań ﬁlozoﬁczno-etycznych z zakresu
ﬁlozoﬁi. H1A_U03 prowadzić własne analizy
(abstrahować i uogólniać) zjawiska, posługując się
analizą ﬁlozoﬁczną. H1A_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

udziału w dyskusjach dot. współczesnego świata,
będąc świadomym znaczenia ﬁlozoﬁi dla rozwoju
nauki/wiedzy. H1A_K01 Rozpoznawania wyrażanych
przez inne osoby poglądy ﬁlozoﬁczno-społecznych, co
może wpływać na kształtowanie się relacji
interpersonalnych. H1A_K05, H1A_K06

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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 zawiera treści związane z najważniejszymi postaciami i poglądami w
historii ﬁlozoﬁi, a zwłaszcza w starożytności i nowozytności. Zagadnienia
historyczne uzupełniane są treściami dotyczącymi podstawowych dziedzin
ﬁlozoﬁcznych, w tym ontologii, epistemologii, aksjologii (etyki). Podczas wykładu,
a szczególnie jego drugiej części, są czynione odniesienia do konkretnych
przykładów z codziennego życia. Wykład prowadzony jest z perspektywy
krytycznej a nie jedynie referującej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
brak zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin ustny, aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólne przygotowanie ogólno-humanistyczne dot. kultury europejskiej, wyniesione ze szkoły średniej

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka węgierskiego 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.110.5cd55811eb443.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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: 180

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z nowy materiałem gramatycznym w celu poprawnego używania struktur gramatycznych

C2

Przekazanie wiedzy poszerzającej zasób słownictwa z wybranych dziedzin życia

C3

Wykształcenie umiejętności tworzenia tekstu pisanego i mówionego w języku węgierskim

C4

Wykształcenie umiejętności ﬁlologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu pisanego w języku węgierskim

C5

Wykształcenie umiejętności rozumienia ze słuchu w języku węgierskim

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 wiedzę w zakresie struktur gramatycznych
i leksykalnych języka węgierskiego; ma świadomość
kompleksowej natury języka węgierskiego

FWE_K1_W02

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U02,
FWE_K1_U03,
FWE_K1_U12,
FWE_K1_U14

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną
znajomością języka węgierskiego w mowie i piśmie:
potraﬁ przygotować w języku węgierskim krótkie
prace pisemne, odnoszące się do dziedzin życia
i kultury określonych przez standardy ESOKJ dla
poziomu A1; potraﬁ przygotować i przedstawić
w języku węgierskim krótką wypowiedź ustną
na poziomie językowym i na tematy określone przez
standardy ESOKJ dla poziomu A1; potraﬁ dokonać
poprawnego przekładu z języka polskiego na język
węgierski i odwrotnie prostych zdań uwzględniających
opanowywany materiał gramatyczny i leksykalny
(poziom A1 według standardów ESOKJ); wykorzystując
różnorodne techniki komunikacyjne potraﬁ
porozumiewać się i wypowiadać na tematy określone
przez standardy ESOKJ dla poziomu A1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest gotów do ciągłego dokształcania się i rozwoju
zawodowego, gdyż zna zakres posiadanej przez siebie
wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się i poszerzania kompetencji
językowych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

180

przygotowanie do ćwiczeń

120

Przygotowanie prac pisemnych

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
360

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
180

ECTS
7.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

1.

Treści programowe
ZAKRES GRAMATYCZNY:
1. Charakterystyka języka węgierskiego
2. Alfabet
3. Ćwiczenia fonetyczne
4. Harmonia samogłosek
5. Rodzajnik nieokreślony i określony
6. Zaimki wskazujące
7. Orzeczenie imienne
8. Postpozycje
9. Czas teraźniejszy
10. Końcówka -ban/-ben; -n-/-on/-en/-ön
11. Końcówka -ba/-be; -ra/-re/
12. Końcówka -ból/-ből; -ról/-ről
13. Końcówka -nál/-nél; -hoz/-hez/-höz; -tól/-től
14. Forma potencjalna czasownika (-hat/-het)
15. Koniugacja podmiotowa
16. Liczebniki
17. Liczba mnoga
18. Odmiana czasowników ikowych
19. Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie
20. Koniugacja przedmiotowa
21. Okolicznik miejsca
22. Dopełnienie bliższe
23. Bezokolicznik
24. Czasowniki posiłkowe
25. Konstrukcja dzierżawcza
26. Rekcje czasownikowe
27. Wybrane przedrostki czasownikowe (be; ki; le; fel; át, oda, haza, vissza)

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

W1, U1, K1

ZAKRES LEKSYKALNY:
1. Rezerwacja pokoju hotelowego
2. Języki obce
3. Narodowości
4. Przymiotniki (synonimy i antonimy)
5. Robienie zakupów
6. Pytanie o drogę
7. Wynajem i sprzedaż mieszkania
8. Wyposażenie mieszkania
9. Spędzanie czasu wolnego
10. Hobby
11. Choroby
12. Wizyta u lekarza i w aptece
13. Odwiedziny u znajomych
14. Organizowanie przyjęcia
15. Drzewo genealogiczne
16. Moja rodzina i krewni
17. Opis zewnętrzny człowieka
18. Restauracja, specjały kuchni węgierskiej
19. Nawyki żywieniowe Polaków i Węgrów
20. Ubrania, moda, kupowanie różnych elementów stroju
21. Czynności dnia codziennego
22. Cechy charakteru
2.

Sylabusy

Praca z tekstem czytanym w języku węgierskim

W1, U1, K1
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3.

Ćwiczenia doskonalące rozumienie ze słuchu w języku węgierskim
Przykładowe typ zadań:
1. Wybierz Prawda/ Fałsz;
2. Odpowiedz na pytania
3. Uzupełnij luki w tekście
4. Wybierz odpowiednią odpowiedź

W1, U1, K1

4.

Prace pisemne na zadany temat w języku węgierskim
Przykładowe tematy:
1. Moje mieszkanie
2. Moja rodzina
3. Mój przyjaciel
4. Wolny czas i hobby
5. Lubię, potraﬁę, chciałbym

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
W razie konieczności zajęcia w trybie zdalnym przy użyciu platformy Pegaz i MS Teams, analiza tekstów, metoda sytuacyjna,
inscenizacja, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków,
rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (możliwe 4 nieobecności
nieusprawiedliwione w semestrze). Zaliczenie pierwszego semestru na
zaliczenie na ocenę
podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach i zaliczeniowego testu
końcowego na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Gramatyka kontrastywna (wykład) 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.110.5cd5581220d36.22

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest ulokowanie kategorii gramatycznych języka węgierskiego w szerszym kontekście
ogólnojęzykoznawczym oraz przygotowanie studentów do słuchania wykładów w języku węgierskim z gramatyki
opisowej języka węgierskiego. Celem zajęć jest ponadto przedstawienie cech strukturalnych języka węgierskiego
— w ujęciu kontrastywnym (typologicznym i historycznym). Porównywany jest on z innymi językami: najczęściej
znanymi z liceum lub ze studiów (angielski, niemiecki, francuski, łacina) lub z mniej znanymi (np. turecki,
mandżurski). Istotą zajęć jest to, by osadzić terminologię językoznawczą dotyczącą języka węgierskiego (polską
i węgierską terminologię) i kategorie językowe w siatce pojęć ogólnojęzykoznawczych. Zajęcia mają być również
wprowadzeniem do gramatyki opisowej języka węgierskiego.

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 zna zaawansowaną terminologię
językoznawczą w języku węgierskim.

FWE_K1_W01

zaliczenie

W2

student zna zaawansowaną terminologię
językoznawczą w języku polskim.

FWE_K1_W01

zaliczenie

W3

student zna najważniejsze cechy systemu
gramatycznego języka węgierskiego.

FWE_K1_W06

zaliczenie

FWE_K1_U03,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U08

zaliczenie

FWE_K1_K01

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przedstawić logiczne argumenty na rzecz własnych
poglądów, jak i poglądów innych autorów, oraz potraﬁ
formułować wnioski.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma świadomość zakresu posiadanej przez
siebie wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Celem zajęć jest przedstawienie różnic strukturalnych między językiem polskim a
węgierskim – przede wszystkim w ujęciu typologicznym. Zajęcia mają być
wprowadzeniem do gramatyki opisowej języka węgierskiego.
1. Węgierski i polski system fonologiczny: klasyﬁkacja samogłosek i zestaw
spółgłosek.
2. Asymilacje i zmiany fonetyczne w języku węgierskim.
3. Harmonia wokalna w języku węgierskim i tureckim. Harmonia spółgłoskowa.
4. Iloczas, akcent, wzdłużenie zastępcze (jako zjawisko z za-kresu językoznawstwa
historycznego) w języku polskim i węgierskim.
5. Klasyﬁkacje morfemów w języku polskim i węgierskim
6. Podstawowe różnice między ﬂeksją a aglutynacją, najważniejsze różnice
strukturalne między językami indoeuropejskimi a uralskimi, porównanie typów
struktur językowych języków izolujących, ﬂeksyjnych, aglutynacyjnych i
inkorporacyjnych; elementy inkorporacji, ﬂeksji w języku węgierskim
7. Słowotwórstwo w języku węgierskim.
8. Problemy w wytaczaniu granic morfologicznych w języku polskim i węgierskim:
suﬁksy i rdzenie nieproduktywne.
9. Problemy w wytaczaniu granic morfologicznych w języku węgierskim: kwestia
tzw. előhangzó.
10. Różnice i podobieństwa w systemie części mowy w języku polskim i
węgierskim.
11. Bezosobowe formy czasownika w języku polskim i węgierskim.

1.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie 60% + 1 punktów w teście/testach. W razie potrzeby egzamin
w formie zdalnej lub egzamin ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.110.5cd558124262d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

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
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z istotą języka, jego cechami i funkcjami;

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu typologii języków na świecie;

C3

Uświadomienie studentom problemów związanych z wymieraniem, odradzaniem się i powstawaniem języków
na świecie;

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

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W02,
FWE_K1_W03,
FWE_K1_W06

prezentacja

FWE_K1_U03,
FWE_K1_U04,
FWE_K1_U05

prezentacja

FWE_K1_K01,
Student zdaje sobie sprawę, że powinien rozwijać
posiadane przez siebie umiejętności i wiedzę z zakresu FWE_K1_K02,
FWE_K1_K03
językoznawstwa ogólnego.

prezentacja

Student dysponuje uporządkowaną wiedzą ogólną
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego, teorii
i metodologii językoznawczej.

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student jest w stanie zilustrować omawiane
zagadnienia własnymi przykładami, wyjaśnić
pochodzenie oraz istotę omawianych zjawisk
językowych i identyﬁkować je w tekście.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie referatu

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

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.

Istota, cechy i funkcje języka; modele aktu mowy;

W1, U1, K1

2.

Język jako system; poziomy języka;

W1, U1, K1

3.

Kryteria typologii języków; typologia języków uralskich;

W1, U1, K1

4.

Rodzaje językoznawstwa i ich charakterystyka;

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z gramatyki opisowej jakiegokolwiek języka;
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa;

Sylabusy
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Zarys historii Węgier do poł. XX w. 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.110.5cd5581264924.22

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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem realizowanym przez przedmiot jest zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami historii węgierskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

miejsce i znaczenie ﬁlologii w systemie nauk
humanistycznych oraz specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną studiowanej specjalności

FWE_K1_W07

zaliczenie
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W2

wiedzę o naukach i dyscyplinach naukowych oraz
o powiązaniach literaturoznawstwa i językoznawstwa
węgierskiego z innymi dziedzinami nauki, tj. z historią,
kulturoznawstwem

FWE_K1_W03

zaliczenie

W3

wiedzę o instytucjach związanych z ochroną
i rozwojem języka węgierskiego i kultury węgierskiej
na Węgrzech i poza ich granicami

FWE_K1_W08

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje związane z wytworami kultury
węgierskiej

FWE_K1_U03

zaliczenie

U2

dobierać metody i narzędzia badawcze, aby
sformułować, a następnie zanalizować, opracować
i przedstawić problemy badawcze w zakresie ﬁlologii
węgierskiej, kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego

FWE_K1_U13

zaliczenie

U3

rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych
dla studiów z zakresu ﬁlologii węgierskiej
(literaturoznawstwo, językoznawstwo) oraz
przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację
na poziomie podstawowym z zastosowaniem
typowych metod, w celu określenia ich znaczeń,
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym

FWE_K1_U04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

FWE_K1_K01

zaliczenie

K2

oceny znaczenia języków i kultur ugroﬁńskich
w kulturze europejskiej

FWE_K1_K02

zaliczenie

K3

korzystania z wytworów kultury węgierskiej
i estońskiej, potraﬁ wziąć udział w organizacji
przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim w tym
zakresie

FWE_K1_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przedmiot Zarys historii Węgier do połowy XX wieku ma charakter
wprowadzeniowy, ogólne wiadomości są zachętą do głębszego poznania
omawianych zagadnień. Celem zajęć jest chronologiczne przedstawienie
najważniejszych zagadnień z zakresu historii Węgier od pradziejów plemion
węgierskich aż do połowy wieku XX oraz zapoznanie studentów z kluczowymi
pojęciami dotyczącymi omawianego materiału.
Tematem rozpoczynającym jest skomplikowana kwestia pochodzenia Węgrów,
przynależność językowa i badania historyczno-porównawcze.
Z etnogenezą Węgrów wiążę się również wędrówka plemion węgierskich na
obecnie zamieszkiwane tereny. Istotną rolę odgrywają także etapy pośrednie,
które wskazują na wzajemne oddziaływanie języków i zależności pomiędzy
napotkanymi grupami.
W dalszej kolejności przedmiot zajęć stanowi formowanie się państwowości,
pierwszy koronowany władca z rodzimej dynastii Árpádów. O sile i znaczeniu
państwa węgierskiego stanowili królowie potraﬁący wykorzystać odpowiednią
koniunkturę i wzmacniać Węgry kosztem sąsiadów.
Istotny okres w historii Węgier stanowią krwawe wojny z armią turecką, które
dzięki strategicznym umiejętnościom dowódców węgierskich przez długi czas
udawało się toczyć poza granicami kraju. Osobny rozdział stanowi z pewnością
panowanie jednego z najważniejszych władców Macieja Korwina, który wciągu
kilku dekad ponownie stworzył silne, niezależne państwo, dzięki temu mógł
realizować swoje dalekosiężne plany. Jego śmierć jest początkiem schyłku
znaczenia Węgier na arenie międzynarodowej, upadek został niejako
przypieczętowany klęską pod Mohaczem, gdzie wojska węgierskie zostały
rozgromione przez liczebniejsze siły tureckie. Po tej narodowej tragedii Węgry
znikają z mapy Europy na całe stulecia i Węgrzy rozpaczliwie będą próbowali
odzyskać niepodległość. Kolejne stulecia przyniosą liczne powstania antytureckie i
antyhabsburskie. Niestety żadne z nich nie przyniosło oczekiwanego rezultatu.
Zrzucenie kontroli tureckiej było możliwe dopiero w wyniku ogólnych zmian i
nowego układu sił w Europie, od tego momentu terytorium węgierskie znajdzie się
w całkowitej zależności od dynastii Habsburgów, którzy umiejętnie potraﬁli
zniechęcić i odwrócić uwagę Węgrów od ich dążeń niepodległościowych, stosując
różnego rodzaju zachęty, jak i restrykcje.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

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

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Oddanie pracy zaliczeniowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość historii powszechnej
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Wstęp do wiedzy o literaturze węgierskiej - historia literatury
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.110.604f245326e0e.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 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiot ma na celu zapoznać studentów najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi obrazu literatury
węgierskiej od początków piśmiennictwa do XXI w: podział historii literatury na okresy, kanon literacki
poszczególnych okresów, specyﬁczne wątki tematyczne (np. temat "gentry" w prozie XIX i XX wieku.

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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najważniejsze cechy charakterystyczne (w zarysie)
wszystkich okresów historii literatury węgierskiej
od początku piśmiennictwa do XXI wieku.

W1

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W08

egzamin ustny

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U04,
FWE_K1_U13,
FWE_K1_U14

egzamin ustny

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K02

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
rozpoznać teksty literackie pochodzące różnych epok,
odróżnić utwory epigońskie od twórczości oryginalnej

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uczestniczenia w dyskusjach na temat podstawowej
wiedzy o literaturze węgierskiej

K1

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

Forma aktywności studenta
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.

Charakterystyka okresów historii literatury węgierskiej, problemy podziału
procesu historycznoliterackiego na tle okresów literatury rodzimej (polskiej).
Ogólna charakterystyka kanonu literatury węgierskiej (preferowanie tematów
narodowych, ścisły związek literatury i kultury z walką o wolność), pokolenia
literackie ze szczególnym uwzględnieniem literatury XX wieku.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
W razie konieczności zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej., analiza tekstów, metoda projektów, wykład
konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test zaliczeniowy z lektur w zakresie wybranych pozycji literatury pięknej
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Ćwiczenia fonetyczne
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.110.5cc02e9cc4e24.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

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
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest uświadomienie słuchaczom, że w nauce języka obcego niezbędna jest znajomość podstaw
fonetyki.

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 wie, że prawidłowa wymowa to jedna
z podstawowych umiejętności językowych, która
powinna iść w parze z doskonaleniem składnego
i płynnego mówienia. Student rozumie, że dla
sprawnego komunikowania się w języku obcym
niezbędna jest zaawansowana znajomość podstaw
fonetycznych.

FWE_K1_W02,
FWE_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

FWE_K1_U14

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

FWE_K1_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ prawidłowo wymawiać samogłoski
i spółgłoski węgierskie, wykazuje się zaawansowaną
umiejętnością poprawnego, wyrazistego
wybrzmiewania wyrazów, zdań, krótkich tekstów
poetyckich oraz stosowania w mowie elementów
techniki języka mówionego (intonacji, tempa, pauz).
Student rozpoznaje i odróżnia głoski węgierskie,
potraﬁ napisać proste dyktanda. Rozróżnia intonację
w różnych typach zdań: oznajmujących, rozkazujących
oraz pytających.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

konsultacje

5

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do zajęć

10

Przygotowanie do sprawdzianów

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

37 / 230

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studenta z zasobem fonemów węgierskich, z
zasadami poprawnej artykulacji głosek i grup spółgłoskowych, a także akcentu,
melodii i rytmu.
Alfabet węgierski, samogłoski a, á, o, ó
Nemes Nagy Ágnes: Az asztal (wiersz, śpiewanie)
Weöres Sándor: Kalapszalag (wiersz, śpiewanie)
Spółgłoski p, b, t, d, k, g
Kányádi Sándor: Faragott versike (wiersz, śpiewanie)
Samogłoski e, é, i, í
József Attila: Rejtelmek (wiersz, śpiewanie)
Samogłoski u, ú, ö, ő, ü, ű
Szabó Lőrinc: Szél hozott, szél visz el (wiersz, śpiewanie)
Spółgłoski m, n, f, v, j, ly, h
József Attila: Kertész leszek (wiersz, śpiewanie)
Spółgłoski l, ll, r, rr
Kányádi Sándor: Van egy kisszék (wiersz, śpiewanie)
Kiss Dénes: Korong forog (wiersz, śpiewanie)
Spółgłoski s, zs, sz, z, zz
Radnóti Miklós: Éjszaka (wiersz, śpiewanie)
Spółgłoski c, dz, cc, cs, dzs
Weöres Sándor: Csiribiri (wiersz, śpiewanie)
Spółgłoski ty, gy, ny
József Attila: Harmatocska (wiersz, śpiewanie)
Asymilacja, akcent wyrazowy i zdaniowy
József Attila: Altató (wiersz, śpiewanie)
Łamańce

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, gra dydaktyczna, konsultacje, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne

Obecność w zajęciach jest obowiązkowa. Zaliczenie semestru
na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach,
sprawdzianów i testu końcowego (poprawna artykulacja głosek
i grup spółgłoskowych, akcent, melodia, rytm). Zajęcia w
trybie zdalnym w razie konieczności.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Historia ﬁlozoﬁi 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.120.5cd02ﬀf05210.22

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 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zasadniczym celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi poglądami dotyczącymi etyki
i moralności oraz ich relacji do kwestii społecznych i politycznych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wiek
XX.

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 poglądy z zakresu historii etyki;
ponadto terminologię z zakresu badań ﬁlozoﬁcznych.
H1A_W01, H1A_W02, H1A_W05

FWE_K1_W08

egzamin ustny,
zaliczenie ustne,
egzamin

FWE_K1_U04,
FWE_K1_U08

egzamin ustny,
zaliczenie ustne,
egzamin

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K02,
FWE_K1_K05

egzamin ustny,
zaliczenie ustne,
egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posługiwać się głównymi tezami i pojęciami
właściwymi dla badań ﬁlozoﬁczno-etyczo-społeczne
z zakresu ﬁlozoﬁi. H1A_U03 prowadzić własne analizy
(abstrahować i uogólniać) zjawiska, posługując się
analizą ﬁlozoﬁczną. H1A_U01

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

udziału w dyskusjach dot. współczesnego świata,
będąc świadomym znaczenia ﬁlozoﬁi dla rozwoju
nauki/wiedzy. H1A_K01 Rozpoznawania wyrażanych
przez inne osoby poglądów etyczno-społecznych, co
może kształtować relacje interpersonalne. H1A_K05,
H1A_K06

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Zajęcia mają mieszaną postać wykładową i ćwiczeniową, co pozwali studentom na
aktywny udział w prowadzonych zajęciach; pozwoli im formułować własne opinie
na temat dyskutowanych problemów współczesnego świata; wyrażać własny
stosunek do spraw aktualnych i dyskusyjnych. Zasadnicze problemy etycznomoralne uzupełniane są treściami dotyczącymi konkretnymi przykładami /
sytuacjami pochodzącymi z codziennego życia. Podczas zajęć nacisk jest położony
na samodzielne i krytyczne myślenie.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy

40 / 230

Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny, zaliczenie ustne,
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Ocena aktywności na zajęciach w aspekcie logiki
myślenia, formułowania sądów, interpretacji
stanowisk. Egzamin ustny,

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ogólne przygotowanie ogólno-humanistyczne dot. kultury europejskiej w aspekcie etyczno-politycznym, wyniesione ze
szkoły średniej

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka węgierskiego 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.120.5cd55812ef8dd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 180

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z nowy materiałem gramatycznym

C2

Przekazanie wiedzy poszerzającej zasób słownictwa z wybranych dziedzin życia

C3

Doskonalenie umiejętności tworzenia tekstu pisanego i mówionego w języku węgierskim

C4

Doskonalenie umiejętności ﬁlologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu pisanego w języku węgierskim

C5

Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu w języku węgierskim

C6

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych

C7

Wykształcenie umiejętności prezentacji zdobytej wiedzy w języku węgierskim

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 wiedzę w zakresie struktur gramatycznych
i leksykalnych języka węgierskiego; ma świadomość
kompleksowej natury języka węgierskiego

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

W2

Zna terminologię ﬁlologiczną w języku węgierskim

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W07

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U02,
FWE_K1_U03,
FWE_K1_U12,
FWE_K1_U14

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

FWE_K1_K01

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną
znajomością języka węgierskiego w mowie i piśmie:
potraﬁ przygotować w języku węgierskim wypowiedź
pisemną odnoszącą się do dziedzin życia i kultury
określonych przez standardy ESOKJ dla poziomu A2;
potraﬁ przygotować i przedstawić w języku węgierskim
krótką wypowiedź ustną na poziomie językowym
i na tematy określone przez standardy ESOKJ dla
poziomu A2; potraﬁ dokonać poprawnego przekładu
z języka polskiego na język węgierski i odwrotnie
prostych zdań uwzględniających opanowywany
materiał gramatyczny i leksykalny (poziom A2 według
standardów ESOKJ); wykorzystując różnorodne
techniki komunikacyjne potraﬁ porozumiewać się
i wypowiadać na tematy określone przez standardy
ESOKJ dla poziomu A2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Jest gotów do ciągłego dokształcania się i rozwoju
zawodowego, gdyż zna zakres posiadanej przez siebie
wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

180

przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

3

przygotowanie do ćwiczeń

120

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

15

Sylabusy
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Przygotowanie prac pisemnych

12

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
360

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
180

ECTS
7.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

1.

Treści programowe
ZAKRES GRAMATYCZNY:
1. Konstrukcja dzierżawcza w liczbie mnogiej
2. Przedrostki czasownikowe
3. Szyk zdania
4. Czas przeszły
5. Czas przeszły (wyjątki)
6. Okolicznik czasu
7. Asymilacje
8. Końcówka osobowa -lak/-lek; -alak/;elek
9. Przysłówek
10. Zaimki
11. Czasowniki posiłkowe
12. Stopniowanie przymiotników i przysłówków
13. Spójniki
14. Rekcje czasownikowe
15. Wprowadzenie do trybu rozkazującego
16. Przekrojowe ćwiczenia gramatyczne

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

W1, U1, K1

ZAKRES LEKSYKALNY:
1. Zwiedzanie Budapesztu
2. Najważniejsze miasta węgierskie i ich zabytki
3. Zawody
4. Komunikacja miejska (środki transportu; zalety i wady komunikacji miejskiej)
5. Kino (gatunki ﬁlmów, ulubiony aktor, reżyser ﬁlmowy)
6. Internet kontra kino i telewizja
7. Kultura (opera i teatr)
8. Rzeczy zagubione
9. Kradzieże
10. Parkowanie na zakazie
11. Bajki dla dzieci („Czerwony kapturek”; „Królewna śnieżka”)
12. Spotkanie po latach
13. Życiorys
14. Wywiad z aktorką
15. Podróż pociągiem (zalety i wady)
2.

Praca w grupach: przygotowanie dialogów sytuacyjnych

W1, U1, K1

3.

Praca z tekstem czytanym w języku węgierskim

W1, U1, K1

4.

Ćwiczenia doskonalące rozumienie ze słuchu w języku węgierskim
Przykładowe typ zadań:
1. Wybierz Prawda/ Fałsz
2. Odpowiedz na pytania
3. Uzupełnij luki w tekście
4. Wybierz odpowiednią odpowiedź

W1, U1, K1

Sylabusy
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Prace pisemne w języku węgierskim na zadany temat
Przykładowe tematy:
1. Mój życiorys
2. Zeszły weekend
3. Komunikacja miejska
4. Film
5. Moja ulubiona bajka

5.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
W razie konieczności zajęcia w trybie zdalnym przy użyciu platformy Pegaz i MS Teams, analiza tekstów, metoda sytuacyjna,
inscenizacja, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, metody elearningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, egzamin
ustny, zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (możliwe 4
nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze. Zaliczenie
drugiego semestru na podstawie uczestnictwa, aktywności na
zajęciach oraz testu końcowego. Zaliczenie słownictwa z
wybranych 5 dziedzin Egzamin pisemny i ustny (warunkiem
dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie obu semestrów;
warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie oceny
pozytywnej z części pisemnej)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość materiału z pierwszego semestru. Pozytywne zaliczenie testu na ocenę

Sylabusy
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Gramatyka kontrastywna (wykład) 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.120.5cd558131d33c.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 2

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 zajęć jest ulokowanie kategorii gramatycznych języka węgierskiego w szerszym kontekście
ogólnojęzykoznawczym oraz przygotowanie studentów do słuchania wykładów w języku węgierskim z gramatyki
opisowej języka węgierskiego. Celem zajęć jest rownież przedstawienie cech strukturalnych języka węgierskiego
— w ujęciu kontrastywnym (typologicznym i historycznym). Porównywany jest on z innymi językami: najczęściej
znanymi z liceum lub ze studiów (angielski, niemiecki, francuski, łacina) lub z mniej znanymi (np. turecki,
mandżurski). Istotą zajęć jest to, by osadzić terminologię językoznawczą dotyczącą języka węgierskiego (polską
i węgierską terminologię) i kategorie językowe w siatce pojęć ogólnojęzykoznawczych. Zajęcia mają być również
wprowadzeniem do gramatyki opisowej języka węgierskiego.

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 zna zaawansowaną terminologię
językoznawczą w języku węgierskim.

FWE_K1_W01

egzamin

W2

student zna zaawansiwaną terminologię
językoznawczą w języku polskim.

FWE_K1_W01

egzamin

W3

student zna najważniejsze cechy systemu
gramatycznego języka węgierskiego.

FWE_K1_W06

egzamin

FWE_K1_U03,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U08

egzamin

FWE_K1_K01

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przedstawić logiczne argumenty na rzecz własnych
poglądów, jak i poglądów innych autorów, oraz potraﬁ
formułować wnioski.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

student ma świadomość zakresu posiadanej przez
siebie wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

15

poznanie terminologii obcojęzycznej

13

uczestnictwo w egzaminie

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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Celem zajęć jest przedstawienie różnic strukturalnych między językiem polskim a
węgierskim – przede wszystkim w ujęciu typologicznym. Zajęcia mają być
wprowadzeniem do gramatyki opisowej języka węgierskiego. Tematy:
12. Role jaką spełniają części mowy w zdaniu w języku polskim i węgierskim.
13. Różnice i podobieństwa w systemie zasadniczych kategorii gramatycznych
czasownika w języku polskim i węgierskim.
14. Możliwość wskazywania na dopełnienie bliższe czasownika polskiego i
węgierskiego; odmiana czasownika węgierskie-go (tryb orzekający, czas
teraźniejszy, przyszły i przeszły) w koniugacji podmiotowej i przedmiotowej.
15. Możliwość kombinowania czasów i trybów w języku wę-gierskim.
16. Możliwości wyrażania strony czasownika w języku polskim i węgierskim.
17. Możliwości wyrażania aspektu, trybu możliwości w języku węgierskim i
polskim.
18. Możliwości wyrażania tzw. Aktionsartów w języku węgier-skim.
19. Możliwości wyrażania stosunków (przypadków) przestrzennych w języku
polskim i węgierskim.
20. Pol. przyimki vs. węg. postpozycje i przypadki przestrzenne
21. Wyrażanie określoności i posesywności
22. Postpozycje sekundarne w języku węgierskim.
23. System przypadków w języku estońskim i węgierskim oraz w języku polskim.
24. Sposoby wzbogacania systemu słownikowego w okresie tzw. nyelvújítás.
25. Postaci słownikowe wyrazów w języku polskim i węgier-skim, ważniejsze
różnice w ortograﬁi.

1.

W1, W2, W3, U1, K1

26. Cechy harmonii wokalnej i harmonii spółgłoskowej

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie 60% + 1 punktów w teście/testach. W razie potrzeby egzamin
w formie zdalnej lub egzamin ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Wstęp do językoznawstwa ogólnego 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.120.5cd5581346613.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

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 genealogią języków wybranych rodzin

C2

Przekazanie wiedzy z zakresu historii pisma

C3

Zapoznanie studentów z historią językoznawstwa

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 specyﬁkę oraz przedmiot badań
językoznawstwa, jego działy oraz podstawowe fakty
historyczne, odnosząc się do teorii różnych badaczy
i szkół językoznawczych;

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W02,
FWE_K1_W03,
FWE_K1_W06

egzamin ustny

W2

Student wie, jak deﬁniować i opisywać problemy
poruszane na zajęciach, posługując się specjalistyczną
terminologią;

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W02,
FWE_K1_W03,
FWE_K1_W06

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje dotyczące
językoznawstwa.

FWE_K1_U03,
FWE_K1_U05

egzamin ustny

U2

Student umie formułować i analizować problemy
badawcze w zakresie językoznawstwa ogólnego oraz
FWE_K1_U03,
dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie
FWE_K1_U05
tych problemów; potraﬁ też dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student potraﬁ określić priorytety przy realizacji
określonego zadania związanego z zagadnieniami
z zakresu językoznawstwa ogólnego .

FWE_K1_K01

egzamin ustny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do egzaminu

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.

Kryteria klasyﬁkacji języków;

W1, W2, U1, U2, K1

2.

Rodziny językowe w Europie;

W1, W2, U1, U2, K1

3.

Systemy graﬁczne i ich typologia; historia pisma;

W1, W2, U1, U2, K1

4.

Historia językoznawstwa (zarys);

W1, W2, U1, U2, K1

5.

Współczesne kierunki w językoznawstwie.

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

wykład

Formy zaliczenia

egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia na
podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Koordynator przedmiotu
zastrzega sobie możliwość zmiany formy kształcenia ze stacjonarnej na
zdalną oraz zmiany formy egzaminu ze stacjonarnej na zdalną.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa wiedza z gramatyki opisowej i historycznej jakiegokolwiek języka oraz podstawowa wiedza o miejscu
językoznawstwa wśród nauk humanistycznych;
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa;

Sylabusy
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Zarys historii Węgier do poł. XX w. 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.120.5cd55813687f9.22

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 2

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 realizowanym przez przedmiot jest zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami historii węgierskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

miejsce i znaczenie ﬁlologii w systemie nauk
humanistycznych oraz specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną studiowanej specjalności

FWE_K1_W07

egzamin ustny
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W2

podstawową wiedzę o naukach i dyscyplinach
naukowych oraz o powiązaniach literaturoznawstwa
i językoznawstwa węgierskiego z innymi dziedzinami
nauki, tj.z historią, kulturoznawstwem

FWE_K1_W03

egzamin ustny

W3

podstawową wiedzę o instytucjach związanych
z ochroną i rozwojem języka węgierskiego i kultury
węgierskiej na Węgrzech i poza ich granicami

FWE_K1_W08

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje związane z wytworami kultury
węgierskiej

FWE_K1_U03

egzamin ustny

U2

dobierać metody i narzędzia badawcze, aby
sformułować, a następnie zanalizować,opracować
i przedstawić problemy badawcze w zakresie ﬁlologii
węgierskiej, kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego

FWE_K1_U13

egzamin ustny

U3

rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych
dla studiów z zakresu ﬁlologii węgierskiej
(literaturoznawstwo, językoznawstwo) oraz
przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację
na poziomie podstawowym z zastosowaniem
typowych metod,w celu określenia ich znaczeń,
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym

FWE_K1_U04

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

FWE_K1_K01

egzamin ustny

K2

oceny znaczenia języków i kultur ugroﬁńskich
w kulturze europejskiej

FWE_K1_K02

egzamin ustny

K3

korzystania z wytworów kultury węgierskiej
i estońskiej, potraﬁ wziąć udział w organizacji
przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim w tym
zakresie

FWE_K1_K04

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Po ostatnim zrywie niepodległościowym z początku XVIII stulecia aż do Wiosny
Ludów Węgrzy koncentrowali się głównie na utrzymaniu przywilejów szlacheckich
i niedrażnieniu kolejnych władców, np. Marii Teresy. Coraz częstsze dążenia
patriotyczne znajdowały ujście nie w walce, ale w przeprowadzaniu niezbędnych
reform gospodarczych i społecznych.
W połowie XIX jeszcze raz Węgrzy postanowili upomnieć się o wolność dla swojej
ojczyzny i razem z innymi narodami stanęli przeciwko ciemiężycielom. Choć
powstanie upadło już wkrótce Węgrzy mogli czuć przynajmniej część satysfakcji,
kiedy powstało państwo dualistyczne dające stronie węgierskiej stosunkowo
szeroką autonomię.
Oprócz wielu korzyści jakie były efektem utworzenia Monarchii Austro-Węgierskiej
pojawiły się również poważne problemy, które okażą się kluczowe dla przetrwania
w okresie kryzysu. Budapeszt jako niezależny ośrodek władzy nie potraﬁł
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
uporządkować relacji z innymi narodowościami zamieszkującymi tereny Korony
K1, K2, K3
Św. Stefana.
Brak porozumienia doprowadzi do rozpadu państwa, kiedy to poszczególne
narodowości proklamują niepodległość pod koniec I wojny światowej. Obok
Mohacza historia Węgier ma jeszcze przynajmniej jeden dramatyczny moment,
którym był czerwiec 1920 roku. Zatwierdzenie postanowień sankcjonujących ład w
Europie po I wojnie światowej oznaczało utratę ponad 2/3 terytorium i ogromna
liczbę Węgrów poza granicami kraju.
Ten dramat będzie determinował politykę węgierską w okresie międzywojennym,
kiedy zostaną podjęte próby pokojowej rewizji granic poprzez wchodzenie w
międzynarodowe sojusze i wywieranie nacisków na państwa sąsiednie. Coraz
większa zależność Węgier od III Rzeszy skutkowała w końcu znalezieniem się w
gronie państw sojuszniczych Hitlera w konﬂikcie II wojny światowej. Ta błędna
polityka doprowadzi kraj do kolejnej katastrofy.

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdanie egzaminu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość historii powszechnej
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Wstęp do wiedzy o literaturze węgierskiej - poetyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.120.5cc02e9ce7210.22

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 2

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 podstawową wiedzą w zakresie poetyki ze szczególnym uwzględnieniem specyﬁcznych
dla literatury węgieskiej gatunków literackich

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

znaczenie poetyki dla historii literatury, zna
najważniejsze gatunki literackie i ich przeobrażenie
od XIX wieku (gatunki poaraliterackie), zna
podstawowe systemy wersyﬁkacyjne
charakterystyczne dla literatury węgierskiej ściśle
związane z cechami języka (np. wiersz sylabotoniczny)

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W03,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W08

egzamin ustny

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U03,
FWE_K1_U04,
FWE_K1_U07,
FWE_K1_U13,
FWE_K1_U14

egzamin ustny

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K02,
FWE_K1_K04

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

rozpoznać różne gatunki literackie, w tym gatunki
specyﬁczne dla literatury węgierskiej (np. pieśni
tułacze), potraﬁ je porównać z gatunkami literatury
polskiej.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w dyskusji na temat cech gatunkowych
literatury węgierskiej

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.

Pojęcie poetyki oraz jej cele i miejsce w nauce o literaturze. Podstawowe klasyczne - rodzaje i gatunki literackie do końca XVIII wieku. Zacieranie się granic
między gatunkami w okresie romantyzmu, powstanie gatunków mieszanych i
paraliterackich. Systemy wersyﬁkacyjne, specyﬁczne dla poezji węgierskiej formy
wiersza (np. wiersz Balassiego). Wielkie przeobrażenie poezji w XX wieku.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
W razie koniecznoiści zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej., wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
brak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu w semestrze zimowym

Sylabusy
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Technologia informacyjna
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.120.5ca7569852678.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Informatyka

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0611Obsługa i użytkowanie komputerów

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

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 jest zapoznanie studentów z kluczowymi zagadnieniami pracy z edytorem tekstu, redakcji tekstu, specyﬁki
prac dotyczących zagadnień węgierskich

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

- miejsce i znaczenie ﬁlologii w systemie nauk
humanistycznych oraz specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną studiowanej specjalności - aparat
pojęciowo-terminologiczny stosowany
w subdyscyplinach ﬁlologii - podstawowe pojęcia
i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W06,
FWE_K1_W09

egzamin pisemny

FWE_K1_U03

egzamin pisemny

FWE_K1_K01

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje związane z wytworami kultury
węgierskiej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

- ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego planowania, z uwzględnieniem priorytetów, działań
mających na celu realizację stawianych sobie zadań

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

pozyskanie danych

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.

Praca z programem Word Oﬃce - Opanowanie prostych tekstów: listów, faksów,
oświadczeń, konspektów, CV.
Ogólne zasady redagowania i formatowania tekstów (m.in. prac licencjackich i
magisterskich).
Wstawianie do dokumentów spisu treści i indeksów.
Wstawianie wykresów, ilustracji, nagłówków oraz numeracji stron i ilustracji.
Redagowanie przypisów i bibliograﬁi.
Zasady wyszukiwani informacji w Internecie.
Podstawowa terminologia komputerowa w języku węgierskim, klawiatura
węgierska, sposoby pisania tekstów węgierskich przy użyciu różnych klawiatur.
Najczęstsze praktyczne problemy podczas redagowania tekstów zawierających
węgierskie nazwiska lub nazwy w przypadkach zależnych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
wykład konwersatoryjny, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia laboratoryjne
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdanie egzaminu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa znajomość obsługi komputera
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1120.5ca75696652f3.22

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

Okresy
Semestr 2, Semestr 5

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

zna 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)

FWE_K1_W09

zaliczenie

FWE_K1_U03,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U14

zaliczenie

FWE_K1_K02,
FWE_K1_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

potraﬁ 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

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

12

analiza aktów normatywnych

4

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

4

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 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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Praktyczna nauka języka węgierskiego 3
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.140.5cd55813e0f90.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 180

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z nowy materiałem gramatycznym w celu poprawnego używania struktur gramatycznych

C2

Przekazanie wiedzy poszerzającej zasób słownictwa z wybranych dziedzin życia

C3

Doskonalenie umiejętności tworzenia tekstu pisanego i mówionego

C4

Doskonalenie umiejętności ﬁlologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu pisanego w języku węgierskim

C5

Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu

C6

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych

C7

Wykształcenie umiejętności prezentacji zdobytej wiedzy w języku węgierskim

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

Zna skomplikowane struktury gramatycznei
leksykalne języka węgierskiego; ma świadomość
kompleksowej natury języka węgierskiego

FWE_K1_W02,
FWE_K1_W06

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

W2

Zna specjalistyczną terminologię z wybranych dziedzin
FWE_K1_W02,
życia w języku węgierskim w stopniu odpowiednim
FWE_K1_W10
do poziomu studiów

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną
znajomością języka węgierskiego w mowie i piśmie:
potraﬁ przygotować w języku węgierskim prace
pisemne, odnoszących się do dziedzin życia i kultury
określonych przez standardy ESOKJ dla poziomu B1;
potraﬁ przygotować i przedstawić w języku węgierskim
krótką wypowiedź ustną na poziomie językowym
i na tematy określone przez standardy ESOKJ dla
poziomu B1; potraﬁ dokonać poprawnego przekładu
z języka polskiego na język węgierski i odwrotnie
prostych zdań uwzględniających opanowywany
materiał gramatyczny i leksykalny (poziom B1 według
standardów ESOKJ); wykorzystując różnorodne
techniki komunikacyjne potraﬁ porozumiewać się
i wypowiadać na tematy określone przez standardy
ESOKJ dla poziomu B1

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U02,
FWE_K1_U03,
FWE_K1_U12,
FWE_K1_U14

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U2

Potraﬁ precyzyjnie i logicznie oraz poprawnie językowo
wyrażać swoje myśli i poglądy w języku węgierskim
FWE_K1_U03
i polskim w mowie i w piśmie

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

U3

Potraﬁ przygotować pisemne tłumaczenie tekstu
węgierskiego na język polski w stopniu odpowiednim
do poziomu studiów pierwszego stopnia, posługując
się przy tym odpowiednimi źródłami pomocniczymi
(np. słownikami dwujęzycznymi, jednojęzycznymi,
tematycznymi, specjalistycznymi oraz Internetem)

FWE_K1_U02

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K1

Jest gotów do ciągłego dokształcania się i rozwoju
zawodowego, gdyż zna zakres posiadanej przez siebie
wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się i poszerzania kompetencji
językowych

FWE_K1_K01

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

K2

Jest gotów do korzysta z wytworów kultury
węgierskiej, potraﬁ wziąć udział w organizacji
przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim w tym
zakresie

FWE_K1_K04

prezentacja

K3

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

FWE_K1_K03,
FWE_K1_K04

prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Bilans punktów ECTS

Sylabusy
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Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

180

przygotowanie do ćwiczeń

120

konsultacje

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

20

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie prezentacji multimedialnej

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
360

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
180

ECTS
7.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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ZAKRES GRAMATYCZNY:
1. Czas przeszły; powtórzenie i przekrojowe ćwiczenia
2. Podwójna konstrukcja dzierżawcza
3. Rekcje czasownikowe
4. Przedrostki wybranych czasowników
5. Okolicznik
6. Stopniowanie przymiotnika, przysłówka
7. Postpozycje
8. Zaimek zwrotny, zaimek wzajemny
9. Odmiana zaimków
10. Tryb rozkazujący: tworzenie i zastosowanie
11. Tryb rozkazujący w zdaniach pobocznych
12. Tryb rozkazujący: szyk zdania
13. Tryb rozkazujący w mowie zależnej i wyrażeniu zamiaru i celowości
14. Czas przyszły i jego zastosowanie
15. Tryb przypuszczający w czasie teraźniejszym: tworzenie i zastosowanie
16. Tryb przypuszczający w czasie przeszłym: tworzenie i zastosowanie
17. Tryb przypuszczający ze spójnikami 'mintha', 'ahelyett', 'anélkül'
18. Spójniki zdań współrzędnie złożonych
19. Formy odmienne bezokolicznika
20. Przekrojowe ćwiczenia gramatyczne
1.

ZAKRES LEKSYKALNY:
1. Wakacje i czas wolny
2. Hobby
3. Komunikacja (środki transportu, komunikacja miejska: zalety i wady}
4. Podróż samochodem ( prawo jazdy, przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe)
5. Najczęstsze wykroczenia kierowców
6. Serwis samochodowy (części samochodowe, naprawa i konserwacja)
7. Wypadki drogowe i ich powody
8. Służba zdrowia (choroby i objawy, lekarze specjaliści, leki, pobyt w szpitalu)
9. Praca pielęgniarki i lekarza
10. Choroby XXI wieku
11. Święta kościelne i narodowe w Polsce i na Węgrzech
12. Boże Narodzenie (zwyczaje w Polsce i na Węgrzech)
13. Charakterystyka pór roku
14. Prognoza pogody
15. Związek małżeński (zaręczyny, ślub, podróż poślubna, planowanie rodziny)
16. Model współczesnej rodziny
17. Rozwód (przyczyny i konsekwencje)
18. Sport (dyscypliny, sport i zdrowy tryb życia, zalety i wady profesjonalnego
sportu)
19. Życie na wsi i mieście (zalety i wady)
20. Kultura (ﬁlm, teatr, kino)
21. Plany na przyszłość z użyciem trybu przypuszczającego
22. Przysłowia

W2, U1, U2, U3, K1, K3

2.

Praca w grupach: przygotowanie przez studentów prezentacji na wybrany przez
siebie temat hungarystyczny.
Po prezentacji dyskusja ( otwarte pytania, ocena przedstawionego tematu,
wnioski )

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

3.

Praca z tekstem czytanym: artykuły z czasopism, teksty literackie; najświeższe
wiadomości

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2, K3

4.

Ćwiczenia doskonalące rozumienie ze słuchu
Przykładowe typ zadań:
1. Wybierz Prawda/ Fałsz
2. Odpowiedz na pytania
3. Uzupełnij luki w tekście
4. Wybierz odpowiednią odpowiedź

W1, W2, U1, U2, K1

Sylabusy
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Prace pisemnew języku węgierskim na zadany temat:
Przykładowe tematy:
1. Życiorys
2. Moje ulubione święto
3. Podróżowanie
4. Wakacyjne wspomnienia
5. Prognoza pogody
6. Nauka

5.

W1, U1, U2, U3, K1, K2

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
W razie konieczności zajęcia w trybie zdalnym przy użyciu platformy Pegaz i MS Teams, analiza tekstów, metoda projektów,
metoda sytuacyjna, inscenizacja, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe,
ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

zaliczenie na ocenę,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach obowiązkowa (możliwe 4 nieobecności
nieusprawiedliwione w semestrze. Zaliczenie słownictwa z
wybranych 5 dziedzin Przygotowanie prezentacji w grupie
Zaliczenie semestru na podstawie uczestnictwa, aktywności na
zajęciach i testu końcowego na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość materiału z Praktycznej nauki języka węgierskiego z I roku studiów

Sylabusy
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Drugi język ugroﬁński - estoński 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.140.5cd558141196a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Estoński

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
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

zna podstawową terminologię ﬁlologiczną w języku
polskim

FWE_K1_W02

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_U06,
FWE_K1_U14

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Sylabusy

wykazuje się podstawową teoretyczną i praktyczną
znajomością języka estońskiego w mowie i piśmie zna
zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności
oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego ma świadomość znaczenia
języków i kultur ugroﬁńskich w kulturze europejskiej
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kontynuacji nauki języka estońskiego

FWE_K1_K01

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Praktyczna nauka języka estońskiego zaczyna się na II roku ﬁlologii węgierskiej.
Studenci poznają podstawowe zasady fonetyki i gramatyki języka estońskiego.
Prowadzący zajęcia podaje również podstawowe wiadomości o historii, kulturze i
codziennym życiu w Estonii. W trakcie zajęć z praktycznej nauki języka
estońskiego na II roku ﬁlologii węgierskiej studenci poznają podstawowe
konstrukcje gramatyczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, Metody programowane - z użyciem podręcznika programowanego;
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa; Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie; Metody problemowe metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę Prace kontrolne, prace pisemne i sprawdziany ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka węgierskiego - wykład 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.140.5cd558143b35d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

student zna i rozumie aspekty fonetyki i fonologii, ze szczególnym uwzględnieniem fonetyki i fonologii języka
węgierskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

cechy charakterystyczne fonetyki i fonologii języka
węgierskiego i ich znaczenie w komunikacji, ma
zaawansowaną wiedzę z zakresu fonetyki i fonologii

FWE_K1_W11

zaliczenie pisemne,
zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy i syntezy informacji na zadany temat

zaliczenie pisemne,
zaliczenie

FWE_K1_U03

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

Forma aktywności studenta
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.

1. Miejsce fonetyki w językoznawstwie
2. Mowa, artykułowanie dźwięków
3. System fonologiczny
4. Samogłoski: ich realizacja, cechy charakterystyczne
5. Spółgłoski: ich realizacja, cechy charakterystyczne
6. Podział na sylaby, ich budowa
7. Fonotaktyka: rola suﬁksów charakterystycznych dla języka węgierskiego
8. Akcent i intonacja
9. Zróżnicowanie fonologiczne w społeczeństwie I
10. Zróżnicowanie fonologiczne w społeczeństwie II
11. Morfologia – wprowadzenie
12. Perspektywa morfologiczna I.
13. Perspektywa morfologiczna II.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
w razie konieczności zajęcia w trybie zdalnym, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne, zaliczenie uczestnictwo w zajęciach (max. 3 nieobecności)
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Gramatyka opisowa języka węgierskiego - ćwiczenia 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.140.5cd558145b6d0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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 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

student zna i rozumie aspekty fonetyki i fonologii, ze szczególnym uwzględnieniem fonetyki i fonologii języka
węgierskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

73 / 230

W1

cechy charakterystyczne fonetyki i fonologii języka
węgierskiego i ich znaczenie w komunikacji, w stopniu
zaawansowanym zna terminologię dot. fonetyki
i fonologii

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W02,
FWE_K1_W08

esej

W2

metody analizy komunikacji w poszczególnych
gałęziach językoznawstwa

FWE_K1_W05

esej

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U03

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy i syntezy informacji na zadany temat

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie eseju

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Podstawy komunikacji międzyludzkiej
2. Pochodzenie języka oraz cechy charakterystyczne języka ludzkiego
3. Rola warstwy fonetycznej
4. Organy mowy i ich ﬁzjologia
5. Rola mózgu w komunikacji i produkcji językowej, tudzież odbiorze języka
6. Mowa, pismo, zapis fonetyczny
7. Wady i dysfunkcje mowy
8. Fonetyka i fonologia języka węgierskiego
9. Fonemy w językach świata
10. Cechy charakterystyczne fonetyki języka węgierskiego - hangtörvények a
magyarban
11. Fonemy, sylaby, słowa
12. Prozodia języka
13. Różnice artykulacyjne - różnice geograﬁczne i społeczne
14. Różnice artykulacyjne w węgierskich dialektach
15. Omówienie prac semestralnych

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
w razie konieczności zajęcia w trybie zdalnym, metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów,
wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie pracy semestralnej, prezentacja tematu na zajęciach
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Zarys historii kultury węgierskiej do połowy XX w. 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.140.604f2587cd800.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest wskazanie zasadniczych problemów dotyczących historii kultury węgierskiej w oparciu
o istotne wydarzenia z przeszłości

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

miejsce i znaczenie ﬁlologii w systemie nauk
humanistycznych oraz specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną studiowanej specjalności

FWE_K1_W07

zaliczenie pisemne

76 / 230

W2

wiedzę o naukach i dyscyplinach naukowych oraz
o powiązaniach literaturoznawstwa i językoznawstwa
węgierskiego z innymi dziedzinami nauki, tj.z historią,
kulturoznawstwem

FWE_K1_W03

zaliczenie pisemne

W3

wiedzę o instytucjach związanych z ochroną
i rozwojem języka węgierskiego i kultury węgierskiej
na Węgrzech i poza ich granicami

FWE_K1_W08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje związane z wytworami kultury
węgierskiej

FWE_K1_U03

zaliczenie pisemne

U2

dobierać metody i narzędzia badawcze, aby
sformułować, a następnie zanalizować,opracować
i przedstawić problemy badawcze w zakresie ﬁlologii
węgierskiej, kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego

FWE_K1_U13

zaliczenie pisemne

U3

rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych
dla studiów z zakresu ﬁlologii węgierskiej
(literaturoznawstwo, językoznawstwo) oraz
przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację
na poziomie podstawowym z zastosowaniem
typowych metod,w celu określenia ich znaczeń,
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym

FWE_K1_U04

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

FWE_K1_K01

zaliczenie pisemne

K2

oceny znaczenia języków i kultur ugroﬁńskich
w kulturze europejskiej

FWE_K1_K02

zaliczenie pisemne

K3

korzystania z wytworów kultury węgierskiej
i estońskiej, potraﬁ wziąć udział w organizacji
przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim w tym
zakresie

FWE_K1_K04

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

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

Sylabusy
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Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Przedmiot Zarys historii kultury węgierskiej do połowy XX wieku bazuje na
posiadanej już wiedzy z zakresu historii Węgier. Celem zajęć jest chronologiczne
przedstawienie najważniejszych zagadnień z zakresu kultury węgierskiej od
pradziejów plemion węgierskich aż do połowy wieku XX oraz zapoznanie
studentów z kluczowymi pojęciami dotyczącymi omawianego materiału.
Kultura węgierska jest nierozerwalnie związana z historią dlatego też omawiane
zagadnienia prezentowane są w sposób ciągły. W każdym z kluczowych okresów
można odnaleźć istotne wydarzenie determinujące obszar kultury. Tak było np. w
chwili przyjęcia chrześcijaństwa w obrządku zachodnim skutkującym zwróceniem
się w kierunku cywilizacji zachodniej, zanurzeniem się w kulturze europejskiej.
Wielokrotnie dwór królewski był miejscem, gdzie rozwijała się kultura węgierska
pod wpływem przebywających tam wykształconych cudzoziemców, stamtąd też
rozchodziła ona na pozostałe obszary.
Tematem rozpoczynającym jest skomplikowana kwestia pochodzenia Węgrów,
przynależność językowa i badania historyczno-porównawcze, które pokazują
olbrzymie bogactwo sfery kulturowej plemion węgierskich.
Z etnogenezą Węgrów wiążę się również wędrówka plemion węgierskich na
obecnie zamieszkiwane tereny. Istotną rolę odgrywają także etapy pośrednie,
które wskazują na wzajemne oddziaływanie języków i zależności pomiędzy
napotkanymi grupami.
Kultura węgierska dynamicznie rozwijała się w okresie panowania I króla Stefana,
który autentycznie dbał o szybkie włączenie swojego kraju w obszar kultury
zachodniej.
W dalszej kolejności przedmiot zajęć stanowi formowanie się państwowości,
pierwszy koronowany władca z rodzimej dynastii Árpádów. O sile i znaczeniu
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
państwa węgierskiego stanowili królowie potraﬁący wykorzystać odpowiednią
K1, K2, K3
koniunkturę i wzmacniać Węgry kosztem sąsiadów. Umiejętnie wykorzystywali
swoje doświadczenie i wiedzę, aby podnosić poziom cywilizacyjny Węgier, który
gwarantował równomierny rozwój państwa.
Istotny okres w historii Węgrów stanowią krwawe wojny z armią turecką, które
dzięki strategicznym umiejętnością dowódców węgierskich przez dług czas
udawało się toczyć poza granicami kraju. Osobny rozdział stanowi z pewnością
panowanie jednego z najważniejszych władców Macieja Korwina, który wciągu
kilku dekad ponownie stworzył silne, niezależne państwo, dzięki temu mógł
realizować swoje dalekosiężne plany. Był człowiekiem renesansu, doskonale
wykształcony, dbał o sferę kultury w stopniu równym wojskowości czy
administracji. Jego śmierć jest początkiem schyłku znaczenia Węgier na arenie
międzynarodowej, upadek został niejako przypieczętowany klęską pod Mohaczem,
gdzie wojska węgierskie zostały rozgromione przez liczebniejsze siły tureckie. Po
tej tragedii narodowej Węgry znikają z mapy Europy na całe stulecia i Węgrzy
rozpaczliwie będą próbowali odzyskać niepodległość. Kolejne stulecia przyniosą
liczne powstania antytureckie i antyhabsburskie. Niestety żadne z nich nie
przyniosło oczekiwanego rezultatu. Jest to też okres, kiedy kultura węgierska jest
poważnie zagrożona, Węgry walczą o zachowanie tożsamości narodowej i rolę
bastionu broniącego tradycji i kultury przejął skutecznie Siedmiogród.
Zrzucenie kontroli tureckiej było dopiero możliwe w wyniku ogólnych zmian i
nowego układu sił w Europie, od tego momentu terytorium węgierskie znajdzie się
w całkowitej zależności od dynastii Habsburgów, którzy umiejętnie potraﬁli
zniechęcić i odwrócić uwagę Węgrów od ich dążeń niepodległościowych, stosując
różnego rodzaju zachęty, jak restrykcje.

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Oddanie pracy zaliczeniowej
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii Węgier
Obecność jest obowiązkowa

Sylabusy
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Historia literatury węgierskiej XIX w. 1 - wykład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.140.604f268d39fda.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi twórcami i utworami węgierskimi okresu romantyzmu

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

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W03,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W05,
FWE_K1_W07,
FWE_K1_W08

zaliczenie ustne

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U03,
FWE_K1_U04,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U07,
FWE_K1_U08,
FWE_K1_U13

zaliczenie ustne

FWE_K1_K01,
uczestniczenia w dyskusji na temat literatury
węgierskiej XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem FWE_K1_K02,
FWE_K1_K04
paraleli i różnic między literaturą węgieską a polską

zaliczenie ustne

najważniejsze tendencje charakterystyczne dla
literatury węgierskiej XIX wieku: kanon literacki,
najważniejsze tematy (powstanie 1848/49 roku, temat
"gentry"), emblematyczni poeci i prozaicy; specyﬁczne
cechy literatury polskiej na tle literatury rodzimej (np.
"odwrócony" mesjanizm)

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

ulokować historię literatury węgierskiej XIX wieku
w literaturze europejskiej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie eseju

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.

Początki i ogólna charakterystyka węgierskiego romantyzmu, przewaga poezji w
pierwszej połowie wieku, ludowość, odreagowanie przez twórców klęski powstania
węgierskiego 1848/49 roku, "przeoczenie" realizmu i pozytywizmu (i jgo
przyczyny) w drugiej połowie wieku. Powstanie nowego wątku tematycznego w
drugiej połowie wieku teamtu "gentry". Sylwetka i twórczość następujących
poetów i pisarzy: Ferenc Kölcsey, József Katona, Mihály Vörösmarty, János Arany,
Sándor Petőﬁ, Mór Jókai

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
złożenie pracy semestralnej w języku węgierskim

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu "Wstęp do wiedzy o literaturze węgierskiej" - na pierwszym roku studiów

Sylabusy
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Historia literatury węgierskiej XIX w. 1 - ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.140.604f26af15ca8.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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

Zapoznanie studentów z najważniejszymi utworami literatury węgierskiej pierwszej połowy XIX wieku.

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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najważniejsze tendencje charakterystyczne dla
literatury węgierskiej XIX wieku: kanon literacki,
najważniejsze tematy (powstanie 1848/49 roku, temat
"gentry"), emblematyczni poeci i prozaicy; specyﬁczne
cechy literatury polskiej na tle literatury rodzimej (np.
"odwrócony" mesjanizm)

W1

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W03,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W05

zaliczenie

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U03,
FWE_K1_U04,
FWE_K1_U07

zaliczenie

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K02,
FWE_K1_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
Samodzielnie czytać i interpretować poezję węgierską
oraz krótsze opowiadania (w języku oryginału),
przeprowadzić analizę dłużych utworów prozatorskich
czytanych po polsku.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uczestniczenia w dyskusji na temat emblematycznych
twórców węgierskich XIX wieku

K1

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

Forma aktywności studenta
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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza utworów następujących twórców: József Katona, Ferenc Kölcsey, Mihály
Vörösmarty, Sándor Petőﬁ, János Arany, Mór Jókai

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test zaliczeniowy z lektur obowiązkowych
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu "Wstęp do wiedzy o literaturze węgierskiej" na pierwszym roku studiów

Sylabusy

85 / 230

Proza węgierska XXI w. 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.140.5cd558152a1c3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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

Zapoznanie studentów z utworami prozatorskimi najnowszej literatury węgierskiej po 2000 roku. Jest to jedyna
możliwość na studiach licencjackich, gdyż okres ten szczegółowo omawiany jest dopiero na studiach II stopnia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

najnowsze tendencje prozy węgierskiej po 2000 oku

FWE_K1_W08,
FWE_K1_W10

egzamin ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
wykorzystać zdobytą na wykładach wiedzę w celu
wyodrębnienia ulubionego autora / stylu / wątku
tematycznego

U1

FWE_K1_U03,
FWE_K1_U04,
FWE_K1_U08,
FWE_K1_U09

egzamin ustny

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K02,
FWE_K1_K04

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uczestniczenia w dyskusji na temat emblematycznych
twórców węgierskich XIX wieku

K1

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

Forma aktywności studenta
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.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zmiany w prozie węgierskiej po 2000 r.: powrót tematów politycznych, nasilanie
się problematyki egzystencjalnej i tendencji skandalizujących. Renesans
problematyki siedmiogrodzkiej w twórczości autorów najmłodszego pokolenia,
nieznających z autopsji realiów realnego socjalizmu i reżimu Ceauşescu. Ostatni
okres twórczości m.in. Pétera Eszterházyego, pisarstwo Györgya Dragomána,
Andrei Tompy, Szilárda Borbélya, Krisztiny Tóth, Zsolta Berty, Krisztiána Grecsó.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Brak
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Techniki konferencyjne 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.140.5cd558150a0b5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

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
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy oraz kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie technik konferencyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student posiada wiedzę konieczną do rozpoznania
struktur tekstu.

FWE_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Student potraﬁ formułować własne poglądy, zadawać
pytania referentowi i analizować referat w trakcie jego
prezentacji, tworzyć praktyczne handouty.

U1

FWE_K1_U05

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
student jest przygotowany do kolektywnego
rozwiązywania problemów w oparciu o dotychczasową
wiedzę, wymieniania się opiniami o zadanych
lekturach i wysłuchanych referatach.

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

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.

Ustalanie struktury tekstu i ujmowanie go w formie wykresu. -- Cel organizacji i
struktura konferencji naukowej. -- Odmienność jednodniowego sympozjum od
wielodniowej konferencji z rozmaitymi sekcjami. -- Prezentacja własnych
referatów. -- Cechy i niebezpieczeństwa dyskusji konferencyjnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest: aktywny udział w zajęciach
zaliczenie na ocenę (wykazanie się znajomością lektur i dyskusją), pozytywna ocena
prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak warunków wstępnych. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Wprowadzenie do etymologii 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.140.5cd55814dc3e6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

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
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy na temat pochodzenia leksyki ugroﬁńskiej i innych języków.

C2

Kształcenie umiejętności lektury tekstów etymologicznych i ich oceny.

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 mechanizmy wyjaśniające
pochodzenie leksyki ugroﬁńskiej i innych języków.

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W07

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ poprawnie i ze zrozumieniem czytać
teksty etymologiczne oraz je oceniać i o nich
dyskutować.

U1

FWE_K1_U08,
FWE_K1_U10

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest przygotowany do dokonywania wyboru
etymologii najlepiej uzasadnionej, niezależnie
od poglądów tradycyjnych

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie raportu

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.

Pojęcie etymologii naukowej i ludowej. -- Zjawiska etymologiczne (np. katachreza,
kontaminacja, perintegracja, eponimizacja itp.). -- Kryteria odróżniania wyrazów
zapożyczonych. -- Mechanizmy adaptacji wyrazów obcych. -- Typy słowników
etymologicznych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest: aktywny udział w zajęciach
zaliczenie na ocenę (wykazanie się znajomością lektur i dyskusją), pozytywna ocena
prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak warunków wstępnych. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Historia ﬁlmu węgierskiego otwarty wykład 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.140.5cd5582164923.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED

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
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem realizowanym przez przedmiot jest zapoznanie studentów z problematyką historii kinematograﬁi
węgierskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

miejsce i znaczenie ﬁlologii w systemie nauk
humanistycznych oraz specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną studiowanej specjalności

FWE_K1_W03,
FWE_K1_W07

esej
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W2

zagadnienia dotyczące nauk i dyscyplin naukowych
oraz powiązań literaturoznawstwa i językoznawstwa
węgierskiego z innymi dziedzinami nauki, tj.
z historią,kulturoznawstwem

FWE_K1_W03

esej

W3

zagadnienia dotyczące instytucji związanych
z ochroną i rozwojem języka węgierskiego i kultury
węgierskiej na Węgrzech i poza ich granicami

FWE_K1_W10

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje związane z wytworami kultury
węgierskiej

FWE_K1_U03

esej

U2

dobierać metody i narzędzia badawcze, aby
sformułować, a następnie zanalizować,opracować
i przedstawić problemy badawcze w zakresie ﬁlologii
węgierskiej, kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego

FWE_K1_U13

esej

U3

rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych
dla studiów z zakresu ﬁlologii węgierskiej
(literaturoznawstwo, językoznawstwo) oraz
przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację
na poziomie podstawowym z zastosowaniem
typowych metod,w celu określenia ich znaczeń,
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym

FWE_K1_U04

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K02

esej

K2

ma świadomość znaczenia języków i kultur
ugroﬁńskich w kulturze europejskiej

FWE_K1_K02

esej

K3

o korzystania z wytworów kultury węgierskiej
i estońskiej, potraﬁ wziąć udział w organizacji
przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim w tym
zakresie

FWE_K1_K03

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie eseju

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

94 / 230

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zajęcia mają na celu przybliżenie, na ile to możliwe wiernie, zwartej historii
kinematograﬁi węgierskiej. Historia jej jak się okaże jest bardzo długa i obﬁtuje
zarówno w wzloty i upadki, miała ona okresy lepsze, np. lata 60. Ubiegłego wieku
oraz gorsze, np. okres stalinowski czy lata prze udźwiękowieniem ﬁlmu.
Z jednej strony charakteryzuje swoistą odmiennością, wykreowała własne gatunki,
np. dramat sentymentalny, tematykę, swoisty klimat ﬁlmów, uznawanych
powszechnie za trudne, ale także ulegała wpływom zagranicznym, neorealizm,
francuska nowa fala.
Kinematograﬁa Węgierska jest jedną z bardziej interesujących kinematograﬁi
europejskich i jedną z najstarszych, pierwsze projekcje i pierwsze próby realizacji
ﬁlmów pochodzą z 1896 roku czyli z tego samego okresu co działalność braci
Lumiere.
Tak wczesne początki ﬁlmu węgierskiego były możliwe dzięki wyjątkowo
korzystnej sytuacji gospodarczej, jakie znajdował się kraj w drugiej połowie XIX w.
Rozwój przemysłu, eksport rolnictwa, spowodowany powstanie monarchii austrowęgierskiej przyczyniło się do błyskawicznego rozwoju przemysłu ﬁlmowego już
od samego początku. Pod względem ilość studiów ﬁlmowych, ﬁrm związanych z
ﬁlmem, Węgry mogły konkurować z takimi potęgami jak Francja, Niemcy czy
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
Dania. Dość wspomnieć, że był taki rok, w którym to Węgry znalazły się na
K1, K2, K3
pierwszym miejscu w ilości wyprodukowanych ﬁlmów, 1912 – 14 ﬁlmów czyli
obrazów trwających więcej niż godzinę. Niestety z tego okresu czyli epoki kina
niemego zachowało się ledwie 5 procent zrealizowanych ﬁlmów w niemalże
całości, lub w formie naddającej się do odtworzenia , drugie pięć procent to
szczątkowe fragmenty, 90 procent zaginęło. Dane te pokazują jak burzliwa była
historia Węgier w XX wieku. Filmy najstarsze musiały przetrwać dwie wojny
światowe, dwie rewolucje, postawanie i upadki systemów totalitarnych, jak widać,
większość nie przetrwała. W trakcie naszych zajęć będzie śledzić rozwój
kinematograﬁi węgierskiej w ścisłej zależności z wydarzeniami historycznymi,
bowiem nie da się tego kontekstu oddzielić.
Postaram się w trakcie naszych zajęć przybliżyć Państwu najważniejsze
zagadnienia dotyczące ﬁlmu węgierskiego. Podzieliłem historię tej kinematograﬁi
na następujące bloki tematyczne, które czasami będą się zazębiały. Podzial ma
charakter zarówno historyczny jak i problemowy.
1. Epoka kina niemego.
2. Sándor Korda i inni twórcy
3. Wprowadzenie dźwięku
4. Dźwiękowy ﬁlm węgierski w latach 1931-1945

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

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Oddanie pracy zaliczeniowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii powszechnej i historii Węgier
Obecność nie jest obowiązkowa

Sylabusy
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Proza węgierska XIX wieku - wykład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.140.604f278e9c546.22

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
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 z zakresu historii prozy węgierskiej XIX wieku w kontekście europejskim

C2

Uświadomienie słuchaczom najważniejszych zjawisk XIX wiecznej prozy węgierskiej (gatunki, formy, tematy
i funkcje)

C3

Zapoznanie studentów z najważniejszymi XIX wiecznymi węgierskimi prozaikami i ich dziełami

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 terminy literaturoznawcze

FWE_K1_W04

egzamin pisemny

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U04,
FWE_K1_U07,
FWE_K1_U08

egzamin pisemny

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K02

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ samodzielnie napisać pracę naukową
(umie sporządzić bibliograﬁę, przypisy, komentarze
itp.).

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do analizy aktualnych problemów
literaturoznawstwa

K1

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.

Wprowadzenie do historii prozy węgierskiej w kontekście europejskim

W1, U1, K1

2.

Najważniejsze zjawiska XIX wiecznej prozy węgierskiej (gatunki, formy, tematy i
funkcje)

W1, U1, K1

3.

Powieść romantyczna (charakterystyka, analiza)

W1, U1, K1

4.

Sylwetka i dzieła Móra Jókaiego

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przeczytanie lektur
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach nie jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka węgierskiego 4
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.180.5cd55815bdc8c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
12.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 180

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z nowy materiałem gramatycznym w celu poprawnego używania skomplikowanych
struktur gramatycznych

C2

Przekazanie wiedzy poszerzającej zasób słownictwa z wybranych dziedzin życia

C3

Doskonalenie umiejętności ﬁlologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu pisanego w języku węgierskim

C4

Doskonalenie umiejętności tworzenia tekstu pisanego i mówionego w języku węgierskim

C5

Doskonalenie umiejętności ﬁlologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu pisanego w języku węgierskim

C6

Doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego

C7

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych

C8

Wykształcenie umiejętności językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograﬁcznych) umożliwiających
formułowanie i zrozumienie wypowiedzi na poziomie B2

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:
FWE_K1_W02,
FWE_K1_W06,
FWE_K1_W08,
FWE_K1_W10

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
prezentacja, zaliczenie

U1

Wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów
pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną
znajomością języka węgierskiego w mowie i piśmie:
potraﬁ przygotować w języku węgierskim prace
pisemne, odnoszących się do różnych dziedzin życia,
kultury, literatury określonych przez standardy ESOKJ
dla poziomu B2; potraﬁ przygotować i przedstawić
w języku węgierskim wypowiedź ustną na poziomie
językowym i na tematy określone przez standardy
ESOKJ dla poziomu B2; potraﬁ dokonać poprawnego
przekładu z języka polskiego na język węgierski
i odwrotnie prostych zdań uwzględniających
opanowywany materiał gramatyczny i leksykalny
(poziom B2 według standardów ESOKJ); wykorzystując
różnorodne techniki komunikacyjne potraﬁ
porozumiewać się i wypowiadać na tematy określone
przez standardy ESOKJ dla poziomu B2

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U02,
FWE_K1_U03,
FWE_K1_U04,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U07,
FWE_K1_U08,
FWE_K1_U09

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
prezentacja, zaliczenie

U2

Potraﬁ przygotować pisemne tłumaczenie tekstu
węgierskiego na język polski w stopniu odpowiednim
do poziomu studiów pierwszego stopnia, posługując
się przy tym odpowiednimi źródłami pomocniczymi
(np. słownikami dwujęzycznymi, jednojęzycznymi,
tematycznymi, specjalistycznymi oraz Internetem)

FWE_K1_U02

prezentacja, zaliczenie

W1

Zna w stopniu zaawansowaym struktury gramatyczne
i leksykalne języka węgierskiego; ma świadomość
kompleksowej natury języka węgierskiego

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Jest gotów do samodzielnego poszerzania swoich
kompetencji językowych z zakresu języka
węgierskiego

FWE_K1_K01

prezentacja

K2

Jest gotów do korzystania z wytworów kultury
węgierskiej, potraﬁ wziąć udział w organizacji
przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim w tym
zakresie

FWE_K1_K02,
FWE_K1_K03,
FWE_K1_K04,
FWE_K1_K05

prezentacja

K3

Jest gotów do współdziałania i pracy w grupie,
przyjmując w niej różne role

FWE_K1_K02,
FWE_K1_K03,
FWE_K1_K04,
FWE_K1_K05

prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta
ćwiczenia

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
180
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przygotowanie do egzaminu

20

uczestnictwo w egzaminie

2

przygotowanie do ćwiczeń

100

Przygotowanie do sprawdzianów

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Przygotowanie prac pisemnych

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

konsultacje

3

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
360

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
180

ECTS
7.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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ZAKRES GRAMATYCZNY:
1. Forma kauzatywna czasownika i jej zastosowanie w życiu codziennym
2. Trudności z czasownikiem kauzatywnym dla użytkownika języka polskiego
3. Zwroty idiomatyczne
4. Imiesłowy przymiotnikowe i ich zastosowanie
5. Imiesłów przysłówkowy i jego zastosowanie
6. Szyk w języku węgierskim
7. Słowotwórstwo (tworzenie przymiotników i rzeczowników)
8. Rekcje czasownikowe
9. Przedrostki wybranych czasowników
10. Przekrojowe ćwiczenia gramatyczne

1.

ZAKRES LEKSYKALNY:
1. System oświaty w Polsce i na Węgrzech (szkoły, nauczyciele, przedmioty,
system oceniania uczniów i studentów)
2. Egzamin maturalny
3. Święta Wielkanocne (zwyczaje dawniej i dziś, symbolika, znaczenie)
4. Rola usług w życiu człowieka
5. Turystyka (zwiedzanie miasta, oprowadzanie turystów, atrakcje turystyczne)
6. Podjęcie pracy (ogłoszenie o pracę, życiorys i list motywacyjny, rozmowa o
pracę, atrakcyjne zawody)
7. Problem bezrobocia
8. Rodzina czy kariera zawodowa
9. Załatwianie spraw urzędowych
10. Osobliwości Budapesztu
11. Pobyt w Egerze (historia obrony zamku, Gárdonyi Géza i „Gwiazdy Egeru)
12. Historia kawy ( kultura picia kawy, kawiarnie jako centrum życia
artystycznego, kulturalnego i politycznego)
13. Zakupy (centa handlowe kontra małe sklepy, konsumpcyjny tryb życia,
zakupoholizm, zakupy przez Internet)
14. Wygląd zewnętrzny człowieka
15. Cechy charakteru
16. Problem uzależnień w XXI w. (palenie, alkohol, narkotyki, telefon, Internet)
17. Położenie geograﬁczne Węgier
18. Rola mody w życiu człowieka
19. Różnica pokoleń
20. Nawyki żywieniowe
21. Rola zwierząt w życiu człowieka
22. Metody efektywnej nauki języka obcego
23. Ochrona środowiska
24. Klęski żywiołowe

W1, U1, U2, K1, K3

2.

Praca w grupach:
Pprzygotowanie przez studentów prezentacji na wybrany przez siebie temat
hungarystyczny
Po prezentacji dyskusja (otwarte pytania, ocena przedstawionego tematu, wnioski
)

W1, U1, K1, K2, K3

3.

Praca z tekstem czytanym: artykuły z czasopism, teksty literackie, najświeższe
wiadomości

W1, U1, U2, K1

4.

Ćwiczenia doskonalące rozumienie ze słuchu
Przykładowe typ zadań:
1. Wybierz Prawda/ Fałsz
2. Odpowiedz na pytania
3. Uzupełnij luki w tekście
4. Wybierz odpowiednią odpowiedź

W1, U1, K1

5.

Prace pisemne w języku węgierskim na zadany temat
Przykładowe tematy:
1. Praca
2. Fantastyczny dzień
3. Polskie wesele
4. Bajka
5. Moda
6. Co by było........

W1, U1, K1, K2

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
W razie konieczności zajęcia w trybie zdalnym przy użyciu platformy Pegaz i MS Teams, analiza tekstów, metoda sytuacyjna,
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, metody elearningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, egzamin
ustny, prezentacja,
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach obowiązkow (możliwe 4 nieobecności
nieusprawiedliwione w semestrze) Zaliczenie słownictwa z
wybranych 5 dziedzin Przygotowanie prezentacji w grupie
Zaliczenie semestru na podstawie uczestnictwa, aktywności na
zajęciach oraz testu końcowego Egzamin pisemny i ustny
(warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie obu
semestrów; warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest
uzyskanie oceny pozytywnej z części pisemnej)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Pozytywne zaliczenie trzeciego semestru studiów

Sylabusy
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Drugi język ugroﬁński - estoński 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.180.5cd55815e4fbb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Estoński

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
zaliczenie na ocenę

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

zna podstawową terminologię ﬁlologiczną w języku
polskim

FWE_K1_W02

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_U06

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wykazuje się podstawową teoretyczną i praktyczną
znajomością języka estońskiego w mowie i piśmie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Sylabusy

kontynuacji nauki języka na wyższym poziomie
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Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do sprawdzianu

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Praktyczna nauka języka estońskiego zaczyna się na II roku ﬁlologii węgierskiej.
Studenci poznają podstawowe zasady fonetyki i gramatyki języka estońskiego.
Prowadzący zajęcia podaje również podstawowe wiadomości o historii, kulturze i
codziennym życiu w Estonii. W trakcie zajęć z praktycznej nauki języka
estońskiego na II roku ﬁlologii węgierskiej studenci poznają podstawowe
konstrukcje gramatyczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, Metody dydaktyczne - słownik, metody praktyczne - ćwiczenia
przedmiotowe, metoda przewodniego tekstu; metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, metody
programowane - z użyciem podręcznika programowego
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

aliczenie 1. semestru: kolokwium zaliczeniowe; warunkiem uzyskania
zaliczenia jest także obecność na zajęciach oraz prace kontrolne (prace
zaliczenie na ocenę
pisemne i sprawdziany ustne) Zaliczenie II semestru: kolokwium
zaliczeniowe Zaliczenie roku: kolokwium zaliczeniowe na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie pierwszego semestru nauki języka

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka węgierskiego - wykład 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.180.5cd5581611747.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

student zna i rozumie aspekty morfologii ze szczególnym uwzględnieniem morfologii języka węgierskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

problemy współczesnej morfologii, także w odniesieniu
FWE_K1_W01,
do języka węgierskiego, w stopniu zaawansowanym
FWE_K1_W02
za terminologię dot. morfologii języka

egzamin pisemny,
egzamin ustny
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student zna róże teorie z zakresu morfologii języka
i potraﬁ przeprowadzić analizę w oparciu o nie

W2

FWE_K1_W11

egzamin pisemny,
egzamin ustny

FWE_K1_U03,
FWE_K1_U07,
FWE_K1_U08

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
skorzystać ze źródeł polsko- i obcojęzycznych,
analizować i przetwarzać znalezione w nich informacje

U1

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

Forma aktywności studenta
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.

1. Co to jest morfologia?
2. Temat i rdzeń. Budowa leksemu
3. Suﬁksy. Jak zmienia się znaczenie?
4. Rodzaje suﬁksów ze względu na miejsce ich dołączania
5. Podział suﬁksów
6. Czasownik i jego suﬁksy
7. Budowa rzeczownika i jego suﬁksy
8. Budowa przymiotnika i jego suﬁksy
9. Budowa przysłówka oraz przyimka i ich suﬁksy
10. Budowa zaimka
11. Właściwości imiesłowu
12. Preﬁksy
13. Złożenia wyrazowe i derywacja
14. Rzadsze mechanizmy tworzenia leksemów

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
w razie konieczności zajęcia w trybie zdalnym, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

egzamin pisemny, egzamin ustny uczestnictwo w zajęciach (max. 3 nieobecności na semestr)
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Gramatyka opisowa języka węgierskiego - ćwiczenia 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.180.5cd5581636bed.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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 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

student zna i rozumie aspekty morfologii, ze szczególnym uwzględnieniem morfologii języka węgierskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

terminologię w języku polskim i węgierskim, związaną
z morfologią języka w stopniu zaawansowanym

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W02,
FWE_K1_W03

zaliczenie pisemne
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W2

teorie z zakresu morfologii i potraﬁ zastosować je
w toku analizy poszczególnych przypadków

FWE_K1_W11

zaliczenie pisemne

FWE_K1_U03,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U07,
FWE_K1_U14

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

analizować i przetwarzać otrzymane informacje

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

uczestnictwo w egzaminie

1

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

9

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

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.

1. Co to jest morfologia?
2. Najważniejsza terminologia
3. Budowa leksemu
4. Pojęcie i rodzaje suﬁksów
5. Rzeczownik i jego suﬁksy
6. Czasownik i jego suﬁksy
7. Przymiotnik i jego suﬁksy
8. Przysłówek i jego suﬁksy
9. Imiesłów i jego suﬁksy
10. Suﬁksy właściwe pozostałym częściom mowy
11. Derywacja
12. Inne metody tworzenia (się) neologizmów
13. Spojrzenie kontrastywne: wybrane elementy morfologiczne w językach
polskim i węgierskim
14. Test
15. Omówienie najtrudniejszych zagadnień

W1, W2, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
w razie konieczności zajęcia prowadzone zdalnie, metody e-learningowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład
konwencjonalny, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne

obecność na zajęciach (max. 3 nieobecności) uzyskanie pozytywnej oceny
na teście zaliczeniowym
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Zarys historii kultury węgierskiej do połowy XX w. 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.180.604f25eadca15.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest wskazanie zasadniczych problemów dotyczących historii kultury węgierskiej w oparciu
o istotne wydarzenia z przeszłości

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

miejsce i znaczenie ﬁlologii w systemie nauk
humanistycznych oraz specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną studiowanej specjalności

FWE_K1_W07

egzamin ustny
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W2

wiedzę o naukach i dyscyplinach naukowych oraz
o powiązaniach literaturoznawstwa i językoznawstwa
węgierskiego z innymi dziedzinami nauki, tj.z
historią,kulturoznawstwem

FWE_K1_W03

egzamin ustny

W3

wiedzę o instytucjach związanych z ochroną
i rozwojem języka węgierskiego i kultury węgierskiej
na Węgrzech i poza ich granicami

FWE_K1_W08

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje związane z wytworami kultury
węgierskiej

FWE_K1_U03

egzamin ustny

U2

dobierać metody i narzędzia badawcze, aby
sformułować, a następnie zanalizować,opracować
i przedstawić problemy badawcze w zakresie ﬁlologii
węgierskiej,kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego

FWE_K1_U13

egzamin ustny

U3

rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych
dla studiów z zakresu ﬁlologii węgierskiej
(literaturoznawstwo, językoznawstwo) oraz
przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację
na poziomie podstawowym z zastosowaniem
typowych metod,w celu określenia ich znaczeń,
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym

FWE_K1_U04

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

FWE_K1_K01

egzamin ustny

K2

oceny znaczenia języków i kultur ugroﬁńskich
w kulturze europejskiej

FWE_K1_K02

egzamin ustny

K3

korzystania z wytworów kultury węgierskiej
i estońskiej, potraﬁ wziąć udział w organizacji
przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim w tym
zakresie

FWE_K1_K04

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

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

Sylabusy
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Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Po ostatnim zrywie niepodległościowym z początku XVIII stulecia aż do Wiosny
Ludów Węgrzy koncentrowali się głównie na utrzymaniu przywilejów szlacheckich
i niedrażnieniu władców, np. Marii Teresy. Coraz częstsze dążenia patriotyczne
znajdowały ujście nie w walce, ale w przeprowadzaniu niezbędnych reform
gospodarczych i społecznych. Reformy te oznaczały również zakładanie instytucji
oświatowych, wydawanie węgierskich czasopism i wydawnictw publicystycznych.
W połowie XIX jeszcze raz Węgrzy postanowili upomnieć się o wolność dla swojej
ojczyzny i razem z innymi narodami stanęli przeciwko ciemiężycielom. Choć
powstanie upadło już wkrótce Węgrzy mogli czuć przynajmniej część satysfakcji,
kiedy powstało państwo dualistyczne dające stronie węgierskiej stosunkowo
szeroką autonomię. Język węgierski jako obowiązujący mógł się rozwijać bez
przeszkód.
Oprócz wielu korzyści jakie były efektem utworzenia Monarchii Austro-Węgierskiej
pojawiły się również poważne problemy, które okażą się kluczowe dla przetrwania
w okresie kryzysu. Budapeszt jako niezależny ośrodek władzy nie potraﬁł
uporządkować relacji z innymi narodowościami zamieszkującymi tereny Korony
Św. Stefana. Z drugiej jednak strony stolica stała się europejską metropolią,
ośrodkiem, który przyciągał swoim potencjałem artystów, intelektualistów z
całego niemal kontynentu.
Brak porozumienia pomiędzy Węgrami a innymi narodowościami doprowadzi do
rozpadu państwa, kiedy poszczególne nacje proklamują niepodległość pod koniec
I wojny światowej. Obok Mohacza historia Węgier ma jeszcze przynajmniej jeden
dramatyczny moment, którym był czerwiec 1920 roku. Zatwierdzenie
postanowień sankcjonujących ład w Europie po I wojnie światowej oznaczało
utratę ponad 2/3 terytorium i ogromna liczbę Węgrów poza granicami kraju. Rola
kultury w tym okresie polegała na dodawaniu otuchy żyjącym w poczuciu
niewyobrażalnej krzywdy Węgrów. Dlatego też widoczne są tendencje
nawiązywania do tradycji, ludowości, itp.
Ten dramat będzie determinował politykę węgierską w okresie międzywojennym,
kiedy zostaną podjęte próby pokojowej rewizji granic poprzez wchodzenie w
międzynarodowe sojusze i wywieranie nacisków na państwa sąsiednie. Coraz
większa zależność Węgier od III Rzeszy skutkowała w końcu znalezieniem się w
gronie państw sojuszniczych Hitlera w konﬂikcie III wojny światowej. Ta błędna
polityka doprowadzi kraj do kolejnej katastrofy.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdanie egzaminu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii Węgier
Obecność obowiązkowa

Sylabusy

113 / 230

Historia literatury węgierskiej XIX w. 2 - wykład
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.180.604f26d845048.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z najważniejszymi twórcami i utworami węgierskimi drugiej połowy XIX wieku - druga faza
romantyzmu, początki realizmu.

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

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W03,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W05,
FWE_K1_W07,
FWE_K1_W08

egzamin ustny

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U03,
FWE_K1_U04,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U07,
FWE_K1_U08,
FWE_K1_U13

egzamin ustny

FWE_K1_K01,
uczestniczenia w dyskusji na temat literatury
węgierskiej XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem FWE_K1_K02,
FWE_K1_K04
paraleli i różnic między literaturą węgieską a polską

egzamin ustny

najważniejsze tendencje charakterystyczne dla
literatury węgierskiej XIX wieku: kanon literacki,
najważniejsze tematy (powstanie 1848/49 roku, temat
"gentry"), emblematyczni poeci i prozaicy; specyﬁczne
cechy literatury polskiej na tle literatury rodzimej (np.
"odwrócony" mesjanizm)

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

ulokować historię literatury węgierskiej XIX wieku
w literaturze europejskiej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

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.

Odreagowanie przez twórców klęski powstania węgierskiego 1848/49 roku,
"przeoczenie" realizmu i pozytywizmu (i jgo przyczyny) w drugiej połowie wieku.
Powstanie nowego wątku tematycznego w drugiej połowie wieku tematu "gentry".
Sylwetka i twórczość następujących poetów i pisarzy: Mihály Tompa, Pál Gyulai,
Imre Madách, Kálmán Mikszáth, Sándor Bródy, Géza Csáth.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie pracy semestralnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie tego przedmiotu z semestru 3.

Sylabusy
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Historia literatury węgierskiej XIX w. 2 - ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.180.604f270489dd4.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z utworami literatury węgierskiej drugiej połowy XIX wieku - kolejna faza romantyzmu
i początki realizmu.

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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najważniejsze tendencje charakterystyczne dla
literatury węgierskiej drugiej połowy XIX wieku: apatia
po klęsce powstania 1848/49 roku, "przeoczenie"
realizmu i pozytywizmu, tj. niezwykła żywotność
tendencji romatycznych.

W1

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W03,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W05

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U03,
FWE_K1_U04,
FWE_K1_U07

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K02,
FWE_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
Samodzielnie czytać i interpretować poezję węgierską
oraz krótsze opowiadania (w języku oryginału),
przeprowadzić analizę dłuższych utworów
prozatorskich czytanych po polsku.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uczestniczenia w dyskusji na temat emblematycznych
twórców węgierskich drugiej połowy XIX wieku

K1

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie eseju

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.

Analiza utworów następujących twórców: Mihály Tompa, Pál Gyulai, Imre Madách,
Kálmán Mikszát, Sándor Bródy, Géza Gárdonyi, Géza Csáth

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test zaliczeniowy
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie ćwiczeń z semestru 3.

Sylabusy

119 / 230

Proza węgierska XIX w. - ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.180.604f2965b0dea.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Analiza i interpretacja utworów prozatorskich literatury węgierskiej XIX wieku - ze względu na poziom znajomości
przez studentów II roku dostępnych głównie w języku polskim

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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Znaczenie i rolę najwybitniejszych utworów
prozatorskich XIX wieku w procesie budowania
tożsamości narodowej i na tle walki a wolność
i niepodległość kraju.

W1

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W03,
FWE_K1_W04

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U03,
FWE_K1_U04,
FWE_K1_U07

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K02,
FWE_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
Samodzielnie czytać i interpretować utwory literackie.
Krótsze formy prozatorskie student musi czytać
w oryginale, powieści zaś w języku polskim

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uczestniczenia w dyskusji na temat twórczości
węgierskich romantyków i przedstawicieli nowych
tendencji (realizmu).

K1

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie się do sprawdzianu 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.

Analiza utworów przede wszystkim Móra Jókaiego. Kálmána Miszátha. Z punktu
widzenia współczesnej nauki o literaturze bardziej aktualnym wydaje się Mikszáth,
a nie najbardziej emblematyczny przedstawiciel węgierskiego romantyzmu.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test zaliczeniowy z lektur obowiązkowych
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy

122 / 230

Wprowadzenie do etymologii 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.180.5cd55816bf7dc.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Przekazanie wiedzy na temat pochodzenia leksyki ugroﬁńskiej i innych języków.

C2

Kształcenie umiejętności lektury tekstów etymologicznych i ich oceny.

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 mechanizmy wyjaśniające
pochodzenie leksyki ugroﬁńskiej i innych języków.

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W07

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ poprawnie i ze zrozumieniem czytać
teksty etymologiczne oraz je oceniać i o nich
dyskutować.

U1

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U10

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest przygotowany do dokonywania wyboru
etymologii najlepiej uzasadnionej, niezależnie
od poglądów tradycyjnych.

K1

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie raportu

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.

Pojęcie etymologii naukowej i ludowej. -- Zjawiska etymologiczne (np. katachreza,
kontaminacja, perintegracja, eponimizacja itp.). -- Kryteria odróżniania wyrazów
zapożyczonych. -- Mechanizmy adaptacji wyrazów obcych. -- Typy słowników
etymologicznych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest: aktywny udział w zajęciach
zaliczenie na ocenę (wykazanie się znajomością lektur i dyskusją), pozytywna ocena
prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak warunków wstępnych. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Techniki konferencyjne 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.180.5cd55816e1516.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

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

Przekazanie wiedzy oraz kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie technik konferencyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Student posiada wiedzę konieczną do rozpoznania
struktur tekstu.

FWE_K1_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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Student potraﬁ formułować własne poglądy, zadawać
pytania referentowi i analizować referat w trakcie jego
prezentacji, tworzyć praktyczne handouty.

U1

FWE_K1_U04

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest przygotowany do kolektywnego
rozwiązywania problemów w oparciu o dotychczasową
wiedzę, wymieniania się opiniami o zadanych
lekturach i wysłuchanych referatach.

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Ustalanie struktury tekstu i ujmowanie go w formie wykresu. -- Cel organizacji i
struktura konferencji naukowej. -- Odmienność jednodniowego sympozjum od
wielodniowej konferencji z rozmaitymi sekcjami. -- Prezentacja własnych
referatów. -- Cechy i niebezpieczeństwa dyskusji konferencyjnej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest: aktywny udział w zajęciach
zaliczenie na ocenę (wykazanie się znajomością lektur i dyskusją), pozytywna ocena
prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak warunków wstępnych. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Historia ﬁlmu węgierskiego otwarty wykład 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.180.5cd55823c2b0b.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED

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
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem realizowanym przez przedmiot jest zapoznanie studentów z problematyką historii kinematograﬁi
węgierskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

miejsce i znaczenie ﬁlologii w systemie nauk
humanistycznych oraz specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną studiowanej specjalności

FWE_K1_W03,
FWE_K1_W07

egzamin ustny
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W2

zagadnienia dotyczące nauk i dyscyplin naukowych
oraz powiązań literaturoznawstwa i językoznawstwa
węgierskiego z innymi dziedzinami nauki, tj.z
historią,kulturoznawstwem

FWE_K1_W03

egzamin ustny

W3

zagadnienia dotyczące instytucji związanych
z ochroną i rozwojem języka węgierskiego i kultury
węgierskiej na Węgrzech i poza ich granicami

FWE_K1_W10

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje związane z wytworami kultury
węgierskiej

FWE_K1_U03

egzamin ustny

U2

dobierać metody i narzędzia badawcze, aby
sformułować, a następnie zanalizować,opracować
i przedstawić problemy badawcze w zakresie ﬁlologii
węgierskiej, kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego

FWE_K1_U13

egzamin ustny

U3

rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych
dla studiów z zakresu ﬁlologii węgierskiej
(literaturoznawstwo, językoznawstwo) oraz
przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację
na poziomie podstawowym z zastosowaniem
typowych metod,w celu określenia ich znaczeń,
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym

FWE_K1_U04

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K02

egzamin ustny

K2

ma świadomość znaczenia języków i kultur
ugroﬁńskich w kulturze europejskiej

FWE_K1_K02

egzamin ustny

K3

do korzystania z wytworów kultury węgierskiej
i estońskiej, potraﬁ wziąć udział w organizacji
przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim w tym
zakresie

FWE_K1_K03

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

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

128 / 230

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Sylabusy

1. Stan kultury na Węgrzech po II wojnie światowej, w kontekście sytuacji
gospodarczej, społecznej.
2. Odbudowa kinematograﬁi węgierskiej. Kinematograﬁa węgierska, jak i inne
dziedziny życia musiały rozpoczynać drogę odbudowy niemalże od zera.
Brakowało wszystkiego, od zniszczonego wyposażenia hal zdjęciowych, przez
zburzone kina po zdziesiątkowaną kadrę. Część pracowników uciekła, część
zginęła, podobnie jak w latach dwudziestych i później trzydziestych ludzie uciekali
przed nową władzą.
3. Tematyka ﬁlmów okresu powojennego jako odbicie problemów dnia
codziennego.
4. Filmy węgierskie okresu stalinowskiego .Zdecydowana, niekorzystna zmiana
nadeszła wraz z okresem stalinowskim. Wzmocniono kontrolę, cenzurę zresztą nie
tylko przemysłu ﬁlmowego, ograniczono tematykę ﬁlmów. Filmy, poza nielicznymi
wyjątkami była wersjami właściwie jednego scenariusza, który był oczywiście
zgodny z oﬁcjalną polityką. Okres ten pozwolił jednak niektórym artystom zdobyć
ważne doświadczenie.
5. „Odwilż” w kulturze węgierskiej. Wypadki polityczne nigdy nie pozostawały bez
echa, choć w przypadku kinematograﬁi, z pewnym,
oczywistym zrozumiałym opóźnieniem pojawią się one na ekranie. Odwilż jest
ważna, zarówno pod względem zróżnicowanej tematyki,
podejmowania trudnych niewygodnych zagadnień, ale także ze względu na styl.
Nowe wzorce, które dostępne były tylko dla wybranych mogły teraz dotrzeć do
szerszej publiczności.
6. Relacje władz komunistycznych ze środowiskami twórczymi. Były one trudne,
bowiem środowiska twórcze z największym dystansem
podchodziły do deklaracji władz, ﬁlmowcy jednak byli grupą specyﬁczną,
najbardziej bodajże uzależnioną od rządzących, w
związku z tym najłatwiej ulegali presji politycznej, przynajmniej ci, którzy chcieli
pozostać w zawodzie. Różne były ich losy, mniej lub
bardziej podporządkowywali się oﬁcjalnej propagandzie, sami ją z czasem
kreowali.
7. Tematy tabu w polityce kulturalnej państwa Kádára. To oczywiście, że rok 1956
i wydarzenia października tylko pod konkretnymi
warunkami mogły we wczesnym okresie zaistnieć na ekranie. Najczęściej jako tło,
pewna sugestia czy punkt wyjścia dla
opowiedzianej fabuły. Z czasem presja będzie mniejsza i rewolucja zacznie się
pojawiać jako coraz ważniejszy element fabularny. Jednak na całkowitą zmianę w
tym względzie trzeba poczekać do upadku systemu. Inne tematy: relacje z ZSRR,
jeńcy wojenni, itp. Węgry jako sojusznik Niemiec.
8. Filmy Istvána Szabó jako źródło społecznych oczekiwań. Całościowe spojrzenie
na twórczość węgierskiego reżysera, problematykę jego ﬁlmów w kontekście
także pewnych deklaracji z ostatnich lat.
9. Postać Miklósa Jancsó i jego wpływ na kulturę węgierską. Reżyser przez kilka
dekad wyznaczał trendy, styl, sposób opowiadania historii, był nauczycielem
całych generacji węgierskich ﬁlmowców.
10. Młode pokolenie reżyserów na początku XXI w. na nowo odkrywa kino, Török
Groó, Bollók, Pálﬁ i inni, czerpią z jednej strony z
dokonań klasyków, ale z drugiej nie boją się eksperymentować z formą, treścią.
Umiejętnie wykorzystują nadarzającą się okazję i
doskonale radzą sobie w ekonomii wolnego rynku.
11. Márta Mészáros i jej twórczość w kontekście związków z Polską. Jej twórczość
jest doskonale znana polskiemu widzowi za sprawą
kontaktów, osobistych relacji i artystycznych zainteresowań.Opowiada historie
uniwersalne, dobrze znane nad Wisłą i Dunajem. Jako jedna z niewielu artystek
węgierskich stara się odważnie mówić o tragicznych latach stalinowskich, m.in. na
kanwie historii własnej rodziny.
12. Kino kobiece i jego rola w kulturze węgierskiej. Kinematograﬁa węgierska
posiada silną reprezentację reżyserek, które w sposób
szczególny, z wyjątkową wrażliwością patrzą na problemy współczesnego świata i
potraﬁą interesująco pokazać to w swoich ﬁlmach.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdanie egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii powszechnej i historii Węgier
Obecność nie jest obowiązkowa

Sylabusy
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Proza węgierska XXI w. - ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.180.604f28e17bc93.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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

Przekazanie wiedzy z zakresu historii prozy węgierskiej XIX wieku w kontekście europejskim

C2

Uświadomienie słuchaczom najważniejszych zjawisk XIX wiecznej prozy węgierskiej (gatunki, formy, tematy
i funkcje)

C3

Zapoznanie studentów z najważniejszymi XIX wiecznymi węgierskimi prozaikami i ich dziełami

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 zna i rozumie podstawowe terminy
literaturoznawcze

W1

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W05

zaliczenie ustne

FWE_K1_U04,
FWE_K1_U05

zaliczenie ustne

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K02

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
Student potraﬁ samodzielnie napisać pracę naukową
(umie sporządzić bibliograﬁę, przypisy, komentarze
itp.).

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
Student jest gotów do analizy aktualnych problemów
literaturoznawstwa

K1

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

50

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.

Zapoznanie się z sylwetką Gézy Gárdonyiego oraz analiza jego dzieł

W1, U1, K1

2.

Zapoznanie się z sylwetką Kálmána Mikszátha oraz analiza jego dzieł

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności, analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach, przeczytanie lektur obowiązkowych
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązowa

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka węgierskiego 5
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1100.5cd55817a2187.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze słownictwem omawianych na zajęciach tematów oraz
z zagadnieniami z zakresu gramatyki.

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

leksykę i gramatykę języka węgierskiego
z określonych kręgów tematycznych i na wymaganym
poziomie językowym

FWE_K1_W02,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W05,
FWE_K1_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U02,
FWE_K1_U06,
FWE_K1_U08,
FWE_K1_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

odbierać oryginalne bądź w niewielkim stopniu
preparowane teksty w języku węgierskim z wybranych
zagadnień tematycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

wykonanie ćwiczeń

30

rozwiązywanie zadań

25

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

136 / 230

1. Powtórzenie; przedstawianie się i wzajemne zapoznawanie. Zaimek wzajemny
2. Czy my się skądś znamy?
3. Czas. Punktualność. Okoliczniki czasu.
4. Odmiana imiesłowu bezokolicznikowego. Szyk zdania, funkcje
5. Zdania cytowane
6. Co pomaga w koncentracji? Historia kawy
7. Dawanie rad. Powtórzenie trybu rozkazującego
8. Zdania przeczące
9. Zaimki względne
10. Imiesłowy. Powtórzenie
11. Wypoczynek. Kto, gdzie i jak chciałby spędzić wakacje...
12. Na Węgrzech. Zwiedzanie Budapesztu. Balaton
13. Stopniowanie przymiotnika i jego funkcje w zdaniu
14. Przedrostki czasownikowe: wyrażenia, użycie w zdaniu.
15. Użycie form grzecznościowych
16. Usługi. Kto pomoże przy usterce?
17. U fryzjera, zakup telefonu.... Jak kupujemy?
18. Forma kauzatywna. Powtórzenie
19. Tryb przypuszczajacy w czasie teraźniejszym
20. Odmiana zaimków osobowych
21. Nauka języków obcych. Ciekawostki. Jak uczymy się języków?
22. Funkcje trybu przypuszczajacego w zdaniach złożonych
23. Zaimek nieokreślony i upowszechniajacy
24. Przedrostki czasownikowe. Użycie w zdaniu
25. Miłość i małżeństwo
26. Internet. Czy umiemy bez niego żyć?
27. Zmiany pokoleniowe
28. Funkcje i użycie imieslowu bezokolicznikowego
29. Powtórzenie
30. Powtórzenie

1.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, metoda sytuacyjna, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności.
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Drugi język ugroﬁński - estoński 3
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1100.5cd55817c231e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Estoński

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
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

Sylabusy

- zna podstawową terminologię ﬁlologiczną w języku
polskim - posiada umiejętności językowe na poziomie
B1 (według standardów ESOKJ) w zakresie
dodatkowego języka obcego; poziom B2 możliwy
do osiągnięcia w zależności od indywidualnych
możliwości i predyspozycji studenta - zna zakres
posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju
zawodowego - ma świadomość znaczenia języków
i kultur ugroﬁńskich w kulturze europejskiej

FWE_K1_W02,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W05,
FWE_K1_W06

zaliczenie na ocenę

138 / 230

Umiejętności – Student potraﬁ:
korzysta z wytworów kultury węgierskiej i estońskiej,
potraﬁ wziąć udział w organizacji przedsięwzięć
o charakterze popularyzatorskim w tym zakresie

U1

FWE_K1_U14

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_K01

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kontynuacji nauki na wyższym poziomie

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Praktyczna nauka języka estońskiego na III roku ﬁlologii węgierskiej obejmuje
przede wszystkim trudniejsze konstrukcje gramatyczne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, Metody dydaktyczne - słownik: metody praktyczne - ćwiczenia
przedmiotowe, metoda przewodniego tekstu metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Prace kontrolne prace pisemne i sprawdziany ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie 2 pierwszych semestrów nauki języka

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka węgierskiego - wykład 3
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1100.5cd55817e7f99.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

student zna i rozumie aspekty syntaksy, ze szczególnym uwzględnieniem syntaksy języka węgierskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

zagadnienia syntaksy języka węgierskiego w stopniu
zaawansowanym

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W02,
FWE_K1_W03,
FWE_K1_W08

zaliczenie pisemne

140 / 230

metody analizy zdania w oparciu o przedstawiane
teorie

W2

FWE_K1_W11

zaliczenie pisemne

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U03,
FWE_K1_U05

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
analizować kompleksowe zagadnienia z zakresu
syntaksy języka węgierskiego

U1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie do zajęć

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Wprowadzenie
1.1. Zdanie w podejści funkcjonalnym
1.2. Schemat i realizacja
1.3. Hálózatos mondattan- syntaksa w modelu sieciowym
2. Zdanie podstawowe i obrazowanie procesu
2.1. Czasownik w zadniu
2.2. Grupa czasownikowa
2.2.1. Relacja podmiotu
2.2.2. Relacja dopełnieniowa tárgy
2.2.3. Relacje okolicznikowe
2.3. Relacje przydawkowe

1.

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
w razie konieczności zajęcia w trybie zdalnym, metody e-learningowe, wykład konwencjonalny, analiza przypadków,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne obecność na zajęciach, uzyskanie przynajmniej 60% z zaliczenia
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Gramatyka opisowa języka węgierskiego - ćwiczenia 3
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1100.5cd5581814a34.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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 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

student zna i rozumie aspekty semantyki, potraﬁ zanalizować powiązanie semantyki z kategoriami
gramatycznymi i procesami komunikacji językowej

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

w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu
opisu części mowy języka węgierskiego, zagadnień
semantycznych oraz powiązań kategorii
gramatycznych procesami kategoryzacji

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W02,
FWE_K1_W03

zaliczenie pisemne, esej

W2

Absolwent zna i ma zaawansowaną i uporządkowaną
wiedzę z zakresu aparatu pojęciowoterminologicznego stosowanego w językoznawstwie
i literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i
pokrewnych w ramach ﬁlologii języka węgierskiego

FWE_K1_W11

zaliczenie pisemne, esej

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U03,
FWE_K1_U05

zaliczenie pisemne, esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy tekstów polsko- i węgierskojęzycznych z zakresu językoznawstwa

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do sprawdzianu

15

przygotowanie do zajęć

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.

1. Podstawowe zagadnienia semantyki
2. Koncepcje znaczenia
3. Podstawy pojęciowe znaczenia
4. Kategoryzacja i znaczenie
5. Proste i złożone struktury znaczeniowe
6. Metafora i metonimia
7. Gramatyka i semantyka
8. Czasownik
9. Rzeczownik
10. Przymiotnik
11. Relacyjność i kategorie gramatyczne: zaimki i postpozycje
12. Imiesłowy i inﬁnitiv
13. Metaforyczność wyrażania bliży i dali w elementach gramatycznych i
leksykalnych
14. Specyﬁkacja i schematyzacja
15. Polisemia i synonimia

W1, W2, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
w razie konieczności zajęcia w trybie zdalnym, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją
multimedialną, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

uzyskanie przynajmniej 60% na teście zaliczeniowymi o pisemna
analiza i opracowanie podanych podczas semestru artykułów
zaliczenie pisemne, esej
naukowych, opracowanie wybranego z listy zagadnienia dot. teorii
znaczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs przedstawia poszczególne części mowy języka węgierskiego w ujęciu opisowym oraz ich znaczenie korzystając z
aparatu narzędzi językoznawstwa kognitywnego. Kurs odbywa się stacjonarnie, natomiast w razie konieczności zajęcia
odbywają się w trybie zdalnym.

Sylabusy
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Historia języka węgierskiego z elementami gramatyki historycznej
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1300.5cc02e9f59c1f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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 5

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

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

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie najważniejszych procesów historycznych, kształtujących język węgierski.
Omawiane okresy historii języka węgierskiego to: prawęgierski, starowęgierski, średniowęgierski i nowowęgierski
(10–20. wiek). Studenci zapoznają się z najstarszymi węgierskimi zabytkami językowymi, poznają warstwy
zapożyczeń, historię kontaktów z innymi językami, proces kształtowania się języka literackiego.

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

W2

W3

zaawansowaną terminologię ﬁlologiczną w języku
węgierskim.

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W02,
FWE_K1_W03,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W05,
FWE_K1_W06,
FWE_K1_W07,
FWE_K1_W08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

główne nurty badań nad językiem węgierskim
w kontekście synchronicznym.

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W02,
FWE_K1_W03,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W05,
FWE_K1_W06,
FWE_K1_W07,
FWE_K1_W08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

student ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w subdyscyplinach ﬁlologii.

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W02,
FWE_K1_W03,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W05,
FWE_K1_W06,
FWE_K1_W07,
FWE_K1_W08

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

precyzyjnie i logicznie oraz poprawnie językowo
wyrażać swoje myśli i poglądy w języku węgierskim
i polskim w mowie i w piśmie.

FWE_K1_U03,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U07,
FWE_K1_U08,
FWE_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

czytać historyczne teksty w języku węgierskim.

FWE_K1_U03,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U07,
FWE_K1_U08,
FWE_K1_U10

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K02

zaliczenie na ocenę,
zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

U2

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

popularyzacji wiedzy naukowej o historii języka
węgierskiego.

Bilans punktów ECTS
Semestr 5

Forma aktywności studenta
wykład

Sylabusy

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
30
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

przygotowanie do sprawdzianu

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
75

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
Semestr 6
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

15

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
45

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.

1) Wprowadzenie do językoznawstwa historycznego: omówienie charakterystyki
zmian (regularnych i nieregularnych) fonetycznych, morfologicznych,
składniowych, semantycznych, stylistycznych; charakterystyka kontaktów
arealnych (pojęcie substratu, adstratu i superstratu), mechanizm zapożyczeń
leksykalnych, morfologicznych; kwestia zmian fonetycznych wywołanych obcym
wpływem.
2) Kwestia periodyzacji języków, periodyzacja języka węgierskiego
3) Krótka charakterystyka poszczególnych okresów języka węgierskiego
(najważniejsze procesy językowe w kontekście historycznym)
3) Zapoznanie się ze słownikami etymologicznymi i historyczno-etymologicznymi
języka węgierskiego oraz z opracowaniami monograﬁcznymi dot. wybranej
warstwy słownictwa
4) Charakterystyka kontaktów języka węgierskiego z innymi językami
europejskimi i azjatyckimi
5) Krytyka tekstu, poznanie takich terminów jak: aﬁliacja tekstów, stemma,
recensio, emendatio czy aparat krytyczny, oprócz tego przedstawienie
ważniejszych kategorii zamierzonych i niezamierzonych błędów popełnianych
przez kopistów.
6) Klasyﬁkacja węgierskich zabytków piśmiennych (rękopiśmiennych i
drukowanych)
7) Lektura tekstów starowęgierskich i średniowęgierskich
8) Okres średniowęgierski: proces kształtowania się języka literackiego
9) Kwestia tzw. nyelvújítás.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Semestr 5
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie sprawdzianu wiedzy. Obecność na zajęciach.
zaliczenie, egzamin pisemny / ustny W razie konieczności możliwość sprawdzianu wiedzy w
formie zdalnej.

Semestr 6
Metody nauczania:
analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie sprawdzianu wiedzy. Aktywność na zajęciach. W razie potrzeby
w formie zdalnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Historia literatury węgierskiej XX wieku - wykład 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1100.5cd558183b3e6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z historią literatury węgierskiej pierwszej połowy XX wieku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Najważniejsze tendencje literatury węgierskiej
pierwszej połowy XX wieku

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W03,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W10

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Dobrze orientować się w procesie
historycznoliterackim i powiązać teksty kultury
z wydarzeniami historycznymi omawianego okresu

U1

FWE_K1_U04,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U07

zaliczenie

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K02,
FWE_K1_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uczestniczenia w dyskusji na temat literatury
węgierskiej pierwszej połowy XX wieku

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie eseju

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.

Czasopismo "Nyugat" jako najbardziej opiniotwórcze pismo od początku XX wieku
do lat 40., Twórczość poetów i prozaików skupionych wokół "Nyugat",
najważniejsze tendencje w prozie: realizm, psychologizm. Temat "gentry" jako
temat specyﬁczny dla kultury węgierskiej. Twórczość pisarzy ludowych i
miejskich.

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie pracy semestralnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Historia literatury węgierskiej XX wieku - ćwiczenia 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1100.5cd558185cb8e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z utworami literatury węgierskiej pierwszej połowy XX wieku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Znaczenie w kulturze narodowej oraz miejsce
w procesie historycznoliterackim twórców węgierskich
należących do kanonu pierwszej połowy XX wieku

FWE_K1_W03,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W05

zaliczenie
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Umiejętności – Student potraﬁ:

Samodzielnie czytać teksty literackie w języku
węgierskim. Potraﬁ je prawidłowo interpretować
i ulokować je w procesie historycznoliterackim

U1

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U03,
FWE_K1_U04,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U07,
FWE_K1_U08,
FWE_K1_U09,
FWE_K1_U12,
FWE_K1_U13

zaliczenie

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K02,
FWE_K1_K04

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uczestniczenia w dyskusji na temat twórczości
węgierskich autorów należących do kanonu
literackiego w pierwszej poowie XX wieku.

K1

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

Forma aktywności studenta
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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza wieszy następujących poetów: Endre Ady, Mihály Babits, Árpád Tóth,
Dezső Kosztolányi, Attila József. Analiza węgierskich noweli i powieści (te drugie
czytane są po polsku) następujących autorów : Dezső Kosztolányi, Mihály Babits,
Zsigmond Móricz,

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test zaliczeniowy z lektur obowiązkowych
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Proza węgierska XX w. 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1100.5cd5581885ec6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
3.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z prozą węgierską XX wieku. Przedmiot nie dubluje materiału przerobionego w ramach
przedmiotu "Historia literatury węgierskiej XX wieku".

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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Najważniejsze tendencje zachodzące w prozie XX
wieku

W1

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W03,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W08,
FWE_K1_W10

egzamin

FWE_K1_U04,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U07,
FWE_K1_U08

egzamin

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K03,
FWE_K1_K04

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
Dobrze orientować się w procesie
historycznoliterackim i powiązać teksty kultury
z wydarzeniami historycznymi omawianego okresu.

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uczestniczenia w dyskusji na temat prozy węgierskiej
XX wieku

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie eseju

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.

Najważniejsze wątki tematyczne w prozie węgierskiej XX wieku: temat "gentry",
temat rustykalny, temat Trianon oraz pierszej i drugiej wojny światowej, temat
systemów totalitarnych. Proza węgieska wobec zmian ustrojowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
W razie konieczności zajęcia mogą się odbywać w trybie zdalnym., wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład
z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie pracy semestralnej
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Film węgierski wobec przeszłości
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1100.5cc02e9fb6e31.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

Obligatoryjność
fakultatywny

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

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu związków ﬁlmu węgierskiego i wydarzeń historycznych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

miejsce i znaczenie ﬁlologii w systemie nauk
humanistycznych oraz specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną studiowanej specjalności

FWE_K1_W03,
FWE_K1_W07

egzamin ustny
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W2

zagadnienia dotyczące nauk i dyscyplin naukowych
oraz powiązań literaturoznawstwa i językoznawstwa
węgierskiego z innymi dziedzinami nauki, tj.z
historią,kulturoznawstwem

FWE_K1_W03

egzamin ustny

W3

zagadnienia dotyczące instytucji związanych
z ochroną i rozwojem języka węgierskiegoi kultury
węgierskiej na Węgrzech i poza ich granicami

FWE_K1_W10

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje związane z wytworami kultury
węgierskie

FWE_K1_U03

egzamin ustny

U2

dobierać metody i narzędzia badawcze, aby
sformułować, a następnie zanalizować,opracować
i przedstawić problemy badawcze w zakresie ﬁlologii
węgierskiej, kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego

FWE_K1_U13

egzamin ustny

U3

rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych
dla studiów z zakresu ﬁlologii węgierskiej
(literaturoznawstwo, językoznawstwo) oraz
przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację
na poziomie podstawowym z zastosowaniem
typowych metod,w celu określenia ich znaczeń,
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym

FWE_K1_U04

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K02

egzamin ustny

K2

ma świadomość znaczenia języków i kultur
ugroﬁńskich w kulturze europejskie

FWE_K1_K02

egzamin ustny

K3

do korzystania z wytworów kultury węgierskiej
i estońskiej, potraﬁ wziąć udział w organizacji
przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim w tym
zakresie

FWE_K1_K03

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

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

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia będą dotyczyć dwóch istotnych kwestii: ﬁlmu i historii węgierskiej. W
swoich ﬁlmach reżyserzy węgierscy nieustannie poruszają zagadnienie przeszłości
(np. Miklós Jancsó). Historia jest archetypem, do którego ten węgierski reżyser
powracał wielokrotnie . Nazwiska węgierskich twórców, którzy podobnie jak on
niemalże obsesyjnie rozliczali się z przeszłością można wymieniać długo: István
Szabó, Zoltán Fábri, Márta Mészáros.
Czym należy zatem tłumaczyć głęboko zakorzenioną potrzebę opowiadania wciąż
i na nową o własnej przeszłości, czemu tak trudno było węgierskim ﬁlmowcom
powrócić do rzeczywistości?
Odpowiedzi należy szukać w dramatycznych doświadczeniach narodu
węgierskiego, które zachowały się w pamięci zbiorowej. A doświadczenia te były
wyjątkowo skomplikowane, bolesne, już tylko XX wiek obﬁtował w wydarzenia,
które mogłyby stać się udziałem nie jednego narodu. Myślę tu oczywiście o
przegranych dwóch wojnach światowych, rozpadzie monarchii, w której Węgry
stanowiły fundament. To niestety nie koniec smutnej wyliczanki, bo do niej należy
jeszcze dodać trudne lata rządów Horthyego i prawicy, a potem okupacji
sowieckiej z okresem stalinowskim autorstwa Mátyása Rákosiego i tylko pozornie
łagodne trzy dekady systemu kadarowskiego. Jednak obraz byłby niepełny bez
dwóch bodajże najtragiczniejszych wydarzeń. Postanowień układu w Trianon z
roku 1920 i oczywiście rewolucji 1956 roku. Te pierwsze stały się powodem
narodowej traumy, w której Węgrzy jako naród pogrążyli się na lata. We własnym
odczuci stali się autsajderem Europy, pokonani przez mocarstwa i sąsiadów wzięli
na siebie rolę samotnika borykającego się z własnym losem. Rok 1956 i krwawo
stłumiona rewolucja to równocześnie i paradoksalnie powód do dumy i do
opłakiwania swojego losu. Bo przecież Węgrzy jako pierwsi z obozu
komunistycznego w pojedynkę przeciwstawili się systemowi, który został im
narzucony siłą i utrzymywany był obecnością obcych wojsk. A z drugiej strony
interwencja radziecka jasno uświadomiła, że w dwubiegunowo podzielonym
świecie nie mają Węgrzy szans na zmianę swojej sytuacji i pozostaje im pogodzić
się ze stanem rzeczy. Tym też należy objaśniać narodowy konsensus z władzą
Jánosa Kádára.
Rozliczanie z przeszłością było o tyle trudniejsze, że jeszcze do końca lat
osiemdziesiątych nie o wszystkim można było mówić wprost i bez koniecznych
metafor, które nie drażniłyby komunistycznych władz, a pozostawałyby czytelne
dla widza.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdanie egzaminu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii Węgier
Obecność nie jest obowiązkowa

Sylabusy
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Wykład monograﬁczny profesora wizytującego z zakresu historii lub
kultury 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1100.5cd55818b1207.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
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

Celem zajęć jest prowadzenie wykładów monograﬁcznych w zakresie historii lub kultury Węgier przez wybitnego
profesora zagranicznego

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

aktualnie podejmowaną problematykę literackokulturową dotyczącą historii lub kultury Węgier

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W03,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W05,
FWE_K1_W07,
FWE_K1_W08

egzamin

FWE_K1_U03,
FWE_K1_U04,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U06,
FWE_K1_U13,
FWE_K1_U14

egzamin

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K04

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

w sposób twórczy korzystać z aktualnie
prezentowanego materiału

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w dyskusji na temat historii i kultury
Węgier

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

60

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.

Konkretne treści programowe uzależniane są od dziedziny badawczej profesora
wizytującego. Mają one jednak ścisły związek z programem uczenia się na ﬁlologii
węgierskiej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
W razie konieczności zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej., wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Brak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Seminarium językoznawcze 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1100.5cd55818d3c7b.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
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

student potraﬁ zanalizować wybrany problem, dobrać odpowiednią literaturę i ramy teoretyczne, przeprowadzić
krytyczną analizę literatury oraz danych

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

terminy z zakresu językoznawstwaw stopniu
zaawansowanym, zna metody badań i ich
ograniczenia

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W07,
FWE_K1_W09

prezentacja

163 / 230

W2

różnorodne teorie z zakresu językoznawstwa i potraﬁ
przeanalizować wybrane zagadnienie na ich podstawie

FWE_K1_W11

prezentacja

W3

ma zaawansowaną wiedzę dot. metod badań
stosowanych w językoznawstwie, podejść
teoretycznych i konsekwencji stosowania wybranej
metody i podejścia

FWE_K1_W09,
FWE_K1_W11

prezentacja

FWE_K1_U03,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U08,
FWE_K1_U10,
FWE_K1_U13,
FWE_K1_U15

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

korzystać z literatury specjalistycznej, krytycznie
traktować źródła, przeprowadzać logiczną
argumentację

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

1) Kryteria wyboru tematu
2) Omówienie możliwości i ograniczeń w ramach wybranego tematu
3) Zawężanie i poszerzanie tematu
4) Typy prac i metody badań
5) Metody badań w językoznawstwie i ich ograniczenia 1.
6) Metody badań w językoznawstwie i ich ograniczenia 2.
7) Jak dotrzeć do istniejącej literatury fachowej
8) Struktura pracy
9) Rozwiązania graﬁczne i możliwości przedstawiania wyników badań
10) Język pracy a treść pracy
11) Czym jest plagiat i autoplagiat?
12) Przygotowanie bibliograﬁi
13) Przygotowanie planu pracy
14) Prezentacja i omówienie tematu, zakresu i planu pracy
15) Ograniczanie i rozszerzanie zakresu pracy

W1, W2, W3, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
w razie konieczności zajęcia prowadzone w trybie zdalnym, metody e-learningowe, seminarium, wykład konwersatoryjny,
analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Przedstawienie tematu, podstawowych zagadnień, zakresu i planu pracy.
Przedstawienie zebranej bibliograﬁi.

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie pierwszych 4 semestrów studiów licencjackich

Sylabusy
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Seminarium literaturoznawcze 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1100.5cd5581905309.22

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

Celem kursu jest okazanie pomocy studentom w przygotowaniu pracy licencjackiej w zakresie
literaturoznawstwa, kulturoznawstwa lub historii Węgier.

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

Znaczenie pracy licencjackiej w całokształcie studiów
pierwszego stopnia.

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W05,
FWE_K1_W08,
FWE_K1_W09

zaliczenie

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U02,
FWE_K1_U04,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U10,
FWE_K1_U11,
FWE_K1_U13,
FWE_K1_U14

zaliczenie

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K02,
FWE_K1_K03,
FWE_K1_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Samodzielnie przygotować pracę na temat literatury
lub kultury węgierskiej w języku polskim lub
węgierskim, która stanowi syntezę wiedzy zdobytej
w ramach studiów licencjackich..

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uczestniczenia w dyskursie popularnonaukowym
na temat literatury lub kultury węgierskiej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie pracy dyplomowej

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.

Treść konkretnego programu dopasowana jest do indywidualnych potrzeb i
zainteresowań studentów. Może zawierać treści komparatystyczne i
interdyscyplinarne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
W razie konieczności zajęcia mogą być prowadzone w trybie zdalnej., analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny,
dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie konspektu i 1/3 części pracy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Język specjalistyczny - biznes i prowadzenie spraw biurowych 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1100.5cd558192cbc5.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z terminologią z zakresu biznesu i prowadzenia spraw biurowych.

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 zaawansowaną wiedzę w zakresie języka
biznesu wraz z konstrukcjami gramatycznymi
niezbędnymi do wyrażania takich treści, zna normy
przyjęte w kontaktach biznesowych. Zna wyrażenia
potrzebne do wykonania określonych funkcji
językowych.

FWE_K1_W03

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_U07,
FWE_K1_U08,
FWE_K1_U09

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka specjalistycznego, potraﬁ
posługiwać się terminologią. Radzi sobie w rozmowach
wymagających użycia określonych wyrażeń i struktur,
wyciąga wnioski z przeczytanych tekstów
i usłyszanych wypowiedzi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności i wiedzy, wykorzystuje nowo
poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Słownictwo specjalistyczne obejmujące swoim zakresem:
praca, miejsce pracy, wyposażenie biura, bezrobocie, rekrutacja, dokumenty,
formalności, ﬁrmy, przedsiębiorstwa, prezentacja, ﬁnanse, bilanse, spotkanie
biznesowe i rozmowa z klientem.
Obszar strukturalno-gramatyczny:
utrwalanie form gramatycznych stosowanych w tekstach specjalistycznych ze
szczególnym uwzględnieniem szyku wyrazów w zdaniu oraz przedrostków
czasownikowych.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. Obecność w zajęciach jest
obowiązkowa. Zaliczenie uzyskiwane jest poprzez ocenianie ciągłe oraz
na podstawie pisemnego sprawdzianu (testu) wiedzy w zakresie
zaliczenie na ocenę omawianych na zajęciach zagadnień. Obowiązuje następująca skala
ocen: 0-60 pkt. : ocena ndst (2) 61-68 pkt.: ocena dst (3) 69-76 pkt.:
ocena +dst (3,5) 77-84 pkt.: ocena db (4) 85-92 pkt.: ocena +db (4,5)
93-100 pkt.: ocena bdb (5)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Język specjalistyczny - turystyka i gastronomia 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1100.5cd5581951bb6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z terminologią z zakresu turystyki i gastronomii.

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 nabywa zaawansowaną znajomość wyrażeń
i terminów związanych z turystyką i gastronomią
i po ukończeniu kursu zna specjalistyczną terminologię FWE_K1_W06
z wybranych dziedzin turystyki i gastronomii w języku
węgierskim.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zastosować w danej sytuacji społecznej
FWE_K1_U06,
odpowiedni styl i rejestr języka węgierskiego, radzi
FWE_K1_U07,
sobie w rozmowach wymagających użycia określonych
FWE_K1_U09
wyrażeń i struktur.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji
i poszerzania swoich kompetencji językowych
z zakresu języka węgierskiego, wykorzystuje nowo
poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych.

FWE_K1_K03

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Zakres leksykalny - wzbogacanie słownictwa w zakresie poniższych zagadnień:
Historia gastronomii w skrócie, kuchnia węgierska, kuchnia polska, przyprawy,
kawa i herbata na Węgrzech oraz w Polsce, kawiarnie, tradycyjne torty, ciastka,
słynni cukiernicy, ciekawostki z gastronomii węgierskiej, lokale gastronomiczne,
tradycyjne dania świąteczne, naczynia, sprzęt kuchenny.
Zakres gramatyczny:
doskonalenie umiejętności poprawnego użycia właściwych form czasowników oraz
rzeczowników, doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi ustnych i
pisemnych w języku węgierskim, właściwych pod względem gramatycznym oraz
logicznym, suﬁksy wyrażające położenie przedmiotów, doskonalenie poprawnej
wymowy oraz intonacji.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, burza mózgów, dyskusja, konwersatorium językowe, gra dydaktyczna
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. Obecność w zajęciach jest
obowiązkowa. Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie
aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych. Warunkiem
zaliczenia semestru jest pozytywna ocena z testu zaliczeniowego oraz
zaliczenie na ocenę
przygotowanie i wygłoszenie prezentacji. Obowiązuje następująca skala
ocen: 0-60 pkt. : ocena ndst (2) 61-68 pkt.: ocena dst (3) 69-76 pkt.:
ocena +dst (3,5) 77-84 pkt.: ocena db (4) 85-92 pkt.: ocena +db (4,5)
93-100 pkt.: ocena bdb (5)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Język specjalistyczny - technika 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1100.5cd55819729fd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z terminologią z zakresu techniki.

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 zaawansowaną wiedzę w zakresie języka
techniki wraz z konstrukcjami gramatycznymi
niezbędnymi do wyrażania takich treści, zna normy
przyjęte w środowisku technicznym. Student zna
wyrażenia potrzebne do wykonania określonych
funkcji językowych.

FWE_K1_W02,
FWE_K1_W09

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_U06,
FWE_K1_U07,
FWE_K1_U08

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka specjalistycznego, potraﬁ
posługiwać się terminologią. Radzi sobie w rozmowach
wymagających użycia określonych wyrażeń i struktur,
wyciąga wnioski z przeczytanych tekstów
i usłyszanych wypowiedzi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności i wiedzy, wykorzystuje nowo
poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

15

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Słownictwo specjalistyczne obejmujące swoim zakresem:
motoryzacja: technika jazdy, jazda rajdowa i codzienna, praktyka, co to jest
szybkość bezpieczna, pozycja za kierownicą, kierownica, pasy bezpieczeństwa,
ruszanie z miejsca, elastyczność silnika, o biegach i rozpędzaniu samochodu,
automatyczna skrzynia biegów, samochód i elektronika, o mocy silnika, metoda
zamka błyskawicznego, płynność jazdy, żeby być mądrym przed szkodą.
Obszar strukturalno-gramatyczny:
utrwalanie form gramatycznych stosowanych w tekstach specjalistycznych ze
szczególnym uwzględnieniem szyku wyrazów w zdaniu oraz przedrostków
czasownikowych.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. Obecność w zajęciach jest
obowiązkowa. Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie
uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych.
zaliczenie na ocenę
Zaliczenie uzyskiwane jest na podstawie pisemnego sprawdzianu (testu)
wiedzy w zakresie omawianych na zajęciach zagadnień. Studenci mają
także obowiązek przygotowania i wygłoszenia prezentacji multimedialnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Język specjalistyczny - informatyka i telekomunikacja 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1100.5cd55819936b6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z terminologią z zakresu informatyki i telekomunikacji.

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 zaawansowaną wiedzę w zakresie języka
informatyki i telekomunikacji wraz z konstrukcjami
gramatycznymi niezbędnymi do wyrażania takich
treści, zna normy przyjęte w środowisku
informatycznym. Student zna wyrażenia potrzebne
do wykonania określonych funkcji językowych.

FWE_K1_W02,
FWE_K1_W06

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_U06,
FWE_K1_U07

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka specjalistycznego, potraﬁ
posługiwać się terminologią. Radzi sobie w rozmowach
wymagających użycia określonych wyrażeń i struktur,
wyciąga wnioski z przeczytanych tekstów
i usłyszanych wypowiedzi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności i wiedzy, wykorzystuje nowo
poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do sprawdzianu

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Słownictwo specjalistyczne obejmujące swoim zakresem:
komputery, tablety, smartfony, operatory, internet, korzystanie z komputera i
internetu, korzystanie z właściwych źródeł, bezpieczeństwo w sieci,
telekomunikacja polska i węgierska.
Obszar strukturalno-gramatyczny:
utrwalanie form gramatycznych stosowanych w tekstach specjalistycznych ze
szczególnym uwzględnieniem szyku wyrazów w zdaniu oraz przedrostków
czasownikowych.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. Obecność w zajęciach jest
obowiązkowa. Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie
uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych.
zaliczenie na ocenę
Zaliczenie uzyskiwane jest na podstawie pisemnego sprawdzianu (testu)
wiedzy w zakresie omawianych na zajęciach zagadnień. Studenci mają
także obowiązek przygotowania i wygłoszenia prezentacji multimedialnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Język specjalistyczny - kultura (ﬁlm, teatr, literatura, rynek wydawniczy) 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1100.5cd55819b47ee.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z terminologią z zakresu kultury (ﬁlm, teatr, literatura, rynek
wydawniczy).

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 zaawansowaną wiedzę o instytucjach
kultury i orientację we współczesnym życiu
kulturalnym na Węgrzech, zna słownictwo
specjalistyczne związane z przedmiotem.

FWE_K1_W10

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U06,
FWE_K1_U09

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_K02,
FWE_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student posiada umiejętność przygotowania w języku
węgierskim typowych prac pisemnych, odnoszących
się do różnych dziedzin kultury, potraﬁ samodzielnie
przygotować i przedstawić wystąpienia ustne w języku
węgierskim na wybrany temat z wykorzystaniem
literatury przedmiotu. Student potraﬁ dokonać
poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego
o charakterze specjalistycznym w języku węgierskim.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności i wiedzy.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zakres leksykalny - wzbogacanie zasobu słownictwa w zakresie poniższych
zagadnień:
książki, części książek (opis), czasopisma, wydawnictwa, targi książki, biblioteka,
kino, ﬁlm, produkcja i dystrybucja ﬁlmów, teatr, aktorzy, święta, tradycje (m.in.
Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Sylwester, Nowy Rok, Trzech Króli,
Wielkanoc, dzień kultury węgierskiej, dzień przyjaźni polsko-węgierskiej, dzień
poezji węgierskiej, święta narodowe i rodzinne).
Zakres gramatyczny - doskonalenie poprawnego użycia znanych już struktur
gramatycznych, doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi właściwych
pod względem gramatycznym oraz logicznym, doskonalenie poprawnej wymowy
oraz intonacji.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. Obecność w zajęciach jest
obowiązkowa. Zaliczenie uzyskiwane jest poprzez ocenianie ciągłe oraz
na podstawie pisemnego sprawdzianu (testu) wiedzy w zakresie
omawianych na zajęciach zagadnień. Wymagane jest też przygotowanie
zaliczenie na ocenę
przez studenta prezentacji multimedialnej. Obowiązuje następująca skala
ocen (0-100 pkt): 0-60 pkt.: ocena ndst (2) 61-68 pkt.: ocena dst (3)
69-76 pkt.: ocena +dst (3,5) 77-84 pkt.: ocena db (4) 85-92 pkt.: ocena
+db (4,5) 93-100 pkt.: ocena bdb (5)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka węgierskiego 6
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1200.5cd5581a33deb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze słownictwem omawianych na zajęciach tematów oraz
z zagadnieniami z zakresu gramatyki.

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

leksykę i gramatykę języka węgierskiego
z określonych kręgów tematycznych i na wymaganym
poziomie językowym

FWE_K1_W02,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W05,
FWE_K1_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
prezentacja

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U02,
FWE_K1_U06,
FWE_K1_U08,
FWE_K1_U09

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

odbierać oryginalne bądź w niewielkim stopniu
preparowane teksty w języku węgierskim z wybranych
zagadnień tematycznych

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie prezentacji multimedialnej

8

uczestnictwo w egzaminie

2

wykonanie ćwiczeń

25

rozwiązywanie zadań

25

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Zdrowie. Choroba. Witaminy
2. Konstrukcje dzierżawcze
3. Przedrostki czasownikowe I.
4. Idealna praca i środowisko do nauki
5. Przedrostki czasownikowe II.
6. Okoliczniki czasu
7. Kąpieliska na Węgrzech
8. Użycie suﬁksów vá-/vé
9. Imiesłowy
10. Zdania z zaimkami pytającymi
11. Zdania z partykulą –e
12. Sławne wynalazki węgierskie I.
13. Sławne wynalazki węgierskie II.
14. Święta węgierskie.
15. Zaimki I.
16. Zaimki II.
17. Historia kina węgierskiego. Filmy animowane
18. Powiązania między ﬁlmem i literaturą
19. Literatura i gotowanie. Przepisy
20. Przedrostki czasownikowe III.
21. Funkcje trybu przypuszczającego
22. Funkcje trybu rozwiązującego
24. Konstrukcje z imieslowami
25. Szyk zdania
26. Znane węgierskie potrawy
27. Obieg informacji
28. Historia węgierskiej prasy
29. Historia Węgier w pigułce
30. Historia Węgier w pigułce

1.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, metoda sytuacyjna, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, egzamin ustny,
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności.
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Drugi język ugroﬁński - estoński 4
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1200.5cd5581a58654.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Estoński

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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem ksztaécenia jest podsumowanie i pogłębienie wiedzy o języku estońskim zdobytej na hungartystycznych
studiach pierwszego stopnia.

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

- zna podstawową terminologię ﬁlologiczną w języku
polskim - wykazuje się podstawową teoretyczną
i praktyczną znajomością języka estońskiego w mowie
i piśmie - posiada umiejętności językowe na poziomie
B1 (według standardów ESOKJ) w zakresie
dodatkowego języka obcego; poziom B2 możliwy
do osiągnięcia w zależności od indywidualnych
możliwości i predyspozycji studenta - zna zakres
posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju
zawodowego - ma świadomość znaczenia języków
i kultur ugroﬁńskich w kulturze europejskiej

FWE_K1_W02,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W05,
FWE_K1_W06

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_U14

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K02,
FWE_K1_K03,
FWE_K1_K04,
FWE_K1_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzysta z wytworów kultury węgierskiej i estońskiej,
potraﬁ wziąć udział w organizacji przedsięwzięć
o charakterze popularyzatorskim w tym zakresie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

kontynuacji nauki na wyższym poziomie

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Praktyczna nauka języka estońskiego na III roku ﬁlologii węgierskiej obejmuje
trudniejsze konstrukcje gramatyczne naukę idiomów, dalsze doskonalenie
fonetyki języka estońskiego, słowotwórstwo, rozumienie tekstów ze słuchu,
czytanie ze zrozumieniem oraz dyskusje na zadany temat.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, Metody dydaktyczne - słownik: metody praktyczne - ćwiczenia
przedmiotowe, metoda przewodniego tekstu Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie II semestru: kolokwium zaliczeniowe Zaliczenie roku:
kolokwium zaliczeniowe na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie I semestru

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka węgierskiego - wykład 4
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1200.5cd5581a7e4c0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

student zna i rozumie aspekty składni i ich miejsce w komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem składni
języka węgierskiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

ma pogłębioną wiedzę z zakresu syntaksy języka
węgierskiego i ich powiązania z innymi obszarami
językoznawstwa

FWE_K1_W11

egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

dokonać analizy zagadnienia z zakresu syntaksy
języka węgierskiego i wskazać ich powiązania z innymi
obszarami językoznawstwa

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U03,
FWE_K1_U05

egzamin pisemny

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do egzaminu

20

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
3. Zdanie jako akt wypowiedzenia
3.1. Protozdanie
3.2. Typy zdań
3.2.1. Zdanie oznajmujące
3.2.2. Zdanie pytające
3.2.3. Zdanie rozkazujące
3.2.4. Zdanie óhajtó
3.2.5. Zdanie wykrzyknikowe

1.

4. Zdanie w konekście
4.1. Relacje kontekstualizacyjne – charakterystyka ogólna
4.2. Typy konteksualizacji
4.3. Interakcja relacji kontekstualizacyjnych

W1, U1

5. Zdanie złożone
5.1. Ogólna charakterystyka połączeń zdań
5.2. Typy zdań złożonych
5.2.1. Zdanie podrzędno-nadrzędne
5.2.2. Zdania równorzędne
5.3. Przedstawianie zdań złożonych
5.4. typy przejść zdaniowych
6. Przegląd zdań prostych i złożonych

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
w razie konieczności zajęcia w trybie zdalnym, metody e-learningowe, wykład konwencjonalny, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
uzyskanie przynajmniej 60% na egzaminie
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Gramatyka opisowa języka węgierskiego - ćwiczenia 4
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1200.5cd5581a9f4f3.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

student zna i rozumie aspekty semantyki, ze szczególnym uwzględnieniem semantyki języka węgierskiego, zna
i rozumie powiązania znaczenia językowego z kategoriami gramatycznymi

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

w zaawansowanym stopniu problemy gramatyki
opisowej języka węgierskiego oraz ich powiązania
z semantyką

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W02,
FWE_K1_W03

zaliczenie pisemne, esej

193 / 230

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

przeanalizować problemy gramatyki języka
węgierskiego w sposób opisowy oraz powiązać je
z ważniejszymi problemami semantyki

FWE_K1_U03,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U07

zaliczenie pisemne, esej

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.

1.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
1. Perspektywniczność wyrażeń językowych
2. Wyrażanie kierunków w języku węgierskim
3. Kategoria określoności
4. Wyrażenia interakcyjne i powiązania z relacjami interpersonalnymi
5. Rola zaimków w tworzeniu relacji
6. Językowe konstruowaie relacji stosowane struktury gramatyczne
7. Kogruencja
8. Viszonyszók
9. Powiązania logiczne i stosowanie spójników
10. Kettőszófajúság – klasyﬁkacja semantyczna i opisowa
11. Części mowy w języku węgierskim
12. Pasywność i bezosobowość
13. Kategorie językowe i kategorie gramatyczne 1.
14. Kategorie językowe i kategorie gramatyczne 2.
15. Słowotwórstwo w języku węgierskim

W1, U1

16. Podstawowe procesy kognitywne w budowani znaczenia
17. Kategoryzacja
18. Metafora i metonimia

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
w razie konieczności zajęcia w trybie zdalnym, metody e-learningowe, analiza przypadków, dyskusja, wykład z prezentacją

Sylabusy
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multimedialną, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

uzyskanie przynajmniej 60% na teście pisemnym, analiza i
zaliczenie pisemne, esej przedstawienie problemów dot. teorii semantyki na podstawie
zadanych artykułów
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Historia literatury węgierskiej XX wieku - wykład 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1200.5cd5581ac0386.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Zapoznanie studentów z węgieskimi autorami należącymi do kanonu drugiej połowy XX wieku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Najważniejsze tendencje literatury węgierskiej drugiej
połowy XXwieku

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W03,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W10

egzamin ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:
Dobrze orientować się w procesie
historycznoliterackim i powiązać teksty kultury
z wydarzeniami historycznymi omawianego okresu

U1

FWE_K1_U04,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U07

egzamin ustny

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K03,
FWE_K1_K04

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uczestniczenia w dyskusji na temat literatury
węgierskiej drugiej połowy XX wieku

K1

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

Forma aktywności studenta
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.

Twórczość prozatorska następujących pisarzy: Sándor Márai, László Németh,
István Örkény, Géza Ottlik, Magda Szabó, Péter Eszterházy, György Spiró, László
Krasznahorkai. Twórczość poetycka następujących autorów: Weöres Sándor, János
Pilinszky, Gyula Illyés, László Nagy

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie kursu z poprzedniego semestu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu z poprzedniego semestru

Sylabusy
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Historia literatury węgierskiej XX wieku - ćwiczenia 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1200.5cd5581ae7fb9.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Analiza tekstów literatury węgierskiej reprezentujących drugą połowę XX wieku

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

Znaczenie twórców węgierskich należących do drugiej
połowy XX wieku w kulturze narowej oraz ich rolę
w procesie historycznoliterackim

FWE_K1_W03,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W05

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

Samodzielnie czytać teksty literackie w języku
węgierskim. Potraﬁ je prawidłowo interpretować
i ulokować je w procesie historycznoliterackim

U1

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U03,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U07,
FWE_K1_U08,
FWE_K1_U09,
FWE_K1_U13,
FWE_K1_U14

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K02,
FWE_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uczestniczenia w dyskusji na temat twórczości
węgierskich autorów należących do kanonu
literackiego w drugiej połowie XX wieku.

K1

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

Forma aktywności studenta
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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Analiza utworów prozatorskich następujących pisarzy: Sándor Márai, László
Németh, István, Örkény, Géza Ottlik, Magda Szabó, Péter Eszterházy, György
Spiró, László Krasznahorkai. Analiza wierszy następujących autorów: Weöres
Sándor, János Pilinszky, Gyula Illyés, László Nagy

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test zaliczeniowy z lektur obowiązkowych
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu z poprzedniego semestru

Sylabusy
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Proza węgierska XX w. 2 - ćwiczenia
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1200.604f2a1137e7f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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 węgierskimi utworami prozatorskimi XX wieku. Przedmiot nie dubluje materiału
przerobionego w ramach przedmiotu "Historia literatury węgierskiej XX wieku"

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

Najważniejsze tendencje zachodzące w prozie
węgierskiej XX wieku

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W03,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W08,
FWE_K1_W10

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_U04,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U07,
FWE_K1_U08,
FWE_K1_U13

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K03,
FWE_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Dobrze orientować się w procesie
historycznoliterackim i powiązać teksty kultury
z wydarzeniami historycznymi omawianego okresu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w dyskusji na temat prozy węgierskiej
XX wieku

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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.

Analiza i interpretacja utworów prozatorskich literatury węgierskiej XX wieku
reprezentujących następujące wątki tematyczne: temat "gentry", temat
rustykalny, temat Trianon oraz pierszej i drugiej wojny światowej, temat
systemów totalitarnych. Proza węgierska wobec zmian ustrojowych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
W razie konieczności zajęcia mogą być prowadzone w trybie zdalnym, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja,
konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Brak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Film węgierski wobec zmian ustrojowych
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1200.5cc02ea1726c7.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
0211Techniki audiowizualne i produkcje mediów

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

Celem realizowanym przez przedmiot jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą wpływu zmian
ustrojowych na ﬁlm węgierski.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

miejsce i znaczenie ﬁlologii w systemie nauk
humanistycznych oraz specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną studiowanej specjalności

FWE_K1_W03,
FWE_K1_W07

egzamin ustny
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W2

zagadnienia dotyczące nauk i dyscyplin naukowych
oraz powiązań literaturoznawstwa i językoznawstwa
węgierskiego z innymi dziedzinami nauki, tj.z historią,
kulturoznawstwem

FWE_K1_W03

egzamin ustny

W3

zagadnienia dotyczące instytucji związanych
z ochroną i kultury węgierskiej na Węgrzech i poza ich
granicami

FWE_K1_W10

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje związane z wytworami kultury
węgierskie

FWE_K1_U03

egzamin ustny

U2

dobierać metody i narzędzia badawcze, aby
sformułować, a następnie zanalizować,opracować
i przedstawić problemy badawcze w zakresie ﬁlologii
węgierskiej, kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego

FWE_K1_U13

egzamin ustny

U3

rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych
dla studiów z zakresu ﬁlologii węgierskiej
(literaturoznawstwo, językoznawstwo) oraz
przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację
na poziomie podstawowym z zastosowaniem
typowych metod,w celu określenia ich znaczeń,
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym

FWE_K1_U04

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K02

egzamin ustny

K2

ma świadomość znaczenia języków i kultur
ugroﬁńskich w kulturze europejskie

FWE_K1_K02

egzamin ustny

K3

o korzystania z wytworów kultury węgierskiej
i estońskiej, potraﬁ wziąć udział w organizacji
przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim w tym
zakresie

FWE_K1_K03

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

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

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Kino węgierskie nieustannie się zmienia, ulega ciągłej metamorfozie przy
równoczesnym zachowaniu charakterystycznych dla siebie elementów. Lata 1989,
1990 były przełomowe dla wszystkich sfer życia, oczywiście nie tylko na
Węgrzech. Przemiany gospodarcze, wprowadzanie elementów wolnego rynku, to
wszystko odczuła także kinematograﬁa węgierska, a może nawet bardziej niż inne
przejawy działalności węgierskich artystów. Filmy Istvána Szabó jako źródło
społecznych oczekiwań.Całościowe spojrzenie na twórczość węgierskiego
reżysera, problematykę jego ﬁlmów w kontekście także pewnych deklaracji z
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
ostatnich lat. Postać Miklósa Jancsó i jego wpływ na kulturę węgierską. Reżyser
K1, K2, K3
przez kilka dekad wyznaczał trendy, styl, sposób opowiadania historii, był
nauczycielem całych generacji węgierskich ﬁlmowców. Młode pokolenie reżyserów
na początku XXI w. na nowo odkrywa kino, Török Groó,Bollók, Pálﬁ i inni, czerpią z
jednej strony z dokonań klasyków, ale z drugiej nie boją się eksperymentować z
formą, treścią. Umiejętnie wykorzystują nadarzającą się okazję i doskonale radzą
sobie w ekonomii wolnego rynku. Kinematograﬁa węgierska posiada silną
reprezentację reżyserek, które w sposób szczególny, z wyjątkową wrażliwością
patrzą na problemy współczesnego świata i potraﬁą interesująco pokazać to w
swoich ﬁlmach.

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdanie egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii Węgier w XX w.
Obecność nie jest obowiązkowa

Sylabusy
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Wykład monograﬁczny profesora wizytującego z zakresu historii lub
kultury 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1200.5cd5581b453e2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem zajęć jest prowadzenie wykładów monograﬁcznych w zakresie historii lub kultury Węgier przez wybitnego
profesora zagranicznego

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

aktualnie podejmowaną problematykę literackokulturową dotyczącą historii lub kultury Węgier

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W03,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W05,
FWE_K1_W07,
FWE_K1_W08

egzamin

FWE_K1_U03,
FWE_K1_U04,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U06,
FWE_K1_U13,
FWE_K1_U14

egzamin

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K04

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

w sposób twórczy korzystać z aktualnie
prezentowanego materiału

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w dyskusji na temat historii i kultury
Węgier

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

60

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.

Konkretne treści programowe uzależniane są od dziedziny badawczej profesora
wizytującego. Mają one jednak ścisły związek z programem uczenia się na ﬁlologii
węgierskiej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
W razie konieczności zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej., wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Brak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Seminarium językoznawcze 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1200.5cd5581b6c7d7.22

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
fakultatywny

Okres
Semestr 6

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

student potraﬁ zanalizować wybrany problem, dobrać odpowiednią literaturę i ramy teoretyczne, przeprowadzić
krytyczną analizę literatury oraz 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

różnice w różnych metodologii językoznawczych oraz
ich konsekwencje

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W02,
FWE_K1_W03,
FWE_K1_W11

prezentacja

W2

różnorodne teorie z zakresu językoznawstwa w stopniu
zaawansowanym i potraﬁ przeprowadzić w oparciu
FWE_K1_W11
o nie analizę wybranego problemu

prezentacja

W3

wartość własności intelektualnej i zasady jej ochrony

FWE_K1_W09

prezentacja

FWE_K1_U03,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U13,
FWE_K1_U14

prezentacja

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

przedstawiać logiczny wywód dotyczący
językoznawstwa i języka węgierskiego, budować
i weryﬁkować hipotezy przedstawić możliwości
i ograniczeń danej teorii i obranej metody

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie pracy dyplomowej

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.

1) Wiodące teorie językoznawstwa i ich główne założenia
2) Metodyka badań i ich powiązania
3) Metody badań stosowane w poszczególnych gałęziach językoznawstwa
4) Metody badań i hipotezy prac
5) Rozwiązania graﬁczne w pracach
6) Aktualnie prowadzone badania i metody analizy 1.
7) Aktualnie prowadzone badania i metody analizy 2
8) Wymagania formalne i administracyjne
9) Cytowanie i powoływanie się na źródła w danej pracy
10) Omówienie poszczególnych kwestii związanych z pracami 1.
11) Struktura pracy
12) Wstęp, zakończenie, abstrakt
13) Narracja i styl prac
14) Omówienie poszczególnych kwestii związanych z pracami 2.
15) Omówienie poszczególnych kwestii związanych z pracami 3.

W1, W2, W3, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
w razie konieczności zajęcia w trybie zdalnym, metody e-learningowe, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną, udział w badaniach, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie pracy licencjackiej, konsultacje, uczestnictwo w zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie seminarium językoznawczego 1

Sylabusy
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Seminarium literaturoznawcze 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1200.1558868896.22

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

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest okazanie pomocy studentom w przygotowaniu pracy licencjackiej

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

Znaczenie pracy licencjackiej w całokształcie studiów
pierwszego stopnia.

FWE_K1_W01,
FWE_K1_W04,
FWE_K1_W05,
FWE_K1_W07,
FWE_K1_W08,
FWE_K1_W09

zaliczenie

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U02,
FWE_K1_U04,
FWE_K1_U05,
FWE_K1_U10,
FWE_K1_U11,
FWE_K1_U13,
FWE_K1_U14

zaliczenie

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K02,
FWE_K1_K03,
FWE_K1_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Samodzielnie przygotować pracę na temat literatury
lub kultury węgierskiej w języku polskim lub
węgierskim, która stanowi syntezę wiedzy zdobytej
w ramach studiów licencjackich.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uczestniczenia w dyskursie popularnonaukowym
na temat literatury lub kultury węgierskiej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie pracy dyplomowej

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.

Treść konkretnego programu dopasowana jest do indywidualnych potrzeb i
zainteresowań studentów. Może zawierać treści komparatystyczne i
interdyscyplinarne

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
W razie konieczności zajęcia mogą być prowadzone w trybie zdalnej., analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny,
dyskusja, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie pracy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu z poprzedniego semestru

Sylabusy
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Język specjalistyczny - biznes i prowadzenie spraw biurowych 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1200.5cd5581ba2bfa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z terminologią z zakresu biznesu i prowadzenia spraw biurowych.

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 zaawansowaną wiedzę w zakresie języka
biznesu wraz z konstrukcjami gramatycznymi
niezbędnymi do wyrażania takich treści, zna normy
przyjęte w kontaktach biznesowych. Zna wyrażenia
potrzebne do wykonania określonych funkcji
językowych.

FWE_K1_W02

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_U03,
FWE_K1_U06,
FWE_K1_U07

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka specjalistycznego, potraﬁ
posługiwać się terminologią. Radzi sobie w rozmowach
wymagających użycia określonych wyrażeń i struktur,
wyciąga wnioski z przeczytanych tekstów
i usłyszanych wypowiedzi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności i wiedzy, wykorzystuje nowo
poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do sprawdzianu

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

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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Słownictwo specjalistyczne obejmujące swoim zakresem:
ﬁnanse, bank, konta i karty bankowe, kredyty, bankowość elektroniczna,
marketing, e-marketing, reklamy, język reklam, handel zagraniczny, transport
międzynarodowy, spedycja, logistyka, najważniejsze dokumenty w handlu
zagranicznym, spotkanie biznesowe i rozmowa z klientem
Obszar strukturalno-gramatyczny:
utrwalanie form gramatycznych stosowanych w tekstach specjalistycznych ze
szczególnym uwzględnieniem szyku wyrazów w zdaniu oraz przedrostków
czasownikowych.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, burza mózgów, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. Obecność w zajęciach jest
obowiązkowa. Student ma obowiązek przygotowania i wygłoszenia
prezentacji na wybrany temat. Zaliczenie uzyskiwane jest poprzez
ocenianie ciągłe oraz na podstawie pisemnego sprawdzianu (testu)
zaliczenie na ocenę
wiedzy w zakresie omawianych na zajęciach zagadnień. Obowiązuje
następująca skala ocen: 0-60 pkt. : ocena ndst (2) 61-68 pkt.: ocena dst
(3) 69-76 pkt.: ocena +dst (3,5) 77-84 pkt.: ocena db (4) 85-92 pkt.:
ocena +db (4,5) 93-100 pkt.: ocena bdb (5)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Język specjalistyczny - turystyka i gastronomia 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1200.5cd5581bc6d7e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z terminologią z zakresu turystyki i gastronomii.

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 nabywa zaawansowaną znajomość wyrażeń
i terminów związanych z turystyką i gastronomią
i po ukończeniu kursu zna specjalistyczną terminologię FWE_K1_W06
z wybranych dziedzin turystyki i gastronomii w języku
węgierskim.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zastosować w danej sytuacji społecznej
FWE_K1_U06,
odpowiedni styl i rejestr języka węgierskiego, radzi
FWE_K1_U07,
sobie w rozmowach wymagających użycia określonych
FWE_K1_U09
wyrażeń i struktur.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji
i poszerzania swoich kompetencji językowych
z zakresu języka węgierskiego, wykorzystuje nowo
poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych.

FWE_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zakres leksykalny - wzbogacanie słownictwa w zakresie poniższych zagadnień:
Historia turystyki w skrócie, agroturystyka, wypoczynek w górach, przewodnik po
Węgrzech: Budapest, Szentendre, Visegrád, Esztergom, Veszprém, Pannonhalma,
Fertőd, Balaton, Tihany, Velencei-tó, Hortobágy, Debrecen, Sárospatak,
Miskolctapolca, Lillafüred, Szeged.
Kąpieliska termalne, pomysły na wczasy, sposoby na aktywny wypoczynek,
rezerwacja noclegów, doba hotelowa, podróż, zwiedzanie, zabytki, muzea.
Przewodnik po Krakowie.
Zakres gramatyczny - doskonalenie umiejętności poprawnego użycia właściwych
form czasowników oraz rzeczowników, doskonalenie umiejętności budowania
wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku węgierskim, właściwych pod względem
gramatycznym oraz logicznym, suﬁksy wyrażające położenie, miejsce,
doskonalenie poprawnej wymowy oraz intonacji.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna,
rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. Obecność w zajęciach jest
obowiązkowa. Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie
aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych. Warunkiem
zaliczenia semestru jest pozytywna ocena z testu zaliczeniowego oraz
zaliczenie na ocenę
przygotowanie i wygłoszenie prezentacji. Obowiązuje następująca skala
ocen: 0-60 pkt. : ocena ndst (2) 61-68 pkt.: ocena dst (3) 69-76 pkt.:
ocena +dst (3,5) 77-84 pkt.: ocena db (4) 85-92 pkt.: ocena +db (4,5)
93-100 pkt.: ocena bdb (5)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Język specjalistyczny - technika 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1200.5cd5581be8895.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z terminologią z zakresu techniki.

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 zaawansowaną wiedzę w zakresie języka
techniki wraz z konstrukcjami gramatycznymi
niezbędnymi do wyrażania takich treści, zna normy
przyjęte w środowisku technicznym. Student zna
wyrażenia potrzebne do wykonania określonych
funkcji językowych.

FWE_K1_W02,
FWE_K1_W06

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U06

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka specjalistycznego, potraﬁ
posługiwać się terminologią. Radzi sobie w rozmowach
wymagających użycia określonych wyrażeń i struktur,
wyciąga wnioski z przeczytanych tekstów
i usłyszanych wypowiedzi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności i wiedzy, wykorzystuje nowo
poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do sprawdzianu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Słownictwo specjalistyczne obejmujące swoim zakresem:
motoryzacja, m.in. hamowanie na wzniesieniu i na spadku, przejazdy kolejowe,
droga hamowania, nawierzchnia śliska, redukcja biegów, redukcja w jeździe pod
górę, poślizgi na co dzień, trzy pojęcia kontroli poślizgu, poślizg kontrolowany,
wyprzedzanie, pobocze, jazda w koleinach, jazda przez wodę, opony, widoczność
to życie, nie jesteśmy sami na drodze, podstawowe zasady poprawnej i
bezpiecznej jazdy.
Obszar strukturalno-gramatyczny:
utrwalanie form gramatycznych stosowanych w tekstach specjalistycznych ze
szczególnym uwzględnieniem szyku wyrazów w zdaniu oraz przedrostków
czasownikowych.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. Obecność w zajęciach jest
obowiązkowa. Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie
uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych.
zaliczenie na ocenę
Zaliczenie uzyskiwane jest na podstawie pisemnego sprawdzianu (testu)
wiedzy w zakresie omawianych na zajęciach zagadnień. Studenci mają
także obowiązek przygotowania i wygłoszenia prezentacji multimedialnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Język specjalistyczny - informatyka i telekomunikacja 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1200.5cd5581c18162.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z terminologią z zakresu informatyki i telekomunikacji.

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 zaawansowaną wiedzę w zakresie języka
informatyki i telekomunikacji wraz z konstrukcjami
gramatycznymi niezbędnymi do wyrażania takich
treści, zna normy przyjęte w środowisku
informatycznym. Student zna wyrażenia potrzebne
do wykonania określonych funkcji językowych.

FWE_K1_W02,
FWE_K1_W06,
FWE_K1_W09

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U03,
FWE_K1_U06,
FWE_K1_U07,
FWE_K1_U08,
FWE_K1_U09,
FWE_K1_U11,
FWE_K1_U12

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów pierwszego stopnia praktyczną i teoretyczną
znajomością języka specjalistycznego, potraﬁ
posługiwać się terminologią. Radzi sobie w rozmowach
wymagających użycia określonych wyrażeń i struktur,
wyciąga wnioski z przeczytanych tekstów
i usłyszanych wypowiedzi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności i wiedzy, wykorzystuje nowo
poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do sprawdzianu

5

poznanie terminologii obcojęzycznej

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zakres leksykalny - słownictwo obejmujące m.in. następujące tematy:
technologie informacyjno-komunikacyjne, podstawy programowania, systemy
operacyjne, sieci komputerowe, multimedia, edytory tekstów, arkusze
kalkulacyjne i bazy danych, podstawy Web Design.
Obszar strukturalno-gramatyczny:
utrwalanie form gramatycznych stosowanych w tekstach specjalistycznych ze
szczególnym uwzględnieniem szyku wyrazów w zdaniu oraz przedrostków
czasownikowych.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. Obecność w zajęciach jest
obowiązkowa. Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie
uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji zadań domowych.
zaliczenie na ocenę
Zaliczenie uzyskiwane jest na podstawie pisemnego sprawdzianu (testu)
wiedzy w zakresie omawianych na zajęciach zagadnień. Studenci mają
także obowiązek przygotowania i wygłoszenia prezentacji multimedialnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Język specjalistyczny - kultura (ﬁlm, teatr, literatura, rynek wydawniczy) 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.1200.5cd5581c3a735.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z terminologią z zakresu kultury (ﬁlm, teatr, literatura, rynek
wydawniczy).

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 zaawansowaną wiedzę o instytucjach
kultury oraz orientację we współczesnym życiu
kulturalnym na Węgrzech, zna słownictwo
specjalistyczne.

FWE_K1_W10

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_U01,
FWE_K1_U02,
FWE_K1_U03,
FWE_K1_U07

zaliczenie na ocenę

FWE_K1_K01,
FWE_K1_K03,
FWE_K1_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student posiada umiejętność przygotowania w języku
węgierskim typowych prac pisemnych, odnoszących
się do różnych dziedzin kultury, potraﬁ samodzielnie
przygotować i przedstawić wystąpienia ustne w języku
węgierskim na wybrany temat z wykorzystaniem
literatury przedmiotu. Student potraﬁ dokonać
poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego
o charakterze specjalistycznym w języku węgierskim.

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
ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do ćwiczeń

5

przygotowanie do sprawdzianu

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

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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Zakres leksykalny - wzbogacanie zasobu słownictwa w zakresie poniższych
zagadnień:
święta narodowe i religijne, tradycje węgierskie i polskie, przyjaźń polskowęgierska, wydarzenia kulturalne na Węgrzech i w Polsce, edukacja, system
szkolnictwa na Węgrzech i w Polsce, wydarzenia w szkole, egzaminy, studia,
wykształcenie, świadectwa, certyﬁkaty, dyplomy, tradycje związane z
pożegnaniem zimy (busójárás), rozrywka, styl życia, Kertész Imre, laureat
literackiej nagrody Nobla.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, dyskusja, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, konsultacje
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. Obecność w zajęciach jest
obowiązkowa. Zaliczenie uzyskiwane jest poprzez ocenianie ciągłe oraz
na podstawie pisemnego sprawdzianu (testu) wiedzy w zakresie
omawianych na zajęciach zagadnień. Wymagane jest też przygotowanie
zaliczenie na ocenę
przez studenta prezentacji multimedialnej. Obowiązuje następująca skala
ocen (0-100 pkt): 0-60 pkt.: ocena ndst (2) 61-68 pkt.: ocena dst (3)
69-76 pkt.: ocena +dst (3,5) 77-84 pkt.: ocena db (4) 85-92 pkt.: ocena
+db (4,5) 93-100 pkt.: ocena bdb (5)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Charakterystyka kierunku
Informacje podstawowe
Nazwa wydziału:

Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku:

ﬁlologia węgierska

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

59%

Literaturoznawstwo

30%

Nauki o kulturze i religii 10%
Nauki prawne

1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia
Charakterystyka kierunku
Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku „ﬁlologia węgierska” trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu
magistra w zakresie ﬁlologii węgierskiej. Warunkiem zaliczenia studiów jest zgromadzenie minimum 120 punktów ECTS oraz
złożenie pracy magisterskiej napisanej w języku węgierskim w zakresie językoznawstwa, historii literatury, historii Węgier lub
kultury węgierskiej oraz egzaminu dyplomowego. Program przedmiotów kierunkowych obejmuje 990 godzin dydaktycznych.
W trakcie studiów przewidziane są naukowe staże zagraniczne uzyskanych przez studentów w ramach indywidualnych
konkursów rozpisanych przez stosowne ministerstwa Polski i Węgier lub w innych formach mobilności akademickiej
studentów. W uniwersytecie Jagiellońskim nie są prowadzone podobne studia w zakresie hungarystyki lub ugroﬁnistyki. Ze
względu na historyczną przyjaźń między Polakami a Węgrami, na szczególną rolę Krakowa i Uniwersytetu Jagiellońskiego dla
kultury węgierskiej od okresu renesansu oraz na coraz na coraz bardziej żywą współpracę w ramach krajów
„wyszehradzkich” i pozostałych krajów Unii Europejskiej utworzenie kierunku jest potrzebne i uzasadnione. Należy
absolwentom studiów pierwszego stopnia ﬁlologii węgierskiej umożliwić też kontynuowanie studiów hungarystycznych w
murach Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Koncepcja kształcenia
Celem studiów drugiego stopnia na kierunku „ﬁlologia węgierska” jest wykształcenie dysponujących zaawansowaną
merytoryczną i praktyczną wiedzą ﬁlologów w zakresie hungarystyki i hungarologii. Po uzyskaniu dyplomu magistra
absolwent będzie mógł zajmować takie stanowiska pracy, na których wymagane jest posiadanie dyplomu studiów drugiego
stopnia. Dzięki wysokiemu przygotowaniu ogólnohumanistycznemu absolwent będzie miał szansę zatrudnić się m.in. w
redakcjach i wydawnictwach, w turystyce, w przedsiębiorstwach działających w dziedzinie wymiany kulturalnej, gospodarczej
i handlowej między Polską a Węgrami, bądź między Węgrami i pozostałymi krajami Unii Europejskiej. Dla magistrów otwiera

Charakterystyka kierunku
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się szansa podejmowania pracy np. w dyplomacji kulturalnej. Dobra znajomość języka węgierskiego umożliwia pracować
także w charakterze tłumacza, tłumacza literatury lub tłumacza tekstów specjalistycznych w dziedzinach przewidzianych w
programie studiów. Absolwent studiów hungarystycznych drugiego stopnia posiada znajomość w mowie i piśmie
współczesnego języka węgierskiego na poziomie C2. Posiada wiedzę także w zakresie hungarologii, tj. wiedzę o historii,
szeroko rozumianej kulturze, sztuce oraz polityce Węgier ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1989 roku.
Najwybitniejsi absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia w zakresie ﬁlologii. Koncepcja
kształcenia jest zgodna z misją i strategią Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym z koncepcją rozszerzania oferty dydaktycznej,
z promowaniem badań interdyscyplinarnych i kontynuowaniem wielowiekowych tradycji, w których kontakty
polsko–węgierskie zajmują ważnie miejsce.

Cele kształcenia
Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności językowych w zakresie praktycznej znajomości języka
węgierskiego ze szczególnym uwzględnieniem lingworealiów i współczesnych norm języka literackiego i potocznego
Wykształcenie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej, z zachowaniem zasad etyki zawodowej
Przekazanie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
Wykształcenie umiejętności ﬁlologicznych w zakresie języka węgierskiego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy i
interpretacji tekstów literackich, językoznawczych i ogólnohumanistycznych, w tym naukowych
Wykształcenie umiejętności tworzenia tekstu pisanego i mówionego oraz rozwiązywania problemów badawczych ﬁlologii
Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, formułowania problemów, wiązania faktów oraz wyciągania wniosków
Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej, w tym potrzeby ciągłego kształcenia się

Potrzeby społeczno-gospodarcze
Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku
Kontakty biznesowe i kulturalne są szczególnie żywe w relacji Polska–Węgry. Monitorowanie losu absolwentów od wielu lat
pokazuje, że nasi absolwenci ze znajomością języka i kultury węgierskiej nie mają problemu ze znalezieniem pracy w Polsce
lub poza jej granicami. W kontaktach gospodarczych i handlowych nie można wprawdzie zanegować roli i znaczenia języka
angielskiego, ale dużo bardziej skutecznie działają pracownicy znający język kraju partnerskiego, panujące tam specyﬁczne
zwyczaje, lingworealia i tradycje kulturowe. Umowy handlowe i międzyﬁrmowe akty prawne coraz częściej zawierane są w
językach ojczystych obu partnerów, a nie w języku, który dla wszystkich stanowi język obcy. Proces globalizacji miał temu
zaprzeczyć, ale praktyka pokazuje, że permanentnie rośnie w Polsce zapotrzebowanie na specjalistów znających język i
kulturę węgierską. Idzie to w parze z niesłabnącym zainteresowaniem studiami hungarystycznymi na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Liczba studentów na studiach hungarystycznych zarówno pierwszego jaki i drugiego stopnia od wielu lat jest u
nas najwyższa wśród uczelni prowadzących w Polsce porównywalne kształcenie studentów ﬁlologii węgierskiej. Wśród
naszych absolwentów znalazły się osoby pracujące w dyplomacji kulturalnej oraz osoby, które należą już do czołówki
tłumaczy współczesnej literatury węgierskiej na język polski. Zawdzięczamy to m.in. dostosowaniu programu kształcenia do
wymogów rynku pracy. W programie szczególne znaczenie przypada najnowszej kulturze węgierskiej oraz praktycznej nauce
języka węgierskiego, w tym nauce języków specjalistycznych omawiających m.in. sprawy Unii Europejskiej, techniki i
informatyki, motoryzacji, gastronomii, służby zdrowia, itd.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi
Absolwent wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka
węgierskiego oraz znajomością języka estońskiego na poziomie B2. (Praktyczna nauka języka węgierskiego, języki
specjalistyczne, ćwiczenia translatorskie, gramatyka opisowa i kontrastywna, lektorat języka estońskiego).
Absolwent potraﬁ przygotować w języku węgierskim typowe dokumenty pisemne o charakterze ogólnym i specjalistycznym,
odnoszące się do różnych dziedzin życia, kultury i gospodarki. Absolwent potraﬁ dokonać poprawnego przekładu tekstu
pisemnego i ustnego z języka polskiego na język węgierski i z węgierskiego na polski. (Praktyczna nauka języka
węgierskiego, języki specjalistyczne, ćwiczenia translatorskie, gramatyka opisowa i kontrastywna).

Charakterystyka kierunku
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Absolwent potraﬁ określić priorytety przy realizacji określonego zadania i potraﬁ współdziałać w grupie. Np. w ﬁrmie i przy
zorganizowaniu imprez kulturalnych, obsłudze wycieczek zagranicznych. Praktyczna nauka języka węgierskiego, języki
specjalistyczne, ćwiczenia translatorskie).
Absolwent rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy. (Praktyczna nauka języka
węgierskiego, języki specjalistyczne, kultura węgierska XXI wieku).
Absolwent potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje, ma krytyczny stosunek do posiadanej wiedzy i w rozwiązywaniu
problemów chętnie zasięga rady ekspertów. (Języki specjalistyczne, współczesna kultura węgierska ze szczególnym
uwzględnieniem życia gospodarczego i politycznego).
Absolwent ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego
zachowanie. Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form. (Języki specjalistyczne,
praktyczna nauka języka węgierskiego, historia najnowszej literatury i kultury węgierskiej – organizowanie
polsko–węgierskich festiwali ﬁlmowych i innych wydarzeń kulturalnych, lub praca tłumaczeniowa).
Absolwent rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami (w ﬁrmach, w zespole, i przy
rozwiązywaniu nieoczekiwanych problemów – komunikacja interkulturowa, ochrona własności intelektualnej).
Absolwent ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu ﬁlologii węgierskiej w systemie nauk humanistycznych oraz o jej
specyﬁce przedmiotowej i metodologicznej. Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we
współczesnym życiu kulturalnym, związane z ﬁlologią węgierską (Współczesna kultura węgierska i historia literatury
współczesnej, gramatyka opisowa języka węgierskiego – praca w wydawnictwach i redakcjach).

Charakterystyka kierunku
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Nauka, badania, infrastruktura
Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Badania leksykalne i stylistyczne nad językiem węgierskim
Główne tendencje we współczesnej kinematograﬁi węgierskiej ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 2000 r.
Badania komparatystyczne nad współczesną literaturą polską i węgierską ze szczególnym uwzględnieniem dramatu i okresu
po 1989 r.
Badanie zjawisk nowomowy w języku prasy w krajach wyszehradzkich przed 1989 r. oraz po zmianach ustrojowych

Związek badań naukowych z dydaktyką
Większość badań naukowych prowadzonych w jednostce ma bezpośredni związek z procesem dydaktycznym, gdyż wyniki
badań przekazywane są studentom podczas wykładów i ćwiczeń. Wyniki badań leksykalno-stylistycznych przekazywane są
podczas realizacji przedmiotu „Gramatyka opisowa języka węgierskiego – stylistyka, składnia”. Temat „Główne tendencje we
współczesnej kinematograﬁi” znajduje realizację w wykładach „Historia ﬁlmu węgierskiego” oraz „Zarys historii kultury
węgierskiej”. Wyniki badań komparatystycznych nad literaturą polską i węgierską wkomponują się przede wszystkim w
program przedmiotów „Historia literatury węgierskiej po 1989 r.”. „Poezja węgierska po 1989 r.”, Dramat węgierski po 1989
r., ale mają związek także z programem przedmiotu „Historia literatury węgierskiej XX wieku”.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Po przeprowadzce do nowej – aczkolwiek nadal tymczasowej – siedziby Zakładu Filologii Węgierskiej UJ przy al. Mickiewicza 3
poprawiły się warunki lokalowe. W celu prowadzenia zajęć dydaktycznych możemy korzystać z trzech większych sali, w tym
z sali wyposażonej w komputery oraz w projektor multimedialny i komputer. Brak pomieszczeń nie stanowi obecnie
problemu w układaniu harmonogramu. Biblioteka ZFW UJ dysponuje niezbędnym do prowadzenia kształcenia księgozbiorem
w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i historii kultury oraz literatury pięknej, który to księgozbiór dzięki
własnym zakupom oraz darom jest sukcesywnie wzbogacany. (Wśród wspierających instytucji należy wymienić Instytut im.
Balassiego w Budapeszcie oraz Konsulat Generalny Węgier w Krakowie i Węgierski Instytut Kultury w Warszawie). W
Bibliotece został obecnie umieszczony księgozbiór podręczny, gdyż część (rzadko używanych) książek z powodu braku
miejsca należało ulokować w piwnicy. Biblioteka nadal może funkcjonować przede wszystkim jako wypożyczalnia, gdyż nie
umożliwia spokojnej pracy na miejscu. Na tle warunków innych jednostek Wydziału Filologicznego infrastruktura ZWF
przedstawia się dość skromnie. Sekretariat Zakładu (i tymczasem Instytutu Językoznawstwa i Szkoły Doktorskiej) dysponuje
nowoczesnym sprzętem komputerowym oraz kserokopiarką. Sieć Wiﬁ jest dostępna w salach na drugim piętrze. Wykładowcy
mają w swych gabinetach dostęp do komputerów i drukarek.
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Program
Podstawowe informacje
Klasyﬁkacja ISCED:

0231

Liczba semestrów:

4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:

magister

Opis realizacji programu:
Program studiów realizowany jest z udziałem nauczycieli native-speakerów, którzy stanowią 60% wszystkich nauczycieli.
Obligatoryjne zajęcia uzupełniane są zajęciami fakul-tatywnymi, które stanowią 30% oferty dydaktycznej. Dokonanie przez
studentów wyboru z oferty fakultatywnej konieczny jest ze względu na zgromadzenie potrzebnych do zakończenia studiów
punktów ETCS. Realizowana oferta opcji zależy od liczby studentów wybierających dane kursy – uwzględniając przepisy UJ
dotyczące liczebności grup. Aktualna oferta opcji zależy także od sytuacji kadrowej Zakładu w danym roku akademickim.
Wśród modułów szczególne znaczenie mają języki specjalistyczne, które są bardzo pomocne m.in. w specyﬁcznej dla nauki
języka węgierskiego sytuacji – w braku nowoczesnych słow-ników dwujęzycznych. Podwyższeniu kompetencji językowych
służy także bogata oferta kursów w zakresie translatoryki. W trakcie studiów magisterskich istnieje możliwość uczestniczenia
w wykładach profesorów wizytujących gościnnych oraz w licznych wykładach dotyczących najnowszej literatury i kultury
węgierskiej, w tym kinematograﬁi. Kursy kierunkowe prowadzone są w języku węgierskim, i tym języku odbierane są także
egzaminy. Prace magisterskie pisane są w języku węgierskim. W wyborze tematów uwzględniane jest indywidulane
zainteresowanie studentów. Praca może dotyczyć następujących tematów: językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia i
kultura Węgier ze szczególnym uwzględnieniem historii kinematograﬁi węgierskiej i dorobku wybitnych reżyserów. W trakcie
studiów przewidziane są nieobligatoryjne zagraniczne staże naukowe w ramach mobilności Erasmus lub w ramach
stypendiów międzypaństwowych. Zaliczenie uzyskanych zagranicą punktów ETCS podlega indywidualnej weryﬁkacji przez
prowadzącego zajęcia i kierownika studiów. Istnieje także możliwość zaliczenia punktów uzyskanych na intensywnych
kursach języka węgierskiego prowadzonych na uczelniach węgierskich.

Liczba punktów ECTS
konieczna do ukończenia studiów

120

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

100

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

40

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej

36

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: 1230

Program
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Praktyki zawodowe
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych
Nie ma praktyk obowiązkowych. Zagraniczne staże naukowe nie są obligatoryjne i nie stanowią formy praktyk.

Ukończenie studiów
Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)
Złożenie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego z zakresu językoznawstwa, historii literatury lub historii kultury
węgierskiej

Program
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Efekty uczenia się
Wiedza
Kod

Treść

PRK

FWE_K2_W01

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

P7S_WG

FWE_K2_W02

Absolwent zna i rozumie/ ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę w zakresie języka
węgierskiego i innego języka ugroﬁńskiego (estońskiego lub ﬁńskiego); ma
świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności.

P7S_WG

FWE_K2_W03

Absolwent zna i rozumie/ ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o głównych
kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w językoznawstwie,
literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach ﬁlologii
węgierskiej.

P7S_WG

FWE_K2_W04

Absolwent zna i rozumie/ ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analizy i
interpretacji tekstów kultury.

P7S_WG

FWE_K2_W05

Absolwent zna i rozumie/ pojmuje współzależności między wybranymi metodami
analizy i interpretacji tekstów kultury.

P7S_WG

FWE_K2_W07

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

P7S_WK

FWE_K2_W08

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

P7S_WK

FWE_K2_W09

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

FWE_K2_W10

Absolwent zna i rozumie/ ma dobrą orientację we współczesnym życiu kulturalnym i
ma szeroką wiedzę o instytucjach kultury w Polsce i na Węgrzech.

P7S_WK

FWE_K2_W11

Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz
złożone zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami.

P7U_W

Kod

Treść

PRK

FWE_K2_U01

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

P7S_UW

FWE_K2_U02

Absolwent potraﬁ dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o
charakterze ogólnym oraz dotyczącym studiowanych dziedzin z języka węgierskiego
na język polski oraz z polskiego na język węgierski.

P7S_UW

FWE_K2_U03

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

P7S_UW

FWE_K2_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.

P7S_UW

FWE_K2_U05

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

P7S_UW

Umiejętności

Efekty uczenia się
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Kod

Treść

PRK

FWE_K2_U06

Absolwent potraﬁ/ wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia
praktyczną i teoretyczną znajomością języka węgierskiego oraz innego języka z
ugroﬁńskiej rodziny językowej; posiada umiejętności językowe zgodne z
wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C2 dla języka węgierskiego, poziom
B2 dla innego języka z ugroﬁńskiej rodziny językowej.

P7S_UK

FWE_K2_U07

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

P7S_UK

FWE_K2_U08

Absolwent potraﬁ porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień studiowanych
w ramach ﬁlologii węgierskiej.

P7S_UK

FWE_K2_U09

Absolwent potraﬁ komunikować się z otoczeniem i brać udział w debacie w języku
polskim i węgierskim. Potraﬁ oceniać różne stanowiska.

P7S_UK

FWE_K2_U10

Absolwent potraﬁ pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować
problemy badawcze w zakresie ﬁlologii węgierskiej oraz dobierać metody i narzędzia
pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potraﬁ też dokonać w języku
węgierskim prezentacji opracowanych zagadnień.

P7S_UO

FWE_K2_U11

Absolwent potraﬁ określić priorytety przy realizacji określonego zadania.

P7S_UO

FWE_K2_U12

Absolwent potraﬁ współdziałać w grupie.

P7S_UO

FWE_K2_U13

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

P7S_UU

FWE_K2_U14

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

P7S_UU

FWE_K2_U15

Absolwent potraﬁ wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy, z
wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin samodzielnie planować
własne uczenie.

P7U_U

Kompetencje społeczne
Kod

Treść

PRK

FWE_K2_K01

Absolwent jest gotów do/ potraﬁ oceniać i selekcjonować informacje. Ma krytyczną
ocenę posiadanej wiedzy i odbieranych treści.

P7S_KK

FWE_K2_K02

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

P7S_KO

FWE_K2_K03

Absolwent jest gotów do/ uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych
mediów i różnych jego form. Inicjuje działania na rzecz interesu publicznego.

P7S_KO

FWE_K2_K04

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

FWE_K2_K05

Absolwent jest gotów do tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w
środowisku pracy i życia podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz
zespołów i organizacji, w których uczestniczy przewodzenia grupie i ponoszenia
odpowiedzialności za nią.

Efekty uczenia się

P7U_K
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Plany studiów
Z przedmiotów fakultatywnych należy obowiązkowo wybrać 2 języki specjalistyczne oraz jedno seminarium (językoznawcze
lub literaturoznawcze): 24 ECTS. Razem z przedmiotami obowiązkowymi ich wartość punktowa wynosi 108 ECTS. Pozostałe
przedmioty (o wartości min. 12 ECTS) potrzebne do uzyskania dyplomu magistra studenci wybierają samodzielnie.

Semestr 1
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Gramatyka opisowa języka węgierskiego - pragmatyka

30

4,0

zaliczenie

Praktyczna nauka języka węgierskiego 1

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ćwiczenia translatorskie 1

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Drugi język ugroﬁński - estoński 1

30

2,0

zaliczenie

O

Historia dawnej literatury węgierskiej - wybrane okresy i zagadnienia
1

30

4,0

egzamin

O

Ugroﬁńskie podstawy języka węgierskiego

30

4,0

zaliczenie

O

Gramatyka historyczna języka węgierskiego 1

30

4,0

egzamin

O

Zapożyczenia z języków słowiańskich i tureckich

30

4,0

egzamin

F

Wykład monograﬁczny profesora wizytującego z zakresu historii lub
kultury 1

30

4,0

egzamin

F

Przedmiot

Grupa - Język specjalistyczny

O

O

Student musi obowiązkowo zrealizować 2 języki specjalistyczne
Język specjalistyczny - kontakty międzynarodowe: UE 1

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Język specjalistyczny - służba zdrowia 1

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Język specjalistyczny - język prasy 1

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Język specjalistyczny - slang 1

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Gramatyka opisowa języka węgierskiego - stylistyka

30

4,0

zaliczenie

O

Praktyczna nauka języka węgierskiego 2

60

4,0

egzamin

O

Ćwiczenia translatorskie 2

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Semestr 2
Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Drugi język ugroﬁński - estoński 2

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Historia dawnej literatury węgierskiej - wybrane okresy i zagadnienia
2

30

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Gramatyka historyczna języka węgierskiego 2

30

4,0

zaliczenie

O

Zapożyczenia z języka niemieckiego

30

4,0

egzamin

F

Wykład monograﬁczny profesora wizytującego z zakresu historii lub
kultury 2

30

4,0

egzamin

F

Przedmiot

Grupa - Język specjalistyczny

O

Student musi obowiązkowo zrealizować 2 języki specjalistyczne
Język specjalistyczny - kontakty międzynarodowe: UE 2

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Język specjalistyczny - służba zdrowia 2

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Język specjalistyczny - język prasy 2

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Język specjalistyczny - slang 2

30

4,0

zaliczenie na
F
ocenę

Z przedmiotów fakultatywnych należy obowiązkowo wybrać 2 języki specjalistyczne oraz jedno seminarium (językoznawcze
lub literaturoznawcze): 24 ECTS. Razem z przedmiotami obowiązkowymi ich wartość punktowa wynosi 108 ECTS. Pozostałe
przedmioty (o wartości min. 12 ECTS) potrzebne do uzyskania dyplomu magistra studenci wybierają samodzielnie.

Semestr 3
Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka węgierskiego 3

60

4,0

zaliczenie na
O
ocenę

Ćwiczenia translatorskie 3

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Drugi język ugroﬁński - estoński 3

30

2,0

zaliczenie

O

Komunikacja kulturowa (lingworealia, mowa ciała, jej węgierskie
specyﬁki) 1

30

2,0

zaliczenie

O

Historia literatury węgierskiej po 1989 r. 1

30

4,0

zaliczenie

O

Historia i kultura Węgier po 1945 roku 1

30

4,0

zaliczenie

O

Poezja węgierska po 1956 r. 1

30

4,0

zaliczenie

F

Dramat węgierski po 1956 roku

30

4,0

zaliczenie

F

Historia ﬁlmu węgierskiego otwarty wykład 1

30

4,0

zaliczenie

F

Kultura węgierska po 1989 r. 1

30

4,0

zaliczenie

F

Semantyczno-stylistyczna analiza przekładów literackich 1

30

2,0

zaliczenie

F

Przedmiot

Plany studiów
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Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Warsztaty przekładowe z literatury węgierskiej 1

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Literatura węgierska po 2000 r. 1

30

4,0

zaliczenie

Przedmiot

Grupa - seminarium

F
O

Student musi zrealizować seminarium językoznawcze lub literaturoznawcze
Seminarium magisterskie językoznawcze 1

30

4,0

zaliczenie

F

Seminarium magisterskie literaturoznawcze 1

30

4,0

zaliczenie

F

30

4,0

egzamin

F

Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryﬁkacji

Praktyczna nauka języka węgierskiego 4

60

4,0

egzamin

Ćwiczenia translatorskie 4

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Drugi język ugroﬁński - estoński 4

30

2,0

zaliczenie na
O
ocenę

Komunikacja kulturowa (lingworealia, mowa ciała, jej węgierskie
specyﬁki) 2

30

2,0

zaliczenie

O

Historia literatury węgierskiej po 1989 r. 2

30

4,0

egzamin

O

Historia i kultura Węgier po 1945 roku 2

30

4,0

egzamin

O

Poezja węgierska po 1956 r. 2

30

4,0

egzamin

F

Dramat węgierski po 1956 roku

30

4,0

egzamin

F

Historia ﬁlmu węgierskiego otwarty wykład 2

30

4,0

egzamin

F

Kultura węgierska po 1989 r. 2

30

4,0

egzamin

F

Warsztaty przekładowe z literatury węgierskiej 2

30

2,0

zaliczenie na
F
ocenę

Semantyczno-stylistyczna analiza przekładów literackich 2

30

2,0

zaliczenie

F

Literatura węgierska po 2000 r. 2

30

4,0

egzamin

F

Wykład profesora wizytującego z zakresu historii lub kultury 1–2.

Semestr 4
Przedmiot

O

Grupa - seminarium

O

Student musi zrealizować seminarium językoznawcze lub literaturoznawcze
Seminarium magisterskie językoznawcze 2

30

4,0

zaliczenie

F

Seminarium magisterskie literaturoznawcze 2

30

4,0

zaliczenie

F

30

4,0

egzamin

F

Wykład profesora wizytującego z zakresu historii lub kultury 1–2.

O - obowiązkowy
F - fakultatywny

Plany studiów

13 / 183

Plany studiów
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Sylabusy

Karta tytułowa - Sylabusy

15 / 183

Gramatyka opisowa języka węgierskiego - pragmatyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.210.6048c8bc76f14.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Student rozumie rolę pragmatyki języka w procesie komunikacji, potraﬁ zanalizować proces komunikacyjny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

zależności gramatyki, składani, semantyki
i pragmatyki

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W07,
FWE_K2_W08

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

dokonać analizy złożonych zjawisk językowych
prawidłowo stosując aparat pojęciowy językoznawstwa

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U03,
FWE_K2_U05,
FWE_K2_U08

zaliczenie pisemne, esej,
prezentacja

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

90

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.

1. Aktywność językowa (Tomasello 2002, Tátrai 2017)
1.1. Symboliczna komunikacja językowa
1.2 Stosunki interpersonalne i grzeczność językowa
2. Kontekst (Imrényi 2017, Tátrai 2017)
2.1. Świat ﬁzyczny, społeczny i mentalny uczestników
2.2. Proces stwarzania kontekstu
3. Deiksa (Tolcsvai Nagy 2017, Tátrai 2017)
3.1. Deiksa, kotwiczenie i koreferencia
3.2. Rodzaje deiksy
4. Wypowiedz (Bahtyin 1988, Tátrai 2017)
4.1. Wypowiedz w dyskursach
4.2. Zdania w wypowiedziach
5. Akty mowy (Searle 2000, Tátrai 2017)
5.1. Klasyﬁkacja aktów mowy
5.2. Bezpośrednie i niebezpośrednie akty mowy
6. Znaczenie implicit (Grice 1997, Tátrai: 2017)
6.1. Presupozycje
6.2. Impikatury
7 (Kugler 2017, Tátrai 2017)
7.1. Świadomość pragmatyczna
7.2. Świadomość metapragmatyczna

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, wykład konwersatoryjny

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, esej, prezentacja

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie pracy na wybrany temat i prezentacja,
obecność na zajęciach, zaliczenie testu pisemnego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka węgierskiego 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.210.5cd55811eb443.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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 na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze słownictwem omawianych na zajęciach tematów oraz
z zagadnieniami z zakresu gramatyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

leksykę i gramatykę języka węgierskiego na poziomie
C1+

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W02,
FWE_K2_W03

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

odbierać, analizować i uzupełniać teksty
niepreparowane, napisane przez i dla użytkowników
natywnych

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U02,
FWE_K2_U03,
FWE_K2_U04,
FWE_K2_U06,
FWE_K2_U07,
FWE_K2_U09,
FWE_K2_U12,
FWE_K2_U15

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

uczestnictwo w egzaminie

2

rozwiązywanie zadań

30

wykonanie ćwiczeń

28

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zakres leksykalny - wzbogacanie zasobu słownictwa w zakresie poniższych
zagadnień:

1.

1.

Netykieta

2.

Historia emotek

3.

Najnowsza technologia w języku – mechanizmy przyjmowania zapożyczeń

4.

Memy jako ważny element kultury współczesnej

5.

Zdrowy tryb życia

6.

Domowy trening

7.

Anatomia człowieka

8.

Tajemnice śmierci

9.

Kto jest mordercą? – zagadki kryminalne

W1, U1

10. Zbrodnia w świecie ﬁkcyjnym i rzeczywistym
11. Węgierski kryminał
Zakres gramatyczny:
doskonalenie poprawnego użycia znanych już struktur gramatycznych, m. in. szyk
wyrazów w zdaniu, przedrostki czasowników,
doskonalenie poprawnej wymowy oraz intonacji,
doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi właściwych pod względem
gramatycznym oraz logicznym.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. Obecność w zajęciach jest
zaliczenie na ocenę obowiązkowa, zaliczenie na podstawie aktywności, prezentacji oraz testu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka węgierskiego na poziomie C1, zaliczenie przedmiotów następujących: praktyczna nauka języka
węgierskiego I, II, III., ćwiczenia fonetyczne.
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Ćwiczenia translatorskie 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.210.5cd5581da4389.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 1

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów

C2

Przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka węgierskiego

C3

Przekazanie pogłębionej wiedzy o literaturze i kulturze węgierskiej

C4

Wykształcenie zaawansowanych umiejętności przekładowych i glottodydaktycznych

C5

Wykształcenie pogłębionych umiejętności ﬁlologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu
pisanego i mówionego

C6

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

C7

Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej

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 terminologię ﬁlologiczną w języku
węgierskim na poziomie rozszerzonym

FWE_K2_W01

zaliczenie na ocenę

W2

Student zna terminologię ﬁlologiczną w języku polskim
na poziomie rozszerzonym

FWE_K2_W02

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Student potraﬁ precyzyjnie, logicznie i językowo
poprawnie wyrażać swoje myśli i poglądy w języku
węgierskim i polskim w mowie i w piśmie

FWE_K2_U03

zaliczenie na ocenę

U2

Student potraﬁ przygotować pisemne tłumaczenia
na język polski i węgierski w stopniu odpowiednim
do poziomu studiów drugiego stopnia, posługując się
przy tym odpowiednimi źródłami pomocniczymi (np.
słownikami dwujęzycznymi, jednojęzycznymi,
specjalistycznymi, tematycznymi, Internetem)

FWE_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U3

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów drugiego stopnia teoretyczną i praktyczną
znajomością języka węgierskiego w mowie i piśmie

FWE_K2_U04

zaliczenie na ocenę

U4

Student posiada pogłębioną umiejętność
przygotowania prac pisemnych w języku węgierskim
i polskim o charakterze szczegółowym

FWE_K2_U05

zaliczenie na ocenę

FWE_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji
i poszerzania swoich kompetencji językowych
z zakresu języka węgierskiego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

wykonanie ćwiczeń

60

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.

Kosztolányi Dezső novellái

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

2.

Mai magyar drámák fordítása lengyel nyelvre

W1, W2, U1, U2, U3, U4,
K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności, metody e-learningowe, seminarium, burza mózgów, rozwiązywanie zadań,
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Aktywna obecność na zajęciach

Sylabusy
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Drugi język ugroﬁński - estoński 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.210.5cd558141196a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
ćwiczenia: 30

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

NFHu2A_W03 - zna terminologię ﬁlologiczną w języku
polskim na poziomie rozszerzonym NFHu2A_U02 wykazuje się teoretyczną i praktyczną znajomością
języka estońskiego w mowie i piśmie na poziomie
średniozaawansowanym NFHu2A_K01 - zna zakres
posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju
zawodowego, potraﬁ organizować proces uczenia się
innych osób

FWE_K2_W02,
FWE_K2_W11

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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ma świadomość znaczenia języka, literatury i kultury
węgierskiej oraz estońskiej w kulturze europejskiej

U1

FWE_K2_U03,
FWE_K2_U04

zaliczenie

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02,
FWE_K2_K03

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
korzysta z wytworów kultury węgierskiej i estońskiej
oraz potraﬁ wziąć udział w organizacji przedsięwzięć
mających na celu ich promocję

K1

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do sprawdzianu

5

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.

Praktyczna nauka języka estońskiego na I roku uzupełniających studiów
magisterskich na kierunku ﬁlologia węgierska obejmuje trudniejsze konstrukcje
gramatyczne, naukę idiomów, słowotwórstwo, rozumienie tekstów ze słuchu,
czytanie ze zrozumieniem oraz dyskusje na zadany temat.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, Metody dydaktyczne - słownik: metody praktyczne - ćwiczenia
przedmiotowe, metoda przewodniego tekstu Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna, Prace
kontrolne (prace pisemne i sprawdziany ustne)
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie 1. semestru: kolokwium zaliczeniowe; warunkiem uzyskania
zaliczenia jest także obecność na zajęciach oraz prace kontrolne (prace
pisemne i sprawdziany ustne)
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Wymagania wstępne i dodatkowe
ukończenie 4 semestrów nauki języka

Sylabusy
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Historia dawnej literatury węgierskiej - wybrane okresy i zagadnienia 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.210.5cd5581dce2e6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kanonem dawnej literatury węgierskiej od początków
piśmiennictwa do końca Oświecenia

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

Najważniejsze tendencje, tematy i style literatury
węgierskiej do końca Oświecenia

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W05

egzamin

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U03,
FWE_K2_U04,
FWE_K2_U05,
FWE_K2_U06

egzamin

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Orientować się w historii dawnej literatury węgierskiej
z uwzględnieniem historii literatury polskiej
analogicznego okresu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczyć w dyskusji na temat dawnej literatury
węgierskiej z uwzględnienim historii Węgier

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

60

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.

Najdawniejsze pamiątki języka i kultury węgierskiej, renesans węgierski na tle
wojen z Turkami, specyﬁki baroku węgierskiego ze szczególnym uwzględnieniem
walki
katolicyzmu i protestantyzmu. Oświecenie w kulturze węgierskiej, odnowienie
języka węgierskiego, spór "ortologów" i "neologów". Sentymentalizm węgierski.
Zarys
twórczości m.in. następujących autorów: Janus Pannonius, Bálint Balassi, Péter
Pázmány, Miklós Zrínyi, György Bessenyei, József Gvadányi, János Batsányi,
Ferenc Kazinczy, József Kármán, Mihály Fazekas, Mihály Csokonai Vitéz.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie pracy semestralnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Ugroﬁńskie podstawy języka węgierskiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.210.5cd02ef333270.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem wykładu jest kontrastywne przedstawienie cech językowych języka węgierskiego w porównaniu z innymi
językami ugroﬁńskimi. Studenci uczą się rozróżniać rodzime cechy językowe od zmian konwergencyjnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna zaawansowaną terminologię ﬁlologiczną
w języku węgierskim.

FWE_K2_W01

zaliczenie
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W2

główne nurty badań nad językiem węgierskim
w kontekście synchronicznym i diachronicznym.

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W05,
FWE_K2_W07,
FWE_K2_W08

zaliczenie

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U03,
FWE_K2_U05

zaliczenie

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02,
FWE_K2_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

odróżniać cechy badań naukowych od nienaukowych
w zakresie językoznawstwa historycznego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

popularyzacji wiedzy naukowej o pochodzeniu języka
węgierskiego w kontaktach społecznych.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do testu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

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.

Na zajęciach zostaną przedstawione zagadnienia z zakresu ugroﬁńskich podstaw
języka węgierskiego. Bloki materiału: 1. Typologia języków a pokrewieństwo
języków; 2. Przedstawienie rodziny języków uralskich: Języki i ludy ugroﬁńskie; 3.
Dowody na pokrewieństwo językowe: morfologia i leksyka. 4. Krytyka teorii
pseudonaukowych. 5. Porównanie systemów klasyﬁkacji języków uralskich. 6.
Fonologia prajęzyka: system spółgłosek i samogłosek prajęzyka. 7. Rekonstrukcje
morfologiczne prajęzyka. 8. Charakterystyka syntaktyczna prajęzyka. 9. Cechy
wspólne języków obugryjskich i węgierskiego. 10. Typologiczne porównanie
języków uralskich.

W1, W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie sprawdzianu wiedzy. W razie konieczności w formie zdalnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Gramatyka historyczna języka węgierskiego 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.210.5cd5581e00501.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie najważniejszych procesów gramatycznych kształtujących język węgierski –
w ujęciu historycznym. Omawiane okresy historii języka węgierskiego to: prawęgierski, starowęgierski,
średniowęgierski i nowowęgierski (10–20. wiek). Nacisk jest kładzony na omawianie zmian gramatycznych.

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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zaawansowaną terminologię ﬁlologiczną w języku
węgierskim.

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W02,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W07,
FWE_K2_W08

egzamin pisemny

W2

główne nurty badań nad językiem węgierskim
w kontekście synchronicznym.

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W02,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W07,
FWE_K2_W08

egzamin pisemny

W3

student ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w subdyscyplinach ﬁlologii.

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W02,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W07,
FWE_K2_W08

egzamin pisemny

FWE_K2_U03,
FWE_K2_U05,
FWE_K2_U07,
FWE_K2_U08,
FWE_K2_U10

egzamin pisemny

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02

egzamin pisemny

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

precyzyjnie i logicznie oraz poprawnie językowo
wyrażać swoje myśli i poglądy w języku węgierskim
i polskim w mowie i w piśmie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

popularyzacji wiedzy naukowej o historii języka
węgierskiego.

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Treści programowe: 1. historia i metody badań historyczno-językoznawczych. 2.
natura zmian językowych. 3. Periodyzacja języka węgierskiego. 4. Okres
prawęgierski: fonologia, zmiany systemu fonologicznego, morfologia, podstawowe
informacje o składni, wpływy obce.

1.

W1, W2, W3, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin pisemny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uzyskanie 60% + 1 punktów na egzaminie. Obecność na zajęciach. W
razie konieczności w formie zdalnej lub egzamin ustny.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych

Sylabusy
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Zapożyczenia z języków słowiańskich i tureckich
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.210.5cd02ef383520.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
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

Celem przedmiotu jest przedstawienie słowiańskich oraz tureckich wpływów kulturowych poprzez omówienie
zapożyczeń leksykalnych z tych dwóch grup językowych. Zajęcia mają również na celu poszerzenie horyzontów
językoznawczych poprzez przekazanie podstawowej wiedzy o omawianych językach słowiańskich i tureckich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

Sylabusy

37 / 183

W1

W2

student zna zaawansowaną terminologię ﬁlologiczną
w języku węgierskim

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W07,
FWE_K2_W08

egzamin

główne nurty badań nad językiem węgierskim
w kontekście synchronicznym i diachronicznym

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W07,
FWE_K2_W11

egzamin

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

odróżniać cechy badań naukowych od nienaukowych
w zakresie językoznawstwa historycznego.

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U03,
FWE_K2_U05,
FWE_K2_U08,
FWE_K2_U09

U2

precyzyjnie i logicznie oraz poprawnie językowo
wyrażać swoje myśli i poglądy w języku węgierskim
i polskim w mowie i w piśmie

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U03,
FWE_K2_U05

egzamin

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

popularyzacji wiedzy naukowej o pochodzeniu
słownictwa węgierskiego.

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 testu zaliczeniowego

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Treści merytoryczne przedmiotu:
1) Klasyﬁkacja języków słowiańskich, klasyﬁkacja języków tureckich
2) Zarys historii języków słowiańskich, zarys historii języków tureckich
3) Warstwy zapożyczeń z języków słowiańskich (wschodniosłowiańskie,
zachodniosłowiańskie, południowosłowiańskie), Warstwy zapożyczeń z języków
tureckich (tzw. West Old Turkic, kipczackie, osmańskie)
1.

4) Kryteria fonetyczne, morfologiczne i semantyczne, na podstawie których
omawiane słownictwo jest przyporządkowywane do danych warstw zapożyczeń

W1, W2, U1, U2, K1

5) Procesy fonetyczne zachodzące równolegle w językach tureckich i w języku
węgierskim
6) Kwestia relacji węgierskiego i starotureckiego pisma runicznego
7) Słowiański i turecki wpływ kulturowy w świetle zapożyczonego słownictwa
8) Dyskusja etymologii wybranych wyrazów

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

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie sprawdzianu wiedzy. W razie konieczności w formie zdalnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Wykład monograﬁczny profesora wizytującego z zakresu historii lub
kultury 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.210.5cd55818b1207.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego 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
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

Celem zajęć jest prowadzenie wykładów monograﬁcznych w zakresie historii lub kultury Węgier przez wybitnego
profesora zagranicznego

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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aktualnie podejmowaną problematykę literackokulturową dotyczącą historii lub kultury Węgier

W1

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W05,
FWE_K2_W11

egzamin

FWE_K2_U03,
FWE_K2_U04,
FWE_K2_U06,
FWE_K2_U08,
FWE_K2_U09,
FWE_K2_U13

egzamin

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K03

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

w sposób twórczy korzystać z aktualnie
prezentowanego materiału

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uczestniczenia w dyskusji na temat historii i kultury
Węgier

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

60

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.

Konkretne treści programowe uzależniane są od dziedziny badawczej profesora
wizytującego. Mają one jednak ścisły związek z programem uczenia się na ﬁlologii
węgierskiej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
W razie konieczności zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej., wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje
Rodzaj zajęć

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Brak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Język specjalistyczny - kontakty międzynarodowe: UE 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.210.5cd5581e382fb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z terminologią z zakresu kontaktów międzynarodowych.

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 specjalistyczną terminologię z wybranych
dziedzin kontaktów międzynarodowych w języku
węgierskim w stopniu pogłębionym, zna konstrukcje
gramatyczne i narzędzia stylistyczne, potrzebne
do wyrażenia określonego przesłania.

FWE_K2_W02

zaliczenie na ocenę

Student potraﬁ zastosować w danej sytuacji społecznej FWE_K2_U01,
FWE_K2_U06,
odpowiedni styl i rejestr języka węgierskiego, czyta
FWE_K2_U07
ze zrozumieniem teksty o różnorakiej tematyce.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie konieczności ciągłej aktywizacji
i poszerzania swoich kompetencji językowych
z zakresu języka węgierskiego, student potraﬁ
współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role. Swobodnie wypowiada się na tematy
poruszane na zajęciach prezentując szeroki zasób
słownictwa.

FWE_K2_K03

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie eseju

5

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do zajęć

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

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.

Zakres leksykalny - wzbogacanie zasobu słownictwa w zakresie poniższych
zagadnień:
Informacje podstawowe o UE, symbole, historia UE w skrócie, historia Węgier w
skrócie, rozszerzenia UE, państwa członkowskie, w jaki sposób funkcjonuje UE,
Węgry i Polska w UE, wiadomości z UE, prawa obywateli UE, instytucje, organy,
agencje Unii, migracja.
Zakres gramatyczny - doskonalenie poprawnego użycia znanych już struktur
gramatycznych, m.in. mowa zależna, tryb warunkowy, tryb rozkazujący, forma
kauzatywna, szyk wyrazów w zdaniu, wykorzystywania wyrażenia potrzebnych do
realizacji celów zajęć w zakresie wypowiedzi ustnych, wyrażenia potrzebne do
realizacji celów zajęć w zakresie interakcji ustnych oraz pisemnych, obejmujące
swoim zakresem struktury używane do włączania się do dyskusji oraz oddawania
głosu innym, wyrażania i uzasadniania swoich poglądów w sposób kulturalny,
wprowadzania wypowiedzi o charakterze przeciwstawiającym się, rozpoczynania,
podtrzymywania oraz kończenia dyskusji.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, metoda sytuacyjna, burza mózgów, konwersatorium językowe, analiza tekstów, dyskusja
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. Zaliczenie semestru na
podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach, realizacji zadań
domowych oraz testu końcowego. Wymagane jest także przygotowanie
zaliczenie na ocenę prezentacji. Obowiązuje następująca skala ocen (0-100 pkt.): 0-60 pkt.:
ocena ndst (2) 61-68 pkt.: ocena dst (3) 69-76 pkt.: ocena +dst (3,5)
77-84 pkt.: ocena db (4) 85-92 pkt.: ocena +db (4,5) 93-100 pkt.: ocena
bdb (5)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Język specjalistyczny - służba zdrowia 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.210.5cd5581e5a962.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z terminologią z zakresu służby zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student zna specjalistyczną terminologię z wybranych
dziedzin życia w języku węgierskim w stopniu
pogłębionym (poziom C2), czyta ze zrozumieniem
teksty autentyczne o tematyce medycznej.

FWE_K2_W02

zaliczenie na ocenę

46 / 183

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zastosować w danej sytuacji społecznej
odpowiedni styl i rejestr języka węgierskiego,
posługuje się narzędziami służącymi do streszczenia
FWE_K2_U03
przeczytanego tekstu, przetwarza przeczytane
informacje z uwzględnieniem zmiany rejestru, stylu
i formy. Potraﬁ napisać komentarz do artykułu.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji
i poszerzania swoich kompetencji językowych
z zakresu języka węgierskiego. Student potraﬁ
współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role, swobodnie wypowiada się na tematy
poruszane na zajęciach prezentując szeroki zasób
słownictwa.

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K04

zaliczenie na ocenę

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

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

przygotowanie do testu zaliczeniowego

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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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Zakres leksykalny - wzbogacanie zasobu słownictwa w zakresie poniższych
zagadnień:
placówki medyczne, specjalizacje lekarskie, podstawowa opieka lekarska,
administracja, zakład diagnostyczny, zakład rehabilitacji, udzielenie pierwszej
pomocy, pogotowie, choroby i objawy, badania proﬁlaktyczne, zdrowy styl życia,
leczenie chorób, zabiegi, prawa pacjenta.
Zakres gramatyczny - utrwalanie form gramatycznych stosowanych w artykułach i
tekstach specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem trybu rozkazującego,
formy kauzatywnej i szyku wyrazów w zdaniu. Doskonalenie umiejętności
budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku węgierskim, właściwych pod
względem gramatycznym oraz logicznym.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, burza mózgów, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. Zaliczenie na podstawie
zaliczenie na ocenę uczestnictwa, aktywności na zajęciach i testu końcowego. Student
opracowuje prezentację na wybrany temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Język specjalistyczny - język prasy 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.210.5cd5581e7abdf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z terminologią z zakresu prasy.

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 wie, że każdy typ mediów wymaga innego
sposobu zaprezentowania informacji, rozumie, że ta
sama informacja przekazana przez radio, telewizję
i prasę zostanie zaprezentowana za pomocą innych
środków wyrazu. Student rozumie, że materiały
autentyczne umożliwiają kontakt z naturalnym
językiem.

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W02,
FWE_K2_W05,
FWE_K2_W09

zaliczenie na ocenę

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U03,
FWE_K2_U05,
FWE_K2_U06,
FWE_K2_U07,
FWE_K2_U08,
FWE_K2_U09,
FWE_K2_U12

zaliczenie na ocenę

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K04,
FWE_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student koncentruje się na umiejętności rozumienia
tekstów prasowych oraz tekstów z Internetu, wyrabia
sobie nawyk krytycznego odbioru informacji
przekazywanych w środkach masowego przekazu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student pamięta o konieczności zastosowania
odpowiedniego sposobu komunikowania się
w zależności od medium, którym się posługuje.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

rozwiązywanie zadań

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

ECTS
4.0

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.

Wybrane artykuły z bieżącej prasy węgierskojęzycznej, m.in.:
fakty, biznes, kultura, technologia, motoryzacja, sport, porady konsumenckie, styl
życia, turystyka, gotowanie, gwiazdy, itp.
Powiedzenia węgierskie, ciekawostki realioznawcze, tematy interkulturowe,
anegdoty, krzyżówki.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, konwersatorium językowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. Obecność w zajęciach jest
obowiązkowa, pozytywna ocena z testu zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Język specjalistyczny - slang 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.210.5cd5581e9ad13.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z terminologią z zakresu slangu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student nabywa pogłębioną znajomość
najpopularnierszych wyrazów i wyrażeń węgierskich
używanych przez wyodrębnioną grupę ludzi
w określonym kontekście komunikatywnym.

FWE_K2_W02,
FWE_K2_W09

zaliczenie na ocenę

52 / 183

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zastosować w danej sytuacji społecznej
odpowiedni styl i rejestr języka węgierskiego, radzi
sobie w rozmowach wymagających użycia określonych
wyrażeń i struktur.

FWE_K2_U03,
FWE_K2_U04,
FWE_K2_U11,
FWE_K2_U14

zaliczenie na ocenę

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02,
FWE_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji
i poszerzania swoich kompetencji językowych
z zakresu języka węgierskiego, wykorzystuje nowo
poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do sprawdzianu

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

5

przygotowanie do zajęć

5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

konsultacje

5

przygotowanie do ćwiczeń

5

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zakres leksykalny - wzbogacanie słownictwa używanego w różnych środowiskach,
m.in.:
slang młodzieżowy, studencki, uczniowski, komputerowy, internetowy, żeglarski,
wspinaczkowy, naukowy, miejski, slang nastolatków.
Zakres gramatyczny - doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi ustnych i
pisemnych w języku węgierskim, właściwych pod względem gramatycznym oraz
logicznym.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. Obecność w zajęciach jest
zaliczenie na ocenę obowiązkowa, przygotowanie prezentacji, pozytywna ocena z testu
zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Gramatyka opisowa języka węgierskiego - stylistyka
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.220.5cd02ef49bf91.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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 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

Student rozumie rolę stylistyki języka w wyborów stylistycznych dla znaczenia językowego oraz budowania
tożsamości językowej w procesie komunikacji. Potraﬁ zidentyﬁkować styl charakterystyczny dla danych
kontekstów.

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

akspekty stylistyczne zjawisk językowe, powiązania
stylistyki z kostruowanie i poznaniem językowym

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W07

zaliczenie

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U03,
FWE_K2_U05,
FWE_K2_U07

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

zanalizować zjawiska językowe stosując apart
pojęciowy stylistyki

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

90

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.

1. Stylistyka jako nauka, szkoły stylistyczne, stylistyka na Węgrzech
2. Stylistyka i model języka
3. Styl jako pojęcie
4. Styl i norma
5. Styl i kontekst
6. Styl i tekst
7. Styl i literatura
8. Socjokulturalne cechy stylu
9. Poziomy realizacji stylu
10. Styl w komunikacji CMC
11. Zróżnicowanie współczesnego języka węgierskiego
12. Wyrazowe środki stylistyczne
13. Składniowe środki stylistyczne
14. Neologizmy
15. Fonetyczne środki stylistyczne
16. Tekst – dyskurs
17. Hipertekst
18. Potoczny język węgierski
19. Styk retoryczny
20. Język reklamy
21. Styl urzędowy
22. Metaphors we live by
23. Styl w tłumaczeniach

W1, U1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka węgierskiego 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.220.5cd55812ef8dd.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego 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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze słownictwem omawianych na zajęciach tematów oraz
z zagadnieniami z zakresu gramatyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

leksykę i gramatykę języka węgierskiego na poziomie
C1+

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W02,
FWE_K2_W03

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

odbierać, analizować i uzupełniać teksty
niepreparowane, napisane przez i dla użytkowników
natywnych

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U02,
FWE_K2_U03,
FWE_K2_U04,
FWE_K2_U06,
FWE_K2_U07,
FWE_K2_U09,
FWE_K2_U12,
FWE_K2_U15

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

uczestnictwo w egzaminie

5

rozwiązywanie zadań

30

wykonanie ćwiczeń

25

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zakres leksykalny - wzbogacanie zasobu słownictwa w zakresie poniższych
zagadnień:
1.

Wdowy z wioski Nagyrév

2.

Kobieta i mężczyzna. Stereotypy wokół płci

3.

Najnowszy krzyk mody: ubrania i dodatki

4.

Książka czy ﬁlm?

5.

Adaptacje dzieła literackiego

6.
Tłumaczenie literackie: zagwozdki tłumacza na podstawie analizy tłumaczeń
serii książek o Harrym Potterze
1.

7.

Budapeszt w fotograﬁi

8.

Synonimy i antonimy

9.

Słowniczek młodego naukowca: leksyka przydatna podczas prezentacji

W1, U1

10. Nasza planeta, Ziemia: fauna, ﬂora, katastrofy naturalne
Zakres gramatyczny:
doskonalenie poprawnego użycia znanych już struktur gramatycznych, m. in. szyk
wyrazów w zdaniu, przedrostki czasowników,
doskonalenie poprawnej wymowy oraz intonacji,
doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi właściwych pod względem
gramatycznym oraz logicznym.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

egzamin pisemny, egzamin
ustny, zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. obecność w
zajęciach jest obowiązkowa uzyskanie co najmniej 60% pkt.
na teście zaliczeniowym uzyskanie przynajmniej 60% pkt.
na egzaminie pisemnym, uzyskanie pozytywnej oceny na
egzaminie (przynajmniej dst.) ustnym

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka węgierskiego na poziomie C1, zaliczenie przedmiotów następujących: praktyczna nauka języka
węgierskiego I, II, III., ćwiczenia fonetyczne oraz pierwszego semestru PNJW.
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Ćwiczenia translatorskie 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.220.5cd5581f19dd2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
obowiązkowy

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów Przekazanie pogłębionej wiedzy
o strukturze języka węgierskiego Przekazanie pogłębionej wiedzy o literaturze i kulturze węgierskiej
Wykształcenie zaawansowanych umiejętności przekładowych i glottodydaktycznych Wykształcenie pogłębionych
umiejętności ﬁlologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego
Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków
z posiadanych danych Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej

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

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W02,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W04,
Student zna terminologię ﬁlologiczną w języku
FWE_K2_W05,
węgierskim na poziomie rozszerzonym Student zna
terminologię ﬁlologiczną w języku polskim na poziomie FWE_K2_W07,
FWE_K2_W08,
rozszerzonym
FWE_K2_W09,
FWE_K2_W10,
FWE_K2_W11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów drugiego stopnia teoretyczną i praktyczną
znajomością języka węgierskiego w mowie i piśmie
Student potraﬁ precyzyjnie, logicznie i językowo
poprawnie wyrażać swoje myśli i poglądy w języku
węgierskim i polskim w mowie i w piśmie Student
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac
pisemnych w języku węgierskim i polskim
o charakterze szczegółowym Student potraﬁ
przygotować różnego rodzaju prace pisemne w języku
węgierskim i polskim (np. streszczenia, referaty, prace
semestralne i roczne), posługując się przy tym
źródłami pomocniczymi (m.in. słownikami
i opracowaniami gramatycznymi) Student potraﬁ
przygotować pisemne tłumaczenia na język polski
i węgierski w stopniu odpowiednim do poziomu
studiów drugiego stopnia, posługując się przy tym
odpowiednimi źródłami pomocniczymi (np. słownikami
dwujęzycznymi, jednojęzycznymi, specjalistycznymi,
tematycznymi, Internetem)

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U02,
FWE_K2_U03,
FWE_K2_U04,
FWE_K2_U05,
FWE_K2_U06,
FWE_K2_U07,
FWE_K2_U08,
FWE_K2_U09,
FWE_K2_U10,
FWE_K2_U11,
FWE_K2_U12,
FWE_K2_U13,
FWE_K2_U14,
FWE_K2_U15

zaliczenie na ocenę

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02,
FWE_K2_K03,
FWE_K2_K04,
FWE_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do ciągłej aktywizacji i poszerzania
swoich kompetencji językowych z zakresu języka
węgierskiego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

Przygotowanie prac pisemnych

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kosztolányi Dezső novellák

W1, K1

2.

Mai magyar drámák

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności, metody e-learningowe, analiza tekstów, seminarium, burza mózgów,
dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Aktywna obecność na zajęciach

Sylabusy
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Drugi język ugroﬁński - estoński 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.220.5cd55815e4fbb.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie na ocenę

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

- zna terminologię ﬁlologiczną w języku polskim
na poziomie rozszerzonym - wykazuje się teoretyczną
i praktyczną znajo-mością języka estońskiego w mowie
i piśmie na poziomie średniozaawansowanym - zna
FWE_K2_W01,
zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności
FWE_K2_W02
oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego, potraﬁ organizować proces
uczenia się innych osób

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

Sylabusy
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ma świadomość znaczenia języka, literatury i kultury
węgierskiej oraz estońskiej w kulturze europejskiej

U1

FWE_K2_U03

zaliczenie na ocenę

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
korzysta z wytworów kultury węgierskiej i estońskiej
oraz potraﬁ wziąć udział w organizacji przedsię-wzięć
mających na celu ich promocję

K1

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

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.

Praktyczna nauka języka estońskiego na I roku uzupełniających studiów
magisterskich na kierunku ﬁlologia węgierska obejmuje trudniejsze konstrukcje
gramatyczne, naukę idiomów, słowotwórstwo, rozumienie tekstów ze słuchu,
czytanie ze zrozumieniem oraz dyskusje na zadany temat.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, Metody dydaktyczne - słownik: metody praktyczne - ćwiczenia
przedmiotowe, metoda przewodniego tekstu Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna; prace
kontrolne (prace pisemne i sprawdziany ustne)
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie II semestru: kolokwium zaliczeniowe Zaliczenie roku:
kolokwium zaliczeniowe na ocenę
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Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie I semestru

Sylabusy

66 / 183

Historia dawnej literatury węgierskiej - wybrane okresy i zagadnienia 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.220.5cd5581f4106a.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów utworami dawnej literatury węgierskiej od początków
piśmiennictwa do końca Oświecenia

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

Najważniejsze tendencje, tematy i style literatury
węgierskiej do końca Oświecenia

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W02,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W11

zaliczenie na ocenę

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U04,
FWE_K2_U07,
FWE_K2_U09

zaliczenie na ocenę

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Orientować się w historii dawnej literatury węgierskiej
z uwzględnieniem historii literatury polskiej
analogicznego okresu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczyć w dyskusji na temat dawnej literatury
węgierskiej z uwzględnienim historii Węgier

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do ćwiczeń

60

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
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Czytanie i analiza najdawniejszych pamiątków języka i kultury węgierskiej, wierszy
renesansowych autorstwa Janusa Pannoniusa i Bálinta Balassiego. Najwybitniejsze
utwory węgierskieog baroku; teksty Pétera Pázmánya i epopeja narodowa Miklósa
Zrínyiego pt. "Opresja Szigetu". Wiersze następujących poetów okresu
W1, U1, K1
Oświecenia; m.in. György Bessenyei, József Gvadányi, János Batsányi, Ferenc
Kazinczy. Najwybitniejszy utwór prozatorski okresu sentymentalizmu: "Fanni
Hagyományai" Józsefa Kármána. Fragmenty utworu Mihálya Fazekasa "Ludas
Matyi". Wiersze, Mihálya Csokonaiego Vitéza.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
W razie konieczności zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej., analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja,
konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Test zaliczeniowy z lektur

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu z poprzedniego semestru

Sylabusy
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Gramatyka historyczna języka węgierskiego 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.220.5cd5581f626e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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 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 przedmiotu jest wyjaśnienie najważniejszych procesów gramatycznych kształtujących język węgierski –
w ujęciu historycznym. Omawiane okresy historii języka węgierskiego to: prawęgierski, starowęgierski,
średniowęgierski i nowowęgierski (10–20. wiek). Nacisk jest kładzony na omawianie zmian gramatycznych.

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

główne nurty badań nad językiem węgierskim
w kontekście synchronicznym.

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W02,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W07,
FWE_K2_W08

W2

student ma zaawansowaną i uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w subdyscyplinach ﬁlologii.

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W02,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W07,
FWE_K2_W08

zaliczenie

FWE_K2_U03,
FWE_K2_U05,
FWE_K2_U07,
FWE_K2_U08,
FWE_K2_U10

zaliczenie

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02

zaliczenie

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

precyzyjnie i logicznie oraz poprawnie językowo
wyrażać swoje myśli i poglądy w języku węgierskim
i polskim w mowie i w piśmie.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

popularyzacji wiedzy naukowej o historii języka
węgierskiego.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

przygotowanie do ćwiczeń

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 programowe: Wybrane z ćwiczenia z zakresu: 1. historia i metody badań
historyczno-językoznawczych. 2. natura zmian językowych. 3. Periodyzacja języka
węgierskiego. 4. Okres prawęgierski: fonologia, zmiany systemu fonologicznego,
morfologia, podstawowe informacje o składni. 5. Okres starowęgierski: fonologia,
zmiany systemu fonologicznego, morfologia, podstawowe informacje o składni. 6.
Okres średniowęgierski: fonologia, zmiany systemu fonologicznego, morfologia,
podstawowe informacje o składni.

W1, W2, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie sprawdzianu wiedzy, obecność i aktywność na zajęciach. W
razie konieczności w formie zdalnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Zapożyczenia z języka niemieckiego
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.220.5cd02ef4bcd34.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
fakultatywny

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

Celem zająć jest przedstawienie słownictwa węgierskiego pochodzenia niemieckiego. Wykład pokazuje różne
warstwy chronologiczne zapożyczeń, mechanizmy adaptacji językowej i znaczenie kulturowe germanizmów
w języku węgierskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

student zna zaawansowana terminologię ﬁlologiczną
w języku węgierskim

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W03

egzamin
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W2

główne nurty badań nad językiem węgierskim
w kontekście synchronicznym i diachronicznym

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W03

egzamin

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U03,
FWE_K2_U05,
FWE_K2_U08,
FWE_K2_U09

egzamin

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02,
FWE_K2_K03

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

odróżniać cechy badań naukowych od nienaukowych
w zakresie językoznawstwa historycznego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

popularyzacji wiedzy naukowej o pochodzeniu
słownictwa węgierskiego.

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 sprawdzianu

30

poznanie terminologii obcojęzycznej

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.

Historia kontaktów niemiecko-węgierskich. Historia badań. Charakterystyka
obszaru niemieckojęzycznego. Warstwy zapożyczeń niemieckich w języku
węgierskim. Kalki językowe w języku węgierskim. Historia dwujęzycznej
(niemiecko-węgierskiej) administracji w okresie habsburskim. Dyskusja etymologii
wybranych wyrazów. Przegląd i recenzja istniejących słowników etymologicznych
języka węgierskiego.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach. Zaliczenie sprawdzianu wiedzy. W razie
konieczności w formie zdalnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.

Sylabusy
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Wykład monograﬁczny profesora wizytującego z zakresu historii lub
kultury 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.220.5cd5581b453e2.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego 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
fakultatywny

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

Celem zajęć jest prowadzenie wykładów monograﬁcznych w zakresie historii lub kultury Węgier przez wybitnego
profesora zagranicznego

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

aktualnie podejmowaną problematykę literackokulturową dotyczącą historii lub kultury Węgier

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W05,
FWE_K2_W10,
FWE_K2_W11

egzamin

FWE_K2_U03,
FWE_K2_U04,
FWE_K2_U05,
FWE_K2_U06,
FWE_K2_U13,
FWE_K2_U14

egzamin

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K03

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

w sposób twórczy korzystać z aktualnie
prezentowanego materiału

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w dyskusji na temat historii i kultury
Węgier

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do egzaminu

60

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.

Konkretne treści programowe uzależniane są od dziedziny badawczej profesora
wizytującego. Mają one jednak ścisły związek z programem uczenia się na ﬁlologii
węgierskiej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
W razie konieczności zajęcia mogą być prowadzone w trybie zdalnej., wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny,
wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Brak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Język specjalistyczny - kontakty międzynarodowe: UE 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.220.5cd5581f9e824.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z terminologią kontaktów międzynarodowych.

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 specjalistyczną terminologię z wybranych
dziedzin kontaktów międzynarodowych w języku
węgierskim w stopniu pogłębionym (poziom C2), zna
właściwe konstrukcje gramatyczne i narzędzia
stylistyczne potrzebne do wyrażenia określonego
przesłania.

FWE_K2_W02

zaliczenie na ocenę

Student potraﬁ zastosować w danej sytuacji społecznej FWE_K2_U03,
FWE_K2_U06,
odpowiedni styl i rejestr języka węgierskiego, czyta
FWE_K2_U07
ze zrozumieniem teksty o różnorakiej tematyce.

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie konieczności ciągłej aktywizacji
i poszerzania swoich kompetencji językowych
z zakresu języka węgierskiego, student potraﬁ
współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role. Swobodnie wypowiada się na tematy
poruszane na zajęciach prezentując szeroki zasób
słownictwa.

FWE_K2_K05

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

zbieranie informacji do zadanej pracy

5

przygotowanie do ćwiczeń

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zakres leksykalny - wzbogacanie zasobu słownictwa w zakresie poniższych
zagadnień:
Ochrona środowiska
Korzystanie z alternatywnych źródeł energii
Segregowanie śmieci
Recycling
Stypendia, studia w krajach UE
Dzień Europy na Węgrzech i w Polsce
Wiadomości w UE
Co robimy w sieci
Cyberprzestępstwa
Migracja - problemy i rozwiązania
Zakres gramatyczny:
doskonalenie poprawnego użycia znanych już struktur gramatycznych, m.in.
mowa zależna, tryb warunkowy, tryb rozkazujący, forma kauzatywna, szyk
wyrazów w zdaniu,
wykorzystywanie wyrażenia potrzebnych do realizacji celów zajęć w zakresie
wypowiedzi ustnych: wyrażenia potrzebne do realizacji celów zajęć w zakresie
interakcji ustnych oraz pisemnych, obejmujące swoim zakresem struktury
używane do włączania się do dyskusji oraz oddawania głosu innym, wyrażania i
uzasadniania swoich poglądów w sposób kulturalny, wprowadzania wypowiedzi o
charakterze przeciwstawiającym się, rozpoczynania, podtrzymywania oraz
kończenia dyskusji.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, burza mózgów, analiza przypadków, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, analiza
tekstów
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. Zaliczenie na podstawie
uczestnictwa, aktywności na zajęciach, przygotowania prezentacji
multimedialnej oraz testu końcowego. Obowiązuje następująca skala
zaliczenie na ocenę
ocen (0-100 pkt.): 0-60 pkt.: ocena ndst (2) 61-68 pkt.: ocena dst (3)
69-76 pkt.: ocena +dst (3,5) 77-84 pkt.: ocena db (4) 85-92 pkt.: ocena
+db (4,5) 93-100 pkt.: ocena bdb (5)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Język specjalistyczny - służba zdrowia 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.220.5cd5581fc0a42.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z terminologią z zakresu służby zdrowia.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student zna specjalistyczną terminologię z wybranych
dziedzin służby zdrowia w języku węgierskim
w stopniu pogłębionym, czyta ze zrozumieniem teksty
autentyczne o tematyce medycznej.

FWE_K2_W02,
FWE_K2_W11

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zastosować w danej sytuacji społecznej
odpowiedni styl i rejestr języka węgierskiego,
FWE_K2_U01,
posługuje się narzędziami służącymi do streszczenia
FWE_K2_U07
przeczytanego tekstu, przetwarza przeczytane
informacje z uwzględnieniem zmiany rejestru, stylu
i formy. Potraﬁ napisać komentarz do artykułu.

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji
i poszerzania swoich kompetencji językowych
z zakresu języka węgierskiego. Student potraﬁ
współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role, swobodnie wypowiada się na tematy
poruszane na zajęciach prezentując szeroki zasób
słownictwa.

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K03

zaliczenie na ocenę

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

10

przygotowanie do sprawdzianu

10

przygotowanie do zajęć

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

przygotowanie do testu zaliczeniowego

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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Zakres leksykalny - wzbogacanie zasobu słownictwa w zakresie poniższych
zagadnień:
Bank krwi i organów, transplantacja, lekarstwa, suplementy, rodzaje leków i
dostępność, uzależnienie od leków, zakłady farmaceutyczne, dom opieki,
hospicjum, opieka domowa, ośrodek opieki nad niepełnosprawnymi, stacja
sanitarno-epidemiologiczna, sanatoria, uzdrowiska.
Zakres gramatyczny:
Utrwalanie form gramatycznych stosowanych w artykułach i tekstach
specjalistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem trybu rozkazującego, formy
kauzatywnej i szyku wyrazów w zdaniu. Doskonalenie umiejętności budowania
wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku węgierskim, właściwych pod względem
gramatycznym oraz logicznym.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, burza mózgów, gra dydaktyczna, analiza przypadków, konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć

ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. Student opracowuje
prezentację na wybrany temat. Zaliczenie semestru na podstawie
uczestnictwa, aktywności na zajęciach i testu końcowego. Obowiązuje
zaliczenie na ocenę
następująca skala ocen: 0-60 pkt.: ocena ndst (2) 61-68 pkt.: ocena dst
(3) 69-76 pkt.: ocena +dst (3,5) 77-84 pkt.: ocena db (4) 85-92 pkt.:
ocena +db (4,5) 93-100 pkt.: ocena bdb (5)

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Język specjalistyczny - język prasy 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.220.5cd5581fe0dec.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z terminologią z zakresu prasy.

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 wie, że każdy typ mediów wymaga innego
sposobu zaprezentowania informacji, rozumie, że ta
sama informacja przekazana przez radio, telewizję
i prasę zostanie zaprezentowana za pomocą innych
środków wyrazu. Student rozumie, że materiały
autentyczne umożliwiają kontakt z naturalnym
językiem.

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W02,
FWE_K2_W05,
FWE_K2_W09

zaliczenie na ocenę

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U03,
FWE_K2_U05,
FWE_K2_U06,
FWE_K2_U07,
FWE_K2_U08,
FWE_K2_U09,
FWE_K2_U12

zaliczenie na ocenę

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K04,
FWE_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student koncentruje się na umiejętności rozumienia
tekstów prasowych oraz tekstów z Internetu, wyrabia
sobie nawyk krytycznego odbioru informacji
przekazywanych w środkach masowego przekazu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student pamięta o konieczności zastosowania
odpowiedniego sposobu komunikowania się
w zależności od medium, którym się posługuje.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do sprawdzianu

20

przygotowanie do zajęć

20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
110

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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Wybrane artykuły z bieżącej prasy węgierskojęzycznej, m.in.:
fakty, biznes, kultura, technologia, motoryzacja, sport, porady konsumenckie, styl
życia, turystyka, gotowanie, gwiazdy, itp.
Powiedzenia węgierskie, ciekawostki realioznawcze, tematy interkulturowe,
anegdoty, krzyżówki.

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, konwersatorium językowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. Obecność w zajęciach jest
obowiązkowa, pozytywna ocena z testu zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Język specjalistyczny - slang 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.220.5cd558200de11.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0231Nauka języków

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 2

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z terminologią z zakresu slangu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Sylabusy

Student nabywa pogłębioną znajomość
najważniejszych wyrazów i wyrażeń węgierskich
używanych przez wyodrębnioną grupę ludzi
w określonym kontekście komunikatywnym.

FWE_K2_W02,
FWE_K2_W09

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ zastosować w danej sytuacji społecznej
odpowiedni styl i rejestr języka węgierskiego, radzi
sobie w rozmowach wymagających użycia określonych
wyrażeń i struktur.

FWE_K2_U03,
FWE_K2_U04,
FWE_K2_U11,
FWE_K2_U14

zaliczenie na ocenę

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02,
FWE_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie konieczność ciągłej aktywizacji
i poszerzania swoich kompetencji językowych
z zakresu języka węgierskiego, wykorzystuje nowo
poznane słownictwo w działaniach komunikacyjnych.

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie prezentacji multimedialnej

5

przygotowanie do sprawdzianu

10

poznanie terminologii obcojęzycznej

20

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

przygotowanie do zajęć

10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

10

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
105

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.

Zakres leksykalny - wzbogacanie słownictwa używanego w różnych środowiskach,
m.in.:
slang młodzieżowy, studencki, uczniowski, komputerowy, internetowy, żeglarski,
wspinaczkowy, naukowy, miejski, slang nastolatków.
Zakres gramatyczny - doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi ustnych i
pisemnych w języku węgierskim, właściwych pod względem gramatycznym oraz
logicznym.

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
konwersatorium językowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. Obecność w zajęciach jest
zaliczenie na ocenę obowiązkowa, przygotowanie prezentacji, pozytywna ocena z testu
zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka węgierskiego 3
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.240.5cd55813e0f90.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze słownictwem omawianych na zajęciach tematów oraz
z zagadnieniami z zakresu gramatyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

leksykę i gramatykę języka węgierskiego
z określonych kręgów tematycznych i na wymaganym
poziomie językowym

FWE_K2_W02,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

odbierać oryginalne bądź w niewielkim stopniu
preparowane teksty w języku węgierskim z wybranych
zagadnień tematycznych

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U02,
FWE_K2_U06,
FWE_K2_U08,
FWE_K2_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę, esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

przygotowanie eseju

5

wykonanie ćwiczeń

25

rozwiązywanie zadań

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Wprowadzenie. Przedstawienie się
2. Na Węgrzech
3. Kąpieliska na Węgrzech I.
4. Kąpieliska na Węgrzech II.
5. System szkolnictwa
6. Węgierskie wiersze z XX wieku
7. Literatura i ﬁlm. Krytyka ﬁlmowa
8. Literatura i ﬁlm
9. Muzyka (opera, operetka)
10. Węgierska sztuka - malarstwo
11. Węgierskie odkrycia i wynalazki I.
12. Węgierskie odkrycia i wynalazki II.
13. Historia węgierskiej gastronomii - kuchnia tradycyjna i współczesna
14. Prasa kiedyś i dziś I.
15. Prasa kiedyś i dziś II.

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę,
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności.
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Ćwiczenia translatorskie 3
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.240.5cd55820897fa.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów.

C2

Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej

C3

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

C4

Przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka węgierskiego.

C5

Przekazanie pogłębionej wiedzy o literaturze i kulturze węgierskiej.

C6

Wykształcenie zaawansowanych umiejętności przekładowych i glottodydaktycznych.

C7

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 zna terminologię ﬁlologiczną w języku
węgierskim i polskim na poziomie rozszerzonym

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W02,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W05,
FWE_K2_W07,
FWE_K2_W08,
FWE_K2_W09,
FWE_K2_W10,
FWE_K2_W11

zaliczenie na ocenę

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U02,
FWE_K2_U03,
FWE_K2_U04,
FWE_K2_U05,
FWE_K2_U06,
FWE_K2_U07,
FWE_K2_U08,
FWE_K2_U09,
FWE_K2_U10,
FWE_K2_U11,
FWE_K2_U12,
FWE_K2_U13,
FWE_K2_U14,
FWE_K2_U15

zaliczenie na ocenę

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02,
FWE_K2_K03,
FWE_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów drugiego stopnia teoretyczną i praktyczną
znajomością języka węgierskiego w mowie i piśmie
Student potraﬁ precyzyjnie, logicznie i językowo
poprawnie wyrażać swoje myśli i poglądy w języku
węgierskim i polskim w mowie i w piśmie Student
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac
pisemnych w języku węgierskim i polskim
o charakterze szczegółowym Student potraﬁ
przygotować różnego rodzaju prace pisemne w języku
węgierskim i polskim (np. streszczenia, referaty, prace
semestralne i roczne), posługując się przy tym
źródłami pomocniczymi (m.in. słownikami
i opracowaniami gramatycznymi) Student potraﬁ
przygotować pisemne tłumaczenia na język polski
i węgierski w stopniu odpowiednim do poziomu
studiów drugiego stopnia, posługując się przy tym
odpowiednimi źródłami pomocniczymi (np. słownikami
dwujęzycznymi, jednojęzycznymi, specjalistycznymi,
tematycznymi, Internetem)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do ciągłej aktywizacji i poszerzania
swoich kompetencji językowych z zakresu języka
węgierskiego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

rozwiązywanie zadań

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kosztolányi Dezső novellák

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, seminarium, dyskusja, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje, zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywna obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Aktywna obecność na zajęciach

Sylabusy
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Drugi język ugroﬁński - estoński 3
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.240.5cd55817c231e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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

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

- zna terminologię ﬁlologiczną w języku polskim
na poziomie rozszerzonym - wykazuje się teoretyczną
i praktyczną znajomością języka estońskiego w mowie
i piśmie na poziomie średniozaawansowanym

FWE_K2_W02,
FWE_K2_W04

zaliczenie

FWE_K2_U03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

- posiada umiejętności językowe na poziomie B2
(według standardów ESOKJ) w zakresie dodatkowego
języka obcego

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

Sylabusy
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K1

- zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy
i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju zawodowego, potraﬁ
organizować proces uczenia się innych osób

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02,
FWE_K2_K03

zaliczenie

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

przygotowanie do sprawdzianu

10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe
Po II roku uzupełniających studiów magisterskich zajęć z lektoratu języka
estońskiego student powinien znać i umieć zastosować następujące formy
gramatyczne:
m.in. czas teraźniejszy, przeszły i przyszły, tryby orzekający i rozkazujący oraz
przypuszczający. Powinien umieć zastosować poznane rekcje czasownikowe i
przyrostki czasownikowe, tworzenie imiesłowów.

1.

Ponadto student potraﬁ prowadzić konwersację w sytuacjach życia codziennego
(hotel, sklep i robienie zakupów, szukanie i wynajem mieszkania, zwiedzanie
miasta, kupowanie biletów, komunikacja, rozrywka, ﬁlm, kino, wizyta u lekarza
specjalisty (dentysty, okulisty, internisty), konwersacje towarzyskie (pogoda,
sport, wydarzenia kulturalne) swobodnie posługuje się liczebnikami, potraﬁ
relacjonować wydarzenia z życia codziennego, umie opisać członków swojej
rodziny, potraﬁ podać informacje na temat Estonii i większych miast tego kraju
(Tallin, Tartu, Pärnu, Narva), potraﬁ napisać wypracowanie na określony temat.

W1, U1, K1

Swobodnie prowadzi rozmowy na temat pracy, podróżowania, dnia codziennego i
świąt oraz sportu.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, Metody dydaktyczne - słownik; metody praktyczne - ćwiczenia

Sylabusy
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przedmiotowe, metoda przewodniego tekstu Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna Metody
programowane - z użyciem podręcznika programowanego
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie 1. semestru: kolokwium zaliczeniowe; warunkiem uzyskania
zaliczenia jest także obecność na zajęciach oraz prace kontrolne (prace
pisemne i sprawdziany ustne)

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie 2 semestrów, poziom znajomości języka min. B1

Sylabusy

99 / 183

Komunikacja kulturowa (lingworealia, mowa ciała, jej węgierskie specyﬁki)
1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.240.5cd55820b0125.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

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
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest uświadomienie słuchaczom problemów lingworealiów, mowy ciała oraz jej węgierskich
specyﬁk.

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 posiada pogłębioną wiedzę z zakresu
przedmiotu, zna lingworealia języka węgierskiego,
zagadnienia mowy ciała oraz jej węgierskie specyﬁki.
Student nabywa wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie
różnego rodzaju aktów komunikacji językowej.

FWE_K2_W02,
FWE_K2_W08

zaliczenie

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U06,
FWE_K2_U08,
FWE_K2_U12,
FWE_K2_U14

zaliczenie

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02,
FWE_K2_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student - wykorzystując różnorodne techniki
komunikacyjne - potraﬁ porozumiewać się
i dyskutować w różnych gremiach, zna szeroki
wachlarz środków ekspresji językowej umożliwiających
komunikację z rodzimym użytkownikiem języka. Dba
o jasność przekazu oraz o postępowanie zgodne
z przyjętymi normami etycznymi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego, ma świadomość wartości
dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności i działa
na rzecz jego zachowania, ma także szacunek
do innych kultur. Troszczy się o umiejętność
dialogowania w świecie wielu kultur.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

15

zbieranie informacji do zadanej pracy

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1.

Tajemnice mowy ciała

2.

Fizjonomika. Mimika

3.

Słowniczek gestów

4.

Zamienniki uścisku dłoni w dobie pandemii

5.

Najważniejsze różnice i stereotypy kulturowe

6.

Zwyczaje świąteczne w różnych kulturach

7.

Ideały piękna w kulturach świata

8.

Neuromarketing

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, metoda sytuacyjna, burza mózgów, gra dydaktyczna, analiza przypadków, konwersatorium językowe,
konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. Obecność w zajęciach jest
obowiązkowa. Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w
zajęciach oraz na podstawie testu zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Historia literatury węgierskiej po 1989 r. 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.240.5cd55820d0ba6.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zmianami tematycznymi, które zaszły
w literaturze węgierskiej po zmianie ustrojowej.

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

Zna najważniejsze czynniki, które wpłynęły na oblicze
literatury węgierskiej po zmianie ustrojowej. Zna też
nowe wątki tematyczne i stylistyczne, które stanowią
nowość wobec poprzedniego okresu.

FWE_K2_W03,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W05,
FWE_K2_W10

zaliczenie

FWE_K2_U03,
FWE_K2_U04,
FWE_K2_U07,
FWE_K2_U12,
FWE_K2_U13,
FWE_K2_U14

zaliczenie

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02,
FWE_K2_K03,
FWE_K2_K04,
FWE_K2_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

orientować się w tekstach kultury węgierskiej
należących do omawianego okresu
historycznoliterackiego. Potraﬁ znaleźć relacje między
tekstami najnowszymi a pochodzącymi z poprzedniego
okresu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

uczestniczenia w dyskusji na temat literatury
węgierskiej przełomu XX i XXI wieku

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie referatu

30

przygotowanie do zajęć

60

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.

Ogląd twórczości autorów węgierskich po 1989 roku w liryce, dramacie i prozie.
Zmiana instytucji literatury po 1989, wpływ nośników elektronicznych na
rozpowszechnianie literatury pięknej. Poezja m.in. następujących poetów: Anna
Jókai, Lajos Parti Nagy, Ferenc András Kovács, Endre Kukorelly. Zsuzsa Rakovszky,
György Petri, József Utassy. Poszukiwanie tradycji i tożsamości węgierskosłowackiej: Pál Závada: Jadviga párnája. Powrót do ﬁkcyjnych wspomnień i
autobiograﬁi: Zsuzsa Rakovszy: A kígyó árnyéka, Gábor Németh: Zsidó vagy?
Wątek egzystencjalny: Sándor Tarr, Ottó Tolnai.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

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

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie z lektur obowiązkowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Historia i kultura Węgier po 1945 roku 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.240.5cd558210141e.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego 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 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zapoznanie studentów z problematyką współczesnych zagadnień kulturalnych w oparciu o procesy
historyczne

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

miejsce i znaczenie ﬁlologii w systemie nauk
humanistycznych oraz specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną studiowanej specjalności

FWE_K2_W07

zaliczenie ustne
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W2

zagadnienia dotyczące nauk i dyscyplin naukowych
oraz powiązań literaturoznawstwa i językoznawstwa
węgierskiego z innymi dziedzinami nauki, tj. z historią,
kulturoznawstwem

FWE_K2_W08

zaliczenie ustne

W3

zagadnienia dotyczące instytucji związanych
z ochroną i rozwojem języka węgierskiego i kultury
węgierskiej na Węgrzech i poza ich granicami

FWE_K2_W10

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje związane z wytworami kultury
węgierskiej

FWE_K2_U03

zaliczenie ustne

U2

dobierać metody i narzędzia badawcze, aby
sformułować, a następnie zanalizować, opracować
i przedstawić problemy badawcze w zakresie ﬁlologii
węgierskiej, kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego

FWE_K2_U13

zaliczenie ustne

U3

rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych
dla studiów z zakresu ﬁlologii węgierskiej
(literaturoznawstwo, językoznawstwo) oraz
przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację
na poziomie podstawowym z zastosowaniem
typowych metod, w celu określenia ich znaczeń,
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym

FWE_K2_U04

zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

FWE_K2_K01

zaliczenie ustne

K2

ma świadomość znaczenia języków i kultur
ugroﬁńskich w kulturze europejskiej

FWE_K2_K02

zaliczenie ustne

K3

do korzystania z wytworów kultury węgierskiej
i estońskiej, potraﬁ wziąć udział w organizacji
przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim w tym
zakresie

FWE_K2_K03

zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

1. Punktem wyjścia jest zdeﬁniowanie sytuacji w Europie Środkowej w momencie
zakończenia II wojny światowej i układu sił, który zapanuje na kontynencie.
2. Określenie pozycji Węgier, sytuacja po przegraniu drugiej z kolei wojny wciągu
niecałych trzech dekad.
3. Mozolne wychodzenie z głębokiego kryzysu i rola ZSRR w tym procesie. Węgrzy
podejmą jeszcze jedną próbę usamodzielnienia się wobec narzuconego systemu i
kontroli, ważne trzy lata dogasającej demokracji, które pokazały, że mimo
ogromnych strat kraj ma potencjał, aby sprawnie funkcjonować.
4. Kiedy zostały stłumione ostatnie przejawy życia demokratycznego zapanował
najtragiczniejszy okres w XX wiecznej historii Węgier, mianowicie lata stalinizmu
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
pod rządami Mátyása Rákosiego.
5. Polityka węgierska na krótko obiera nowy kierunek, kiedy to Moskwa wymusi na K1, K2, K3
państwach satelickich złagodzenie kursu, odejście od dotychczasowego modelu
rządzenia. Do władzy dochodzi reformatorski gabinet Imre Nagya, który stara się
wprowadzić w życie autentyczne reformy.
6. Odwilż jest niestety krótkotrwała i już po dwóch latach sytuacja powraca do
stanu wyjściowego. Jednak społeczeństwo węgierskie nie chce utraty reform i
będzie otwarcie zmierzało do egzekwowania ustalonych decyzji ze strony władz
komunistycznych.
7. Efektem nieprzejednanej postawy rządzących są demonstracje uliczne,
nasilenie się nastrojów antysystemowych i wreszcie wybuch zamieszek, które
spontanicznie przerodzą się w narodowe powstanie w 1956 roku.

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

Formy zaliczenia
zaliczenie ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu
Oddanie pracy zaliczeniowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii Węgier
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Poezja węgierska po 1956 r. 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.240.5cd5582121c18.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólnym obrazem poezji węgierskiej po okresie stalinizmu
do czasów najnowszych.

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

miejsce poezji w procesie historycznoliterackim,
dobrze orientuje się w kierunkach węgierskiej poezji
współczesnej i postmodernistycznej

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W05,
FWE_K2_W10

zaliczenie

FWE_K2_U04,
FWE_K2_U07,
FWE_K2_U08,
FWE_K2_U12,
FWE_K2_U14

zaliczenie

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

poprawnie interpretować wiersze poetów węgierskich
tworzących po 1956 roku, rozumieć związki poezji
z prozą i dramatem analogicznego okresu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w dyskusji na temat współczesnej
poezji węgierskiej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie eseju

60

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.

Rozrachunek z poezją okresu stalinizmu, poezja politycznie zaangażowana i
niezaangażowana, zabawy poetyckie z językiem węgierskim, poszukowanie
tradycji. Tematy egzystencjalne. Neoawangardowe formy poezji węgierskiej.
Twórczość poetycka m.in. następujących poetów: Sándor Weöres, Ágnes Nemes
Nagy, László Nagy, László Lator, Imre Oravecz, Ferenc Juhász, Zsuzsa Rakovszky,
Ágnes Gergely, Sándor Csoóri

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie pracy semestralnej

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Sylabusy
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Dramat węgierski po 1956 roku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.240.6048cae864901.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Przekazanie wiedzy z zakresu historii dramatu węgierskiego XX wieku w kontekście europejskim

C2

Uświadomienie słuchaczom najważniejszych zjawisk XX wiecznej dramaturgii węgierskiej (gatunki, formy, tematy
i funkcje)

C3

Zapoznanie studentów z najważniejszymi współczesnymi węgierskimi dramatopisarzami i ich dziełami

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 i uporządkowaną wiedzę
z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w subdyscyplinach ﬁlologii węgierskiej
Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie
literatury węgierskiej Student ma podstawową wiedzę
o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych
osiągnięciach literaturoznawstwa węgierskiego
Student zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji tekstu

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W05,
FWE_K2_W08,
FWE_K2_W09,
FWE_K2_W11

zaliczenie

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U04,
FWE_K2_U07,
FWE_K2_U13,
FWE_K2_U15

zaliczenie

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstu
dramatycznych 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 wykorzystując
różnorodne techniki komunikacyjne potraﬁ
porozumiewać się i dyskutować na temat
współczesnej dramaturgii węgierskiej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Student jest gotów mieć 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 do zajęć

90

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.

ÖRKÉNY ISTVÁN: Tóték, Macskajáték
SARKADI IMRE: Elveszett paradicsom, Oszlopos Simeon
SÜTŐ ANDRÁS: Ádvent a Hargitán
PÁSKÁNDI GÉZA: Vendégség
CSURKA ISTVÁN: Ki lesz a bálanya?
SCHWAJDA GYÖRGY: A szent család

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności, metody e-learningowe, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywna obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przeczytanie lektur obowiązkowych

Sylabusy
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Historia ﬁlmu węgierskiego otwarty wykład 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.240.5cd5582164923.22

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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem realizowanym przez przedmiot jest zapoznanie studentów z problematyką historii kinematograﬁi
węgierskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

miejsce i znaczenie ﬁlologii w systemie nauk
humanistycznych oraz specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną studiowanej specjalności

FWE_K2_W03,
FWE_K2_W07

esej
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W2

zagadnienia dotyczące nauk i dyscyplin naukowych
oraz powiązań literaturoznawstwa i językoznawstwa
węgierskiego z innymi dziedzinami nauki, tj.
z historią,kulturoznawstwem

FWE_K2_W03

esej

W3

zagadnienia dotyczące instytucji związanych
z ochroną i rozwojem języka węgierskiego i kultury
węgierskiej na Węgrzech i poza ich granicami

FWE_K2_W10

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje związane z wytworami kultury
węgierskiej

FWE_K2_U03

esej

U2

dobierać metody i narzędzia badawcze, aby
sformułować, a następnie zanalizować,opracować
i przedstawić problemy badawcze w zakresie ﬁlologii
węgierskiej, kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego

FWE_K2_U13

esej

U3

rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych
dla studiów z zakresu ﬁlologii węgierskiej
(literaturoznawstwo, językoznawstwo) oraz
przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację
na poziomie podstawowym z zastosowaniem
typowych metod,w celu określenia ich znaczeń,
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym

FWE_K2_U04

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02

esej

K2

ma świadomość znaczenia języków i kultur
ugroﬁńskich w kulturze europejskiej

FWE_K2_K02

esej

K3

o korzystania z wytworów kultury węgierskiej
i estońskiej, potraﬁ wziąć udział w organizacji
przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim w tym
zakresie

FWE_K2_K03

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

przygotowanie eseju

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

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

Zajęcia mają na celu przybliżenie, na ile to możliwe wiernie, zwartej historii
kinematograﬁi węgierskiej. Historia jej jak się okaże jest bardzo długa i obﬁtuje
zarówno w wzloty i upadki, miała ona okresy lepsze, np. lata 60. Ubiegłego wieku
oraz gorsze, np. okres stalinowski czy lata prze udźwiękowieniem ﬁlmu.
Z jednej strony charakteryzuje swoistą odmiennością, wykreowała własne gatunki,
np. dramat sentymentalny, tematykę, swoisty klimat ﬁlmów, uznawanych
powszechnie za trudne, ale także ulegała wpływom zagranicznym, neorealizm,
francuska nowa fala.
Kinematograﬁa Węgierska jest jedną z bardziej interesujących kinematograﬁi
europejskich i jedną z najstarszych, pierwsze projekcje i pierwsze próby realizacji
ﬁlmów pochodzą z 1896 roku czyli z tego samego okresu co działalność braci
Lumiere.
Tak wczesne początki ﬁlmu węgierskiego były możliwe dzięki wyjątkowo
korzystnej sytuacji gospodarczej, jakie znajdował się kraj w drugiej połowie XIX w.
Rozwój przemysłu, eksport rolnictwa, spowodowany powstanie monarchii austrowęgierskiej przyczyniło się do błyskawicznego rozwoju przemysłu ﬁlmowego już
od samego początku. Pod względem ilość studiów ﬁlmowych, ﬁrm związanych z
ﬁlmem, Węgry mogły konkurować z takimi potęgami jak Francja, Niemcy czy
W1, W2, W3, U1, U2, U3,
Dania. Dość wspomnieć, że był taki rok, w którym to Węgry znalazły się na
K1, K2, K3
pierwszym miejscu w ilości wyprodukowanych ﬁlmów, 1912 – 14 ﬁlmów czyli
obrazów trwających więcej niż godzinę. Niestety z tego okresu czyli epoki kina
niemego zachowało się ledwie 5 procent zrealizowanych ﬁlmów w niemalże
całości, lub w formie naddającej się do odtworzenia , drugie pięć procent to
szczątkowe fragmenty, 90 procent zaginęło. Dane te pokazują jak burzliwa była
historia Węgier w XX wieku. Filmy najstarsze musiały przetrwać dwie wojny
światowe, dwie rewolucje, postawanie i upadki systemów totalitarnych, jak widać,
większość nie przetrwała. W trakcie naszych zajęć będzie śledzić rozwój
kinematograﬁi węgierskiej w ścisłej zależności z wydarzeniami historycznymi,
bowiem nie da się tego kontekstu oddzielić.
Postaram się w trakcie naszych zajęć przybliżyć Państwu najważniejsze
zagadnienia dotyczące ﬁlmu węgierskiego. Podzieliłem historię tej kinematograﬁi
na następujące bloki tematyczne, które czasami będą się zazębiały. Podzial ma
charakter zarówno historyczny jak i problemowy.
1. Epoka kina niemego.
2. Sándor Korda i inni twórcy
3. Wprowadzenie dźwięku
4. Dźwiękowy ﬁlm węgierski w latach 1931-1945

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

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Oddanie pracy zaliczeniowej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii powszechnej i historii Węgier
Obecność nie jest obowiązkowa

Sylabusy

117 / 183

Kultura węgierska po 1989 r. 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.240.5cd558218526c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego 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
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej kultury węgierskiej i jej wytworów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

miejsce i znaczenie ﬁlologii w systemie nauk
humanistycznych oraz specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną studiowanej specjalności

FWE_K2_W03,
FWE_K2_W07

esej
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W2

zagadnienia dotyczące nauk i dyscyplin naukowych
oraz powiązań literaturoznawstwa i językoznawstwa
węgierskiego z innymi dziedzinami nauki, tj.z
historią,kulturoznawstwem

FWE_K2_W03

esej

W3

zagadnienia dotyczące instytucji związanych
z ochroną i rozwojem języka węgierskiego i kultury
węgierskiej na Węgrzech i poza ich granicami

FWE_K2_W10

esej

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje związane z wytworami kultury
węgierskie

FWE_K2_U03

esej

U2

dobierać metody i narzędzia badawcze, aby
sformułować, a następnie zanalizować,opracować
i przedstawić problemy badawcze w zakresie ﬁlologii
węgierskiej, kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego

FWE_K2_U13

esej

U3

rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych
dla studiów z zakresu ﬁlologii węgierskiej
(literaturoznawstwo, językoznawstwo) oraz
przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację
na poziomie podstawowym z zastosowaniem
typowych metod,w celu określenia ich znaczeń,
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym

FWE_K2_U04

esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02

esej

K2

ma świadomość znaczenia języków i kultur
ugroﬁńskich w kulturze europejskie

FWE_K2_K02

esej

K3

o korzystania z wytworów kultury węgierskiej
i estońskiej, potraﬁ wziąć udział w organizacji
przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim w tym
zakresie

FWE_K2_K03

esej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

W 1989 roku sytuacja w Europie Środkowej przyczyniła się do zmian również na
Węgrzech,komuniści sami oddali władzę, nie mieli możliwości dalszego jej
sprawowania w kraju,gdzie wszystkie hasła propagandowe okazały się całkowicie
bez pokrycia. Węgrzy łagodnie przeszli od komunizmu do wczesnego kapitalizmu i
pełnej demokracji,sprawnie włączyli się w struktury europejskie. Filmy Istvána
Szabó jako źródło społecznych oczekiwań.Całościowe spojrzenie na twórczość
węgierskiego reżysera, problematykę jego ﬁlmóww kontekście także pewnych
deklaracji z ostatnich lat. Postać Miklósa Jancsó i jego wpływ na kulturę węgierską.
Reżyser przez kilka dekad wyznaczał trendy, styl, sposóbopowiadania historii, był
nauczycielem całych generacji węgierskich ﬁlmowców. Młode pokolenie reżyserów
na początku XXI w. na nowo odkrywa kino, Török Groó,Bollók, Pálﬁ i inni, czerpią z W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3
jednej strony z dokonań klasyków, ale z drugiej nie bojąsię eksperymentować z
formą, treścią. Umiejętnie wykorzystują nadarzającą sięokazję i doskonale radzą
sobie w ekonomii wolnego rynku. Márta Mészáros i jejtwórczość w kontekście
związków z Polską. Jej twórczość jest doskonale znana polskiemu widzowi za
sprawą kontaktów, osobistych relacji i artystycznych zainteresowań.Opowiada
historie uniwersalne, dobrze znane nad Wisłą i Dunajem.Jako jedna z niewielu
artystek węgierskich stara się odważnie mówić o tragicznychlatach stalinowskich,
m.in. na kanwie historii własnej rodziny. Kino kobiece i jego rola w kulturze
węgierskiej. Kinematograﬁa węgierska posiada silną reprezentacjęreżyserek,
które w sposób szczególny, z wyjątkową wrażliwością patrzą na problemy
współczesnego świata i potraﬁą interesująco pokazać to w swoich ﬁlmach.

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

Formy zaliczenia
esej

Warunki zaliczenia przedmiotu
Oddanie eseju

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii Węgier
Obecność nie jest obowiązkowa

Sylabusy
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Semantyczno-stylistyczna analiza przekładów literackich 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.240.5cd55821a5b77.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów

C2

Przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka węgierskiego oraz literaturze i kulturze węgierskiej

C3

Wykształcenie zaawansowanych umiejętności przekładowych i glottodydaktycznych

C4

Wykształcenie pogłębionych umiejętności ﬁlologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu
pisanego i mówionego

C5

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

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:
Student zna i dogłębnie rozumie metody analizy
i interpretacji różnych tekstów kultury powstałych
w polskim i węgierskim obszarze językowym, właściwe
dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych
w zakresie przekładoznawstwa; w szczególności
metody analizy, interpretacji i wartościowania tekstów
językowych, formułowanych tak w języku polskim, jak
i węgierskim

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W02,
FWE_K2_W03

zaliczenie

U1

Student potraﬁ identyﬁkować i analizować problemy
translatoryczne, które niesie ze sobą dany tekst, tak
użytkowy, jak literacki, oraz dobrać strategie i techniki
pozwalające na ich rozwiązanie, uwzględniając
przeznaczenie tekstu oraz funkcję, jaką ma on pełnić
w kulturze docelowej; umie zidentyﬁkować
zastosowany rejestr i ton języka i znaleźć jego
ekwiwalent w tradycji języka docelowego;

FWE_K2_U04,
FWE_K2_U05,
FWE_K2_U06

zaliczenie

U2

Student potraﬁ rozpoznać gatunek i styl tłumaczonego
tekstu literackiego, zidentyﬁkować i przetłumaczyć
chwyty retoryczne (np. żart, ironia, zamierzony błąd
itp.), rozpoznać i zaadaptować struktury rytmiczne
i rymy w tekstach poetyckich oraz zastosować
podstawowe zasady tłumaczenia tekstów
dramatycznych; posiada umiejętność dobrania
właściwej strategii w sytuacji braku ekwiwalentów
w języku docelowym; potraﬁ wybrać odpowiednią
technikę przekładową w wypadku konieczności
przetłumaczenia takich elementów językowych jak
idiomy, archaizmy, neologizmy, wulgaryzmy,
antroponimy i toponimy, itp.

FWE_K2_U06,
FWE_K2_U07

zaliczenie

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02,
FWE_K2_K03,
FWE_K2_K04,
FWE_K2_K05

zaliczenie

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do współdziałania i pracowania
w grupie, przyjmując w niej różne role,
w szczególności potraﬁ konstruktywnie uczestniczyć
w zespołowej realizacji zadań tłumaczeniowych
w sposób zapewniający optymalną jakość oraz
spójność tekstu będącego efektem tłumaczenia

Bilans punktów ECTS
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

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Semantyczno-stylistyczna analiza przekładów literackich z zakresu nowelistyki
węgierskiej

W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności, metody e-learningowe, analiza tekstów, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywna obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Aktywna obecność na zajęciach

Sylabusy
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Warsztaty przekładowe z literatury węgierskiej 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.240.5cd55821c832d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 3

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

Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów

C2

Przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka węgierskiego oraz literaturze i kulturze węgierskiej

C3

Wykształcenie zaawansowanych umiejętności przekładowych i glottodydaktycznych

C4

Wykształcenie pogłębionych umiejętności ﬁlologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu
pisanego i mówionego

C5

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

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

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W02,
Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę
FWE_K2_W03,
szczegółową w zakresie przekładoznawstwa, zna
FWE_K2_W04,
zasady tłumaczenia tekstów właściwych
FWE_K2_W05,
poszczególnym rodzajom przekładu pisemnego (w tym
FWE_K2_W07,
translatoryczne zasady tłumaczenia tekstów
FWE_K2_W08,
należących do różnych rodzajów i gatunków
FWE_K2_W09,
literackich)
FWE_K2_W10,
FWE_K2_W11

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student wykorzystując narzędzia tradycyjne
i internetowe oraz różne źródła polskie i obcojęzyczne
potraﬁ wyszukiwać, analizować, wartościować,
selekcjonować, przetwarzać i wykorzystywać
informacje niezbędne w procesie analizy, interpretacji
i przekładu tekstów pisemnych, w tym znajdować
ekwiwalenty jednostek leksykalnych w języku
docelowym.

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U02,
FWE_K2_U03,
FWE_K2_U04,
FWE_K2_U05,
FWE_K2_U06,
FWE_K2_U07,
FWE_K2_U08,
FWE_K2_U09,
FWE_K2_U14

zaliczenie na ocenę

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02,
FWE_K2_K03,
FWE_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do prawidłowego identyﬁkowaniai
rozstrzygania dylematów związanych z wymaganiami
stawianymi przez rynek pracy; zna i stosuje zasady
etyki zawodowej tłumacza, ma świadomość
odpowiedzialności za wykonywane przez siebie
tłumaczenia, jak również świadomość ograniczoności
własnych kompetencji

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

wykonanie 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

Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Wykonanie przekładów współczesnych dramatów węgierskich na język polski

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności, metody e-learningowe, analiza tekstów, burza mózgów, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Aktywna obecność na zajęciach

Sylabusy
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Literatura węgierska po 2000 r. 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.240.5cd55824327ﬀ.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z literaturą węgierską ostatnich dwudziestu lat.

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

najważniejsze tendencje najnowszej literatury
węgierskiej po 2000 roku

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W07,
FWE_K2_W08,
FWE_K2_W10

zaliczenie

FWE_K2_U03,
FWE_K2_U04,
FWE_K2_U05,
FWE_K2_U06,
FWE_K2_U07,
FWE_K2_U13,
FWE_K2_U14

zaliczenie

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K03

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

orientować się w specyﬁcznych dla literatury
węgierskiej prądach tematycznych i stylistycznych
we wszystkich rodzajach literackich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Uczestniczenia w dyskusji na temat najnowszej
literatury węgierskiej ze szczególnym uwzględnieniem
okresu po 2000 roku

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie do sprawdzianu

60

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.

Przełom tysiąclecia jako nowy okres w kulturze węgierskiej. Najnowsza poeja,
proza i dramat węgierski. Pisarstwo po 2000 roku m.in. następujących twórców
(do podziału przez wykładowcę materiału na dwa semestry wedle aktualnych
potrzeb): Ádám Bodor, György Spiró, Pál Závada Tamás Náray, Krisztina Tóth,
Péter Esterházy, Andrea Tompa, Krisztián Grecsó,, Attila Bartis, Miklós Vámos,
László Krasznahorkai, JánosHáy, Béla Ernyey, Anna Büky, Péter György, Vilmos
Kondor, Levente Lakatos, Zoltán Kőrösi, Péter Kárpáti, László Garaczi, Zsolt
Koppány Nagy, László Potozky, Géza Szőcs, Endre Kukorelly, Virág Erdős, Orsolya
Karaﬁáth

W1, U1, K1

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

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie z lektur obowiązkowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Seminarium magisterskie językoznawcze 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.240.5cd558223d258.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
fakultatywny

Okres
Semestr 3

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

student potraﬁ zanalizować wybrany problem, dobrać odpowiednią literaturę i ramy teoretyczne, przeprowadzić
krytyczną analizę literatury oraz 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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różne metody badań stosowane w językoznawstwie,
terminologię stosowaną w danych gałęziach
językoznawstwa, literaturę tematu związanego z jego
pracą maigisterską

W1

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W02,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W09

zaliczenie pisemne

FWE_K2_U03,
FWE_K2_U05,
FWE_K2_U07,
FWE_K2_U08,
FWE_K2_U10

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potraﬁ:
analizować literaturę specjalistyczną, dokonać syntezy
wiadomości, przeprowadzić badania z prawidłową
metodyką badań

U1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

30

przygotowanie pracy dyplomowej

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

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.

1. Zagadnienie poznania naukowego, ﬁlozoﬁa poznania, historia rozwoju nauki i
poznania
2. Współczesne kierunki językoznawstwa i ich założenia
3. Różne metody ilościowe i jakościowe w badaniach

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
w razie konieczności zajęcia w trybie zdalnym, metody e-learningowe, seminarium, wykład konwersatoryjny, analiza
przypadków
Rodzaj zajęć
wykład

Sylabusy

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie pisemne przygotowanie planu pracy magisterskiej, obecność na zajęciach
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Seminarium magisterskie literaturoznawcze 1
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.240.5cd558225e641.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
fakultatywny

Okres
Semestr 3

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 okazanie pomocy studentom w przygotowaniu pracy magisterskiej w zakresie
literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii.

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

Znaczenie pracy magisterskikej w całokształcie
studiów drugiego stopnia oraz z punktu widzenia
dalszej pracy zawodowej

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W07,
FWE_K2_W08,
FWE_K2_W09,
FWE_K2_W10,
FWE_K2_W11

zaliczenie

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U03,
FWE_K2_U04,
FWE_K2_U05,
FWE_K2_U06,
FWE_K2_U10,
FWE_K2_U11,
FWE_K2_U13,
FWE_K2_U14

zaliczenie

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K03,
FWE_K2_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Samodzielnie przygotować pracę na temat literatury
lub kultury węgierskiej w języku węgierskim, która
stanowi syntezę wiedzy (dotyczącej wybranego
tematu) zdobytej w ramach studiów drugiego stopnia

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w dyskursie popularnonaukowym
na temat literatury lub kultury węgierskiej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

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.

Treść konkretnego programu aktualnie dopasowana jest do indywidualnych
potrzeb i zainteresowań studentów. Może zawierać treści komparatystyczne i
interdyscyplinarne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
W razie konieczności zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej., seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja,
konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Opracowanie konspektu i złożenie 1/3 części pracy magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Wykład profesora wizytującego z zakresu historii lub kultury 1–2.
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.2C0.604f227258538.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Polski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Klasyﬁkacja ISCED

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

Okresy
Semestr 3, Semestr 4

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 aktualnymi, ważnymi zagadnieniami dotyczącymi literatury i kultury węgierskiej
w opraciu o dorobek naukowy wybitnego profesora zagranicznego.

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

Znaczenie zaprezentowanych przez zagranicznego
profesora zjawisk i tendencji w procesie literaturoi kulturoznawczym.

FWE_K2_W04,
FWE_K2_W05,
FWE_K2_W08,
FWE_K2_W10

egzamin ustny

W2

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat
zaprezentowanej przez zagranicznego profesora
problematyki.

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W05,
FWE_K2_W10

egzamin ustny

FWE_K2_U03,
FWE_K2_U04,
FWE_K2_U05,
FWE_K2_U08,
FWE_K2_U09

egzamin ustny

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02,
FWE_K2_K03

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Umiejętnie uczestniczyć w dyskusji na temat
zaprezentowanego przez zagranicznego profesora
zagadnienia naukowego.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

selekcjonowania wiedzy zdobytej podczas
uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez
profesora zagranicznego.

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

30

przygotowanie eseju

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.

Konkretna treść programowa jest zmienna i zależy od propozycji zagranicznego
profesora, m.in. od zakresu jego badań

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
W razie konieczności zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej., wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją
multimedialną, metody e-learningowe
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Uczestniczenie w wykładach i spełnienie stawianch na początku roku
dodatkowych wymagań - np. złożenie eseju.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Sylabusy
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Praktyczna nauka języka węgierskiego 4
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.280.5cd55815bdc8c.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego 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
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze słownictwem omawianych na zajęciach tematów oraz
z zagadnieniami z zakresu gramatyki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

leksykę i gramatykę języka węgierskiego
z określonych kręgów tematycznych i na wymaganym
poziomie językowym

FWE_K2_W02,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W05

egzamin pisemny,
egzamin ustny
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Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

odbierać oryginalne bądź w niewielkim stopniu
preparowane teksty w języku węgierskim z wybranych
zagadnień tematycznych

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U02,
FWE_K2_U06,
FWE_K2_U08,
FWE_K2_U09

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

60

wykonanie ćwiczeń

30

rozwiązywanie zadań

28

uczestnictwo w egzaminie

2

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
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Kobiety i mężczyźni
2. Najważniejsze wydarzenia w życiu człowieka I.
3. Najważniejsze wydarzenia w życiu człowieka II.
4. Najważniejsze wydarzenia w życiu człowieka III.
5. Rozrywka I. : Muzyka węgierska (opera, operetka, muzyka współczesna)
6. Rozrywka II.: Teatr węgierski. Krytyka teatralna
7. Rozrywka III.: bajki węgierskie
8. Rozrywka IV.: Jak wyglądała kiedyś?
9. Rozrywka V.: Historia węgierskiego sportu
10. „Uzależnienia": historia tytoniu
11. „Uzależnienia”II:. historia węgierskiego wina
12. Wyznania na Węgrzech I.
13. Wyznania na Węgrzech II.
14. Ogrody i natura
15. Powtórzenie

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, rozwiązywanie zadań

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
egzamin pisemny, egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności.
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Ćwiczenia translatorskie 4
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.280.5cd55822d34e0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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

Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów

C2

Wykształcenie wielopłaszczyznowej kultury humanistycznej

C3

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

C4

Wykształcenie pogłębionych umiejętności ﬁlologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu
pisanego i mówionego

C5

Wykształcenie zaawansowanych umiejętności przekładowych i glottodydaktycznych

C6

Przekazanie pogłębionej wiedzy o literaturze i kulturze węgierskiej

C7

Przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka węgierskiego

Sylabusy

141 / 183

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Kierunkowe efekty
uczenia się

Efekty w zakresie

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna terminologię ﬁlologiczną w języku
węgierskim na poziomie rozszerzonym

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W02,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W05,
FWE_K2_W07,
FWE_K2_W08,
FWE_K2_W09,
FWE_K2_W10,
FWE_K2_W11

zaliczenie na ocenę

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U02,
FWE_K2_U03,
FWE_K2_U04,
FWE_K2_U05,
FWE_K2_U06,
FWE_K2_U07,
FWE_K2_U08,
FWE_K2_U09,
FWE_K2_U10,
FWE_K2_U11,
FWE_K2_U12,
FWE_K2_U13,
FWE_K2_U14,
FWE_K2_U15

zaliczenie na ocenę

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02,
FWE_K2_K03,
FWE_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student wykazuje się odpowiednią do poziomu
studiów drugiego stopnia teoretyczną i praktyczną
znajomością języka węgierskiego w mowie i piśmie
Student potraﬁ precyzyjnie, logicznie i językowo
poprawnie wyrażać swoje myśli i poglądy w języku
węgierskim i polskim w mowie i w piśmie Student
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac
pisemnych w języku węgierskim i polskim
o charakterze szczegółowym Student potraﬁ
przygotować różnego rodzaju prace pisemne w języku
węgierskim i polskim (np. streszczenia, referaty, prace
semestralne i roczne), posługując się przy tym
źródłami pomocniczymi (m.in. słownikami
i opracowaniami gramatycznymi) Student potraﬁ
przygotować pisemne tłumaczenia na język polski
i węgierski w stopniu odpowiednim do poziomu
studiów drugiego stopnia, posługując się przy tym
odpowiednimi źródłami pomocniczymi (np. słownikami
dwujęzycznymi, jednojęzycznymi, specjalistycznymi,
tematycznymi, Internetem)

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do ciągłej aktywizacji i poszerzania
swoich kompetencji językowych z zakresu języka
węgierskiego

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

Łączny nakład pracy studenta

Sylabusy

Liczba godzin
60

ECTS
2.0
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Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Krúdy Gyula: Szindbád

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności, metody e-learningowe, analiza tekstów, seminarium, burza mózgów, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Aktywna obecność na zajęciach

Sylabusy
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Drugi język ugroﬁński - estoński 4
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.280.5cd5581a58654.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego 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
zaliczenie na ocenę

Liczba
punktów ECTS
2.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kształcenia jest podsumowanie i pogłębienie wiedzy zdobytej na hungarystycznych studiaąch pierwszego
stopnia.

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

- zna podstawową terminologię ﬁlologiczną w języku
polskim - wykazuje się podstawową teoretyczną
i praktyczną znajomością języka estońskiego w mowie
i piśmie - posiada umiejętności językowe na poziomie
B1 (według standardów ESOKJ) w zakresie
dodatkowego języka obcego; poziom B2 możliwy
do osiągnięcia w zależności od indywidualnych
możliwości i predyspozycji studenta - zna zakres
posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju
zawodowego - ma świadomość znaczenia języków
i kultur ugroﬁńskich w kulturze europejskiej

FWE_K2_W02

zaliczenie na ocenę

FWE_K2_U03,
FWE_K2_U04

zaliczenie na ocenę

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02,
FWE_K2_K03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

korzysta z wytworów kultury węgierskiej i estońskiej,
potraﬁ wziąć udział w organizacji przedsięwzięć
o charakterze popularyzatorskim w tym zakresie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

kontynuacji nauki na wyższym poziomie

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do egzaminu

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.

Praktyczna nauka języka estońskiego na II roku uzupełniających studiów
magisterskich na kierunku ﬁlologia węgierska obejmuje trudniejsze konstrukcje
gramatyczne (np. tryb przypuszczający, czas przeszły i zaprzeszły), naukę
W1, U1, K1
idiomów, słowotwórstwo, rozumienie tekstów ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem
oraz rozmowy na zadany temat.

Informacje rozszerzone

Sylabusy
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Metody nauczania:
konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu

zaliczenie na ocenę

Zaliczenie II semestru: kolokwium zaliczeniowe Zaliczenie roku: egzamin
pisemny i ustny na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie I semestru

Sylabusy
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Komunikacja kulturowa (lingworealia, mowa ciała, jej węgierskie specyﬁki)
2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.280.5cd5582308932.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
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

Celem kształcenia jest uświadomienie słuchaczom problemów lingworealiów, mowy ciała oraz jej węgierskich
specyﬁk.

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 posiada pogłębioną wiedzę z zakresu
przedmiotu, zna lingworealia języka węgierskiego,
zagadnienia mowy ciała oraz jej węgierskie specyﬁki.
Student nabywa wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie
różnego rodzaju aktów komunikacji językowej.

FWE_K2_W09,
FWE_K2_W10,
FWE_K2_W11

zaliczenie

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U02,
FWE_K2_U03

zaliczenie

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02,
FWE_K2_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student - wykorzystując różnorodne techniki
komunikacyjne - potraﬁ porozumiewać się
i dyskutować w różnych gremiach, zna szeroki
wachlarz środków ekspresji językowej umożliwiających
komunikację z rodzimym użytkownikiem języka. Dba
o jasność przekazu oraz o postępowanie zgodne
z przyjętymi normami etycznymi.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego, ma świadomość wartości
dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności i działa
na rzecz jego zachowania, ma także szacunek
do innych kultur. Troszczy się o umiejętność
dialogowania w świecie wielu kultur.

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

10

zbieranie informacji do zadanej pracy

10

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
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Symptomy kłamstwa

2.

Oznaki zdenerwowania

3.

Savoir vivre w różnych krajach świata

4.

Porządek przy stole

5.

Rozmowa o pracę

6.

Wystąpienia publiczne – jak mówić, żeby nas słuchano?

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, analiza tekstów, burza mózgów, analiza przypadków, konwersatorium językowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności. Obecność w zajęciach jest
obowiązkowa. Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w
zajęciach oraz przygotowania prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w zajęciach jest obowiązkowa.

Sylabusy
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Historia literatury węgierskiej po 1989 r. 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.280.5cd558232a850.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zmianami tematycznymi, które zaszły
w literaturze węgierskiej po zmianie ustrojowej

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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najważniejsze czynniki, które wpłynęły na oblicze
literatury węgierskiej po zmianie ustrojowej. Zna też
nowe wątki tematyczne i stylistyczne, które stanowią
nowość wobec poprzedniego okresu.

W1

FWE_K2_W03,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W05,
FWE_K2_W10

egzamin

FWE_K2_U03,
FWE_K2_U04,
FWE_K2_U07,
FWE_K2_U09,
FWE_K2_U13,
FWE_K2_U14

egzamin

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K03

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
orientować się w tekstach kultury węgierskiej
należących do omawianego okresu
historycznoliterackiego. Potraﬁ znaleźć relacje między
tekstami najnowszymi a pochodzącymi z poprzedniego
okresu

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uczestniczenia w dyskusji na temat literatury
węgierskiej przełomu XX i XXI wieku

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie eseju

30

przygotowanie do egzaminu

60

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.

Omawianie twórczości poetyckiej, prozatorskiej i dramatopisarskiej m.in.
następujących twórców: Attila Bartis, György Spiró, Szilárd Borbély, László
Garaczi, János Háy, László Darvasi, Kornél Hamvai, Gábor Németh, Lajos Parti
Nagy, Szilárd Borbély, Béla Fehér, György Dragomán, Noémi Szécsi, Dániel Varró,
Gergely Péterﬁ

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
Złożenie pracy semestralnej
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu z poprzedniego semestru

Sylabusy

152 / 183

Historia i kultura Węgier po 1945 roku 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.280.5cd5582352ecf.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego 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
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest zapoznanie studentów z problematyką współczesnych zagadnień kulturalnych w oparciu o procesy
historyczne

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

miejsce i znaczenie ﬁlologii w systemie nauk
humanistycznych oraz specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną studiowanej specjalności

FWE_K2_W07

egzamin ustny

153 / 183

W2

zagadnienia dotyczące nauk i dyscyplin naukowych
oraz powiązań literaturoznawstwa i językoznawstwa
węgierskiego z innymi dziedzinami nauki, tj.
z historią,kulturoznawstwem

FWE_K2_W08

egzamin ustny

W3

zagadnienia dotyczące instytucji związanych
z ochroną i rozwojem języka węgierskiegoi kultury
węgierskiej na Węgrzech i poza ich granicami

FWE_K2_W10

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje związane z wytworami kultury
węgierskiej

FWE_K2_U03

egzamin ustny

U2

dobierać metody i narzędzia badawcze, aby
sformułować, a następnie zanalizować,opracować
i przedstawić problemy badawcze w zakresie ﬁlologii
węgierskiej, kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego

FWE_K2_U13

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

FWE_K2_K01

egzamin ustny

K2

ma świadomość znaczenia języków i kultur
ugroﬁńskich w kulturze europejskiej

FWE_K2_K02

egzamin ustny

K3

do korzystania z wytworów kultury węgierskiej
i estońskiej, potraﬁ wziąć udział w organizacji
przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim w tym
zakresie

FWE_K2_K03

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. Powstanie węgierskie było dramatyczne, krwawe i uzmysłowiło Węgrom, ze
niestety sami nie są wstanie zmienić sytuacji w kraju, pozostawieni sami sobie
próbowali jeszcze walczyć jednak przewaga Armii Radzieckiej była przytłaczająca.
2. Walkę o władzę wykorzystał drugoplanowy dotychczas działacz komunistyczny
János Kádár i z pomocą ZSRR złamał opór rodaków, by rozpocząć swoje długie
rządy. Zaczął od represji, by z czasem ocieplić swój wizerunek .
3. Wkrótce zyskał nie tylko zaufanie świata zachodniego, ale także poparcie
samych Węgrów, którzy nie mieli już siły walczyć i wybrali ograniczony dobrobyt,
który im zaoferowano. Polityka okazała się skuteczna, do naturalnego upadku
komunizmu nie było już próby walki z systemem.
4. Sytuacja w Europie Środkowej przyczyniła się do zmian również na Węgrzech,
komuniści sami oddali władzę, nie mieli możliwości dalszego jej sprawowania w
kraju, gdzie wszystkie hasła propagandowe okazały się całkowicie bez pokrycia.
5. Węgrzy łagodnie przeszli od komunizmu do wczesnego kapitalizmu i pełnej
demokracji, sprawnie włączyli się w struktury europejskie.

1.

W1, W2, W3, U1, U2, K1,
K2, K3

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdanie egzaminu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość wcześniejszej historii Węgier
Obecność obowiązkowa

Sylabusy
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Poezja węgierska po 1956 r. 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.280.5cd558237c1a0.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem przedmiotu jest rozszerzenie zdobytej podczas poprzedniego kursu wiedzy na temat poezji węgierskiej
po 1956 r.

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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miejsce poezji w procesie historycznoliterackim,
dobrze orientuje się w kierunkach węgierskiej poezji
współczesnej i postmodernistycznej

W1

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W07,
FWE_K2_W10

egzamin

FWE_K2_U03,
FWE_K2_U04,
FWE_K2_U08,
FWE_K2_U13,
FWE_K2_U14

egzamin

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K03

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
poprawnie interpretować wiersze poetów węgierskich
tworzących po 1956 roku ze szczególnym
uwzględnieniem okresu po 1980, rozumieć zmiany,
które zaszły w poezji związku z kryzysem "realnego
socjalizmu".

U1

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
uczestniczenia w dyskusji na temat współczesnej
poezji węgierskiej ostatnich kilkudziesięciu lat

K1

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

Forma aktywności studenta
wykład

30

przygotowanie eseju

60

przygotowanie do egzaminu

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.

Poezja następujących autorów: Gábor Garai (ostatni okres twórczości), Tibor
Hajas, Pál Nagy, Dezső Tandori, Gáspár Nagy, Ottó Tolnai, Virág Erdős, Orsolya
Karaﬁáth.

W1, U1, K1

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

Sylabusy

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie pracy semestralnej
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu z poprzedniego semestru

Sylabusy
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Dramat węgierski po 1956 roku
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.280.6048cae864901.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
fakultatywny

Okres
Semestr 4

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 historii dramatu węgierskiego XX wieku w kontekście europejskim

C2

Uświadomienie słuchaczom najważniejszych zjawisk XX wiecznej dramaturgii węgierskiej (gatunki, formy, tematy
i funkcje)

C3

Zapoznanie studentów z najważniejszymi współczesnymi węgierskimi dramatopisarzami i ich dziełami

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 tekstu Student ma podstawową
i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowoterminologicznego stosowanego w subdyscyplinach
ﬁlologii węgierskiej Student ma uporządkowaną
wiedzę ogólną w zakresie literatury węgierskiego
obszaru językowego Student ma podstawową wiedzę
o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych
osiągnięciach literaturoznawstwie węgierskiego
obszaru językowego

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W05,
FWE_K2_W11

egzamin ustny

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U04,
FWE_K2_U07,
FWE_K2_U09

egzamin ustny

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K03,
FWE_K2_K05

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstu
dramatycznych 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 wykorzystując
różnorodne techniki komunikacyjne potraﬁ
porozumiewać się i dyskutować na temat
współczesnej dramaturgii węgierskiej

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
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Forma aktywności studenta
wykład

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

60

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.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

160 / 183

NÁDAS PÉTER: Találkozás
SPIRÓ GYÖRGY: Csirkefej, Kvartett, Elsötétítés
PARTI NAGY LAJOS: Ibusár
KÁRPÁTI PÉTER: Akárki
HÁY JÁNOS: A gézagyerek, A Herner Ferike faterja
EGRESSY ZOLTÁN: Portugál, Szimpla szerda
PINTÉR BÉLA: Titkaink, Szutyok, A sütemények királynője
TASNÁDI ISTVÁN: Közellenség
SZÉKELY CSABA: Bányavirág
MIKÓ CSABA; Apátlanok

1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności, metody e-learningowe, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z
prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przeczytanie lektur obowiązkowych

Sylabusy
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Historia ﬁlmu węgierskiego otwarty wykład 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.280.5cd55823c2b0b.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

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Klasyﬁkacja ISCED
0222Historia i archeologia

Obligatoryjność
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem realizowanym przez przedmiot jest zapoznanie studentów z problematyką historii kinematograﬁi
węgierskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

miejsce i znaczenie ﬁlologii w systemie nauk
humanistycznych oraz specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną studiowanej specjalności

FWE_K2_W03,
FWE_K2_W07

egzamin ustny
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W2

zagadnienia dotyczące nauk i dyscyplin naukowych
oraz powiązań literaturoznawstwa i językoznawstwa
węgierskiego z innymi dziedzinami nauki, tj.z
historią,kulturoznawstwem

FWE_K2_W03

egzamin ustny

W3

zagadnienia dotyczące instytucji związanych
z ochroną i rozwojem języka węgierskiego i kultury
węgierskiej na Węgrzech i poza ich granicami

FWE_K2_W10

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje związane z wytworami kultury
węgierskiej

FWE_K2_U03

egzamin ustny

U2

dobierać metody i narzędzia badawcze, aby
sformułować, a następnie zanalizować,opracować
i przedstawić problemy badawcze w zakresie ﬁlologii
węgierskiej, kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego

FWE_K2_U13

egzamin ustny

U3

rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych
dla studiów z zakresu ﬁlologii węgierskiej
(literaturoznawstwo, językoznawstwo) oraz
przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację
na poziomie podstawowym z zastosowaniem
typowych metod,w celu określenia ich znaczeń,
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym

FWE_K2_U04

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02

egzamin ustny

K2

ma świadomość znaczenia języków i kultur
ugroﬁńskich w kulturze europejskiej

FWE_K2_K02

egzamin ustny

K3

do korzystania z wytworów kultury węgierskiej
i estońskiej, potraﬁ wziąć udział w organizacji
przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim w tym
zakresie

FWE_K2_K03

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie eseju

30

zbieranie informacji do zadanej pracy

60

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Sylabusy
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Treści programowe
Lp.

Sylabusy

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Sylabusy

1. Stan kultury na Węgrzech po II wojnie światowej, w kontekście sytuacji
gospodarczej, społecznej.
2. Odbudowa kinematograﬁi węgierskiej. Kinematograﬁa węgierska, jak i inne
dziedziny życia musiały rozpoczynać drogę odbudowy niemalże od zera.
Brakowało wszystkiego, od zniszczonego wyposażenia hal zdjęciowych, przez
zburzone kina po zdziesiątkowaną kadrę. Część pracowników uciekła, część
zginęła, podobnie jak w latach dwudziestych i później trzydziestych ludzie uciekali
przed nową władzą.
3. Tematyka ﬁlmów okresu powojennego jako odbicie problemów dnia
codziennego.
4. Filmy węgierskie okresu stalinowskiego .Zdecydowana, niekorzystna zmiana
nadeszła wraz z okresem stalinowskim. Wzmocniono kontrolę, cenzurę zresztą nie
tylko przemysłu ﬁlmowego, ograniczono tematykę ﬁlmów. Filmy, poza nielicznymi
wyjątkami była wersjami właściwie jednego scenariusza, który był oczywiście
zgodny z oﬁcjalną polityką. Okres ten pozwolił jednak niektórym artystom zdobyć
ważne doświadczenie.
5. „Odwilż” w kulturze węgierskiej. Wypadki polityczne nigdy nie pozostawały bez
echa, choć w przypadku kinematograﬁi, z pewnym,
oczywistym zrozumiałym opóźnieniem pojawią się one na ekranie. Odwilż jest
ważna, zarówno pod względem zróżnicowanej tematyki,
podejmowania trudnych niewygodnych zagadnień, ale także ze względu na styl.
Nowe wzorce, które dostępne były tylko dla wybranych mogły teraz dotrzeć do
szerszej publiczności.
6. Relacje władz komunistycznych ze środowiskami twórczymi. Były one trudne,
bowiem środowiska twórcze z największym dystansem
podchodziły do deklaracji władz, ﬁlmowcy jednak byli grupą specyﬁczną,
najbardziej bodajże uzależnioną od rządzących, w
związku z tym najłatwiej ulegali presji politycznej, przynajmniej ci, którzy chcieli
pozostać w zawodzie. Różne były ich losy, mniej lub
bardziej podporządkowywali się oﬁcjalnej propagandzie, sami ją z czasem
kreowali.
7. Tematy tabu w polityce kulturalnej państwa Kádára. To oczywiście, że rok 1956
i wydarzenia października tylko pod konkretnymi
warunkami mogły we wczesnym okresie zaistnieć na ekranie. Najczęściej jako tło,
pewna sugestia czy punkt wyjścia dla
opowiedzianej fabuły. Z czasem presja będzie mniejsza i rewolucja zacznie się
pojawiać jako coraz ważniejszy element fabularny. Jednak na całkowitą zmianę w
tym względzie trzeba poczekać do upadku systemu. Inne tematy: relacje z ZSRR,
jeńcy wojenni, itp. Węgry jako sojusznik Niemiec.
8. Filmy Istvána Szabó jako źródło społecznych oczekiwań. Całościowe spojrzenie
na twórczość węgierskiego reżysera, problematykę jego ﬁlmów w kontekście
także pewnych deklaracji z ostatnich lat.
9. Postać Miklósa Jancsó i jego wpływ na kulturę węgierską. Reżyser przez kilka
dekad wyznaczał trendy, styl, sposób opowiadania historii, był nauczycielem
całych generacji węgierskich ﬁlmowców.
10. Młode pokolenie reżyserów na początku XXI w. na nowo odkrywa kino, Török
Groó, Bollók, Pálﬁ i inni, czerpią z jednej strony z
dokonań klasyków, ale z drugiej nie boją się eksperymentować z formą, treścią.
Umiejętnie wykorzystują nadarzającą się okazję i
doskonale radzą sobie w ekonomii wolnego rynku.
11. Márta Mészáros i jej twórczość w kontekście związków z Polską. Jej twórczość
jest doskonale znana polskiemu widzowi za sprawą
kontaktów, osobistych relacji i artystycznych zainteresowań.Opowiada historie
uniwersalne, dobrze znane nad Wisłą i Dunajem. Jako jedna z niewielu artystek
węgierskich stara się odważnie mówić o tragicznych latach stalinowskich, m.in. na
kanwie historii własnej rodziny.
12. Kino kobiece i jego rola w kulturze węgierskiej. Kinematograﬁa węgierska
posiada silną reprezentację reżyserek, które w sposób
szczególny, z wyjątkową wrażliwością patrzą na problemy współczesnego świata i
potraﬁą interesująco pokazać to w swoich ﬁlmach.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną
Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdanie egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii powszechnej i historii Węgier
Obecność nie jest obowiązkowa

Sylabusy
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Kultura węgierska po 1989 r. 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.280.5cd55823e3bac.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego 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
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej kultury węgierskiej i jej wytworów

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty
uczenia się

Metody weryﬁkacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
W1

Sylabusy

miejsce i znaczenie ﬁlologii w systemie nauk
humanistycznych oraz specyﬁkę przedmiotową
i metodologiczną studiowanej specjalności

FWE_K2_W03,
FWE_K2_W07

egzamin ustny
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W2

zagadnienia dotyczące nauk i dyscyplin naukowych
oraz powiązań literaturoznawstwa i językoznawstwa
węgierskiego z innymi dziedzinami nauki, tj.z
historią,kulturoznawstwem

FWE_K2_W03

egzamin ustny

W3

zagadnienia dotyczące instytucji związanych
z ochroną i rozwojem języka węgierskiego i kultury
węgierskiej na Węgrzech i poza ich granicami

FWE_K2_W10

egzamin ustny

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje związane z wytworami kultury
węgierskie

FWE_K2_U03

egzamin ustny

U2

dobierać metody i narzędzia badawcze, aby
sformułować, a następnie zanalizować,opracować
i przedstawić problemy badawcze w zakresie ﬁlologii
węgierskiej, kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego

FWE_K2_U13

egzamin ustny

U3

rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych
dla studiów z zakresu ﬁlologii węgierskiej
(literaturoznawstwo, językoznawstwo) oraz
przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację
na poziomie podstawowym z zastosowaniem
typowych metod,w celu określenia ich znaczeń,
oddziaływania społecznego, miejsca w procesie
historyczno-kulturowym

FWE_K2_U04

egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

do ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02

egzamin ustny

K2

ma świadomość znaczenia języków i kultur
ugroﬁńskich w kulturze europejskie

FWE_K2_K02

egzamin ustny

K3

do korzystania z wytworów kultury węgierskiej
i estońskiej, potraﬁ wziąć udział w organizacji
przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim w tym
zakresie

FWE_K2_K03

egzamin ustny

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do egzaminu

30

przygotowanie do zajęć

30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Sylabusy
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Lp.

Treści programowe

1.

W 1989 roku sytuacja w Europie Środkowej przyczyniła się do zmian również na
Węgrzech,komuniści sami oddali władzę, nie mieli możliwości dalszego jej
sprawowania w kraju,gdzie wszystkie hasła propagandowe okazały się całkowicie
bez pokrycia. Węgrzy łagodnie przeszli od komunizmu do wczesnego kapitalizmu i
pełnej demokracji,sprawnie włączyli się w struktury europejskie. Filmy Istvána
Szabó jako źródło społecznych oczekiwań.Całościowe spojrzenie na twórczość
węgierskiego reżysera, problematykę jego ﬁlmów w kontekście także pewnych
deklaracji z ostatnich lat. Postać Miklósa Jancsó i jego wpływ na kulturę węgierską.
Reżyser przez kilka dekad wyznaczał trendy, styl, sposób opowiadania historii, był
nauczycielem całych generacji węgierskich ﬁlmowców. Młode pokolenie reżyserów
na początku XXI w. na nowo odkrywa kino, Török Groó,Bollók, Pálﬁ i inni, czerpią z W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2, K3
jednej strony z dokonań klasyków, ale z drugiej nie boją się eksperymentować z
formą, treścią. Umiejętnie wykorzystują nadarzającą się okazję i doskonale radzą
sobie w ekonomii wolnego rynku. Márta Mészáros i jej twórczość w kontekście
związków z Polską. Jej twórczość jest doskonale znana polskiemu widzowi za
sprawą kontaktów, osobistych relacji i artystycznych zainteresowań.Opowiada
historie uniwersalne, dobrze znane nad Wisłą i Dunajem.Jako jedna z niewielu
artystek węgierskich stara się odważnie mówić o tragicznych latach stalinowskich,
m.in. na kanwie historii własnej rodziny. Kino kobiece i jego rola w kulturze
węgierskiej. Kinematograﬁa węgierska posiada silną reprezentację reżyserek,
które w sposób szczególny, z wyjątkową wrażliwością patrzą na problemy
współczesnego świata i potraﬁą interesująco pokazać to w swoich ﬁlmach.

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

Formy zaliczenia
egzamin ustny

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zdanie egzaminu końcowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość historii Węgier
Obecność nie jest obowiązkowa

Sylabusy
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Warsztaty przekładowe z literatury węgierskiej 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.280.5cd55821e9a7f.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów

C2

Przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka węgierskiego oraz literaturze i kulturze węgierskiej

C3

Wykształcenie zaawansowanych umiejętności przekładowych i glottodydaktycznych

C4

Wykształcenie pogłębionych umiejętności ﬁlologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu
pisanego i mówionego

C5

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

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

zna i dogłębnie rozumie metody analizy i interpretacji
różnych tekstów kultury powstałych w polskim
i węgierskim obszarze językowym, właściwe dla
wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych
w zakresie przekładoznawstwa; w szczególności
metody analizy, interpretacji i wartościowania tekstów
językowych, formułowanych tak w języku polskim, jak
i węgierskim

FWE_K2_W02,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W07,
FWE_K2_W08,
FWE_K2_W09,
FWE_K2_W11

zaliczenie na ocenę

FWE_K2_U06,
FWE_K2_U07,
FWE_K2_U08,
FWE_K2_U09,
FWE_K2_U13,
FWE_K2_U14,
FWE_K2_U15

zaliczenie na ocenę

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02,
FWE_K2_K03,
FWE_K2_K04,
FWE_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

posiada kompetencje potrzebne do przekładu tekstów
o charakterze ogólnym sformułowanych w języku
polskim oraz w języku węgierskim a ponadto
pogłębione kompetencje językowe niezbędne
w tłumaczeniu tekstów literackich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do rozpoznania różnych rodzajów
tekstów kultury właściwych dla dziedziny
przekładoznawstwa, określić ich znaczenie i miejsce
w procesie historyczno-kulturowym oraz formułować
krytyczne opinie na ich temat; potraﬁ trafnie
rozpoznać różne rodzaje tekstów językowych,
przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację
oraz określić ich znaczenie, w celu dokonania
poprawnego przekładu

Bilans punktów ECTS
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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przekład wybranych dzieł węgierskiej dramaturgii współczesnej

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności, metody e-learningowe, analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywna obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Aktywna obecność na zajęciach lub przygotowanie przekładu literackiego

Sylabusy
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Semantyczno-stylistyczna analiza przekładów literackich 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.280.5cd5582411247.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Dyscypliny
Językoznawstwo

Forma studiów
studia stacjonarne

Klasyﬁkacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki
Obligatoryjność
fakultatywny

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

Wykształcenie kompetencji językowych odpowiednich do poziomu studiów

C2

Przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka węgierskiego oraz literaturze i kulturze węgierskiej

C3

Wykształcenie zaawansowanych umiejętności przekładowych i glottodydaktycznych

C4

Wykształcenie pogłębionych umiejętności ﬁlologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu
pisanego i mówionego

C5

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

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 kompleksową naturę języka i kultury
węgierskiej, różnorodności odmian tego języka
na różnych obszarach jego występowania oraz różnic
międzykulturowych w odniesieniu do języka i kultury
polskiej; zna różne rejestry języka węgierskiego,
w tym rejestr właściwy tekstom urzędowym oraz
tekstom użytkowym i literackim różnego typu.

FWE_K2_W02,
FWE_K2_W07,
FWE_K2_W09,
FWE_K2_W11

zaliczenie

FWE_K2_U03,
FWE_K2_U08,
FWE_K2_U09

zaliczenie

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K02,
FWE_K2_K03,
FWE_K2_K04,
FWE_K2_K05

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Student potraﬁ rozpoznać różne rodzaje tekstów
kultury właściwych dla dziedziny przekładoznawstwa,
określić ich znaczenie i miejsce w procesie
historyczno-kulturowym oraz formułować krytyczne
opinie na ich temat; potraﬁ trafnie rozpoznać różne
rodzaje tekstów językowych, przeprowadzić ich
pogłębioną analizę i interpretację oraz określić ich
znaczenie, w celu dokonania poprawnego przekładu.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

potraﬁ współdziałać i pracować w grupie, przyjmując
w niej różne role, w szczególności potraﬁ
konstruktywnie uczestniczyć w zespołowej realizacji
zadań tłumaczeniowych w sposób zapewniający
optymalną jakość oraz spójność tekstu będącego
efektem tłumaczenia

Bilans punktów ECTS
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

Treści programowe
Lp.

Treści programowe

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Semantyczno-stylistyczna analiza przekładów literackich z zakresu nowelistyki
węgierskiej

W1, U1, K1

Sylabusy
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Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
zajęcia w trybie zdalnym w razie konieczności, metody e-learningowe, analiza tekstów, analiza przypadków, rozwiązywanie
zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Aktywna obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Aktywna obecność na zajęciach

Sylabusy
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Literatura węgierska po 2000 r. 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.280.5cd5582216636.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
fakultatywny

Okres
Semestr 4

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.0

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Cele kształcenia dla przedmiotu
C1

Celem kursu jest zapoznanie studentów z literaturą węgierską ostatnich dwudziestu lat.

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

najważniejsze tendencje najnowszej literatury
węgierskiej po 2000 roku

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W08,
FWE_K2_W11

egzamin

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U03,
FWE_K2_U04

egzamin

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K03

egzamin

Umiejętności – Student potraﬁ:
U1

orientować się w specyﬁcznych dla literatury
węgierskiej prądach tematycznych i stylistycznych
we wszystkich rodzajach literackich

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

Uczestniczenia w dyskusji na temat najnowszej
literatury węgierskiej ze szczególnym uwzględnieniem
okresu po 2000 roku

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład

30

przygotowanie do sprawdzianu

30

przygotowanie do egzaminu

60

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.

Przełom tysiąclecia jako nowy okres w kulturze węgierskiej. Najnowsza poeja,
proza i dramat węgierski. Pisarstwo po 2000 roku m.in. następujących twórców
(do podziału przez wykładowcę materiału na dwa semestry wedle aktualnych
potrzeb): Ádám Bodor, György Spiró, Pál Závada Tamás Náray, Krisztina Tóth,
Péter Esterházy, Andrea Tompa, Krisztián Grecsó,, Attila Bartis, Miklós Vámos,
László Krasznahorkai, JánosHáy, Béla Ernyey, Anna Büky, Péter György, Vilmos
Kondor, Levente Lakatos, Zoltán Kőrösi, Péter Kárpáti, László Garaczi, Zsolt
Koppány Nagy, László Potozky, Géza Szőcs, Endre Kukorelly, Virág Erdős, Orsolya
Karaﬁáth

W1, U1, K1

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

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
wykład

Formy zaliczenia
egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu
Zaliczenie z lektur obowiązkowych

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu z poprzedniego semestru

Sylabusy
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Seminarium magisterskie językoznawcze 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.280.5cd558245beea.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
fakultatywny

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

student potraﬁ zanalizować wybrany problem, dobrać odpowiednią literaturę i ramy teoretyczne, przeprowadzić
krytyczną analizę literatury oraz 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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FWE_K2_W01,
FWE_K2_W02,
FWE_K2_W03,
FWE_K2_W05,
FWE_K2_W07

zaliczenie pisemne

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U03,
zastosować odpowiednią metodę badawczą do danego
FWE_K2_U05,
zagadnienia, przeprowadzić krytyczną analizę
FWE_K2_U06,
bibliograﬁi
FWE_K2_U07,
FWE_K2_U10

zaliczenie pisemne

główne nurty w językoznawstwie, ich aparat
pojęciowy, stosowaną metodologię i jej konsekwencje

W1

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

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

Forma aktywności studenta
ćwiczenia

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

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.

1. Krytyczne porównanie metod badawczych w językoznawstwie
2. Różnice w różnych podejściach do danych i ich opisu
3. Interpretacja wyników badań i formułowanie opisu wyników

W1, U1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metody e-learningowe, seminarium, analiza przypadków, konsultacje
Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Sylabusy

Formy zaliczenia
zaliczenie pisemne

Warunki zaliczenia przedmiotu
przygotowanie pracy magisterskiej, konsultacje
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Seminarium magisterskie literaturoznawcze 2
Karta opisu przedmiotu
Informacje podstawowe
Kierunek studiów
ﬁlologia węgierska

Cykl kształcenia
2022/23

Ścieżka
-

Kod przedmiotu
UJ.WFFWES.280.5cd558247df4d.22

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Języki wykładowe
Węgierski

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
fakultatywny

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 okazanie pomocy studentom w przygotowaniu pracy magisterskiej

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

Znaczenie pracy magisterskiej w całokształcie studiów
drugiego stopnia oraz z punktu widzenia dalszej pracy
zawodowej.

FWE_K2_W01,
FWE_K2_W04,
FWE_K2_W08,
FWE_K2_W09,
FWE_K2_W10,
FWE_K2_W11

zaliczenie

FWE_K2_U01,
FWE_K2_U03,
FWE_K2_U04,
FWE_K2_U05,
FWE_K2_U06,
FWE_K2_U10,
FWE_K2_U11,
FWE_K2_U13

zaliczenie

FWE_K2_K01,
FWE_K2_K03,
FWE_K2_K04

zaliczenie

Umiejętności – Student potraﬁ:

U1

Samodzielnie przygotować pracę na temat literatury
lub kultury węgierskiej w języku węgierskim, która
stanowi syntezę wiedzy (dotyczącej wybranego
tematu) zdobytej w ramach studiów drugiego stopnia.

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
K1

uczestniczenia w dyskursie popularnonaukowym
na temat literatury lub kultury węgierskiej

Bilans punktów ECTS
Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia

30

przygotowanie do ćwiczeń

30

przygotowanie pracy dyplomowej

60

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.

Treść konkretnego programu aktualnie dopasowana jest do indywidualnych
potrzeb i zainteresowań studentów. Może zawierać treści komparatystyczne i
interdyscyplinarne.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
W razie koniecznościo zajęcia mogą być prowadzone w formie zdalnej., seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja,
konsultacje

Sylabusy
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Rodzaj zajęć
ćwiczenia

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Złożenie pracy magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie kursu z poprzedniego semestru

Sylabusy
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