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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: filologia orientalna – turkologia

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 67%

Literaturoznawstwo 17%

Nauki o kulturze i religii 8%

Historia 4%

Filozofia 2%

Nauki prawne 1%

Nauki o Ziemi i środowisku 1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Celem studiów  jest  wykształcenie  specjalistów  dysponujących  szeroką  merytoryczną  i  praktyczną  wiedzą  w  zakresie
turkologii.  Oferta  kierowana  jest  do  osób  obdarzonych  zdolnościami  językowymi,  zainteresowanych  zagadnieniami
kulturowo-geograficzno-politycznymi  turkijskiego  obszaru  językowego,  tzn.  Azji  Mniejszej,  Azji  Środkowej,  a  także  innych
regionów zamieszkiwanych przez ludy turkijskie. W procesie dydaktycznym główny nacisk położony jest na praktyczną naukę
języka  tureckiego  oraz  inne  przedmioty  filologiczne,  takie  jak:  gramatyka  opisowa  języka  tureckiego,  literatura  turecka,
elementy wiedzy filologicznej o historii, religii i kulturze ludów turkijskich.
Studia  trwają  3  lata  (6  semestrów)  i  kończą  się  uzyskaniem  tytułu  licencjata.  Warunkiem  zaliczenia  studiów  jest
zgromadzenie  minimum  180  punktów  ECTS,  przedstawienie  pracy  licencjackiej  oraz  zdanie  przekrojowego  egzaminu
dyplomowego.  Program  obejmuje  przedmioty  kierunkowe  oraz  przedmioty  kształcenia  ogólnego.  Absolwent  może
kontynuować naukę na stacjonarnych studiach turkologicznych drugiego stopnia.
Absolwent studiów turkologicznych pierwszego stopnia legitymuje się dobrą znajomością w mowie i piśmie tureckiego języka
literackiego.  Posiada  wiedzę  o  literaturze,  historii,  kulturze,  geografii,  polityce  i  religii  Turcji  oraz  podstawową  wiedzę  o
językach,  historii,  kulturze  i  polityce  innych  państw  turkijskich.  Reprezentując  wysoki  poziom  przygotowania
ogólnohumanistycznego i językowego, może podejmować pracę w redakcjach, wydawnictwach i mediach, w turystyce, w
przedsiębiorstwach realizujących kontrakty międzynarodowe, w sektorze usług wymagających znajomości języków i kultur.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim nie istnieją podobne kierunki studiów.
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Koncepcja kształcenia

Koncepcja  kształcenia  na  kierunku  filologia  orientalna  -  turkologia  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
rynku  pracy  poprzez  przekazanie  mu  aktualnej  wiedzy,  wykształcenie  umiejętności  o  charakterze  teoretycznym  i
praktycznym oraz kompetencji pozwalających na dostosowanie się do wymagań pracodawcy.  
Sformułowane dla kierunku i przypisane wszystkim przedmiotom efekty uczenia się są zgodne z dziedziną kierunku, jego
dyscyplinami naukowymi, profilem i poziomem;
Czas trwania kształcenia dostosowany jest do treści programowych, zasoby kadrowe i infrastruktura dydaktyczna pozwalają
na zgodne z potrzebami prowadzenie różnych form zajęć w małych liczebnie grupach. Dobór metod kształcenia do form
zajęć zharmonizowany jest z celami kształcenia, treściami programowymi i efektami uczenia się. Umożliwia to realizację i
weryfikację kształcenia w zakresie trzech kategorii: wiedzy, umiejętności i kompetencji.
Plan studiów zapewnia studentowi  możliwość wyboru części  przedmiotów.  Elastyczność programu pozwala mu też na
realizowanie indywidualnego planu studiów.

Cele kształcenia

Przekazanie wiedzy o języku, literaturze, kulturze, historii i systemach wierzeń obszaru turkijskiego.
Przekazanie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
Wykształcenie  umiejętności  filologicznych  w  zakresie  języka  tureckiego,  w  szczególności  analizy  i  interpretacji  tekstu,
tworzenia  tekstu  pisanego  i  mówionego  oraz  rozwiązywania  problemów  badawczych  filologii.
Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności językowych w zakresie języka tureckiego.
Wykształcenie umiejętności krytycznego myślenia, formułowania problemów, wiązania faktów oraz wyciągania wniosków.
Wykształcenie  wielopłaszczyznowej  kultury  humanistycznej,  w  tym  potrzeby  ciągłego  kształcenia  się.  Wykształcenie
umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej, z zachowaniem zasad etyki.
 

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Kontakty  biznesowe,  kulturalne i  polityczne od dawna już  nie  ograniczają  się  jedynie  do krajów europejskich.  Proces
globalizacji  gospodarki  przyspiesza,  coraz  więcej  firm  działa  w  środowisku  międzynarodowym,  a  rola  Turcji  jako  partnera
gospodarczego RP systematycznie rośnie. Absolwenci turkologii nie mają kłopotów ze znalezieniem pracy w wyuczonym
zawodzie nie tylko dzięki dobrej znajomości języka. Posiadając szeroką wiedzę, są też ekspertami w dziedzinie kulturowych,
historycznych, społecznych i  religijnych uwarunkowań regionu. Otwiera to przed nimi wiele możliwości rozwoju kariery
zawodowej.  Poza pracą w dużych korporacjach czy w charakterze tłumacza,  turkolodzy zatrudniani  są w instytucjach
unijnych,  organizacjach  międzynarodowych,  placówkach  oświatowych,  branży  turystycznej,  w  mediach,  instytucjach
zajmujących się propagowaniem kultury, a także w sektorze gospodarczym i politycznym.

 

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Efekty uczenia się zostały określone i dobrane do celu kształcenia, jakim jest przygotowanie absolwenta do rynku pracy
poprzez przekazanie mu aktualnej  wiedzy, wykształcenie umiejętności  o charakterze teoretycznym i  praktycznym oraz
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kompetencji  pozwalających  na  dostosowanie  się  do  wymagań  pracodawcy.  Zdobyte  wykształcenie  pozwoli  absolwentowi
aktywnie włączyć się w polsko-turecką działalność biznesową, kulturalną i turystyczną.
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.



Nauka, badania, infrastruktura 6 / 127

Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Do głównych obszarów badawczych, wchodzących w zakres zainteresowań pracowników Katedry Turkologii, należą:
• językoznawstwo tureckie (ze szczególnym uwzględnieniem leksykologii, słowotwórstwa, dialektologii i etymologii)
• inne języki turkijskie 
• literatura turecka XIX i XX wieku
• najnowsza literatura turecka
• literatura Turków cypryjskich
• literatura azerbejdżańska
• historia Imperium Osmańskiego i Republiki Turcji
• polsko-tureckie stosunki kulturalne
• turcyzmy w języku polskim
• polska literatura podróżnicza i publicystyczna związana z Turcją
• kultura Turków
• tureckie rękodzieło artystyczne
• muzyka turecka
• wpływy tureckie na Bałkanach
• historia turkologii
 

Związek badań naukowych z dydaktyką
Plan studiów wykazuje ścisły związek z zainteresowaniami badawczymi, publikacjami i doświadczeniem wykładowców.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut Orientalistyki dysponuje infrastrukturą dydaktyczną i naukową umożliwiającą pełną realizację programu studiów i
osiągnięcie przez studentów wszystkich zakładanych efektów uczenia się,  a także prowadzenie badań naukowych. Do
dyspozycji jest ogółem 14 sal dydaktycznych, w tym duże sale wykładowe (40-60 osób), sale średnie (20-35 osób) oraz sale
seminaryjne (10-20 osób). Niektóre mają ruchome ściany i  można z nich tworzyć duże pomieszczenia. Wszystkie sale
dydaktyczne wyposażone są w rzutniki projekcyjne, ekrany oraz głośniki, a ponadto pracownicy Instytutu mogą korzystać z
przenośnego sprzętu multimedialnego (magnetofony,  odtwarzacze CD i  DVD, laptopy,  rzutniki  przenośne itp.)  oraz ze
sprzętu  do  prowadzenia  telekonferencji.  Pozwala  to  na  niezakłócone  realizowanie  bieżących  zadań  dydaktycznych  i
umożliwia przekazywanie wiedzy w sposób nowoczesny i kompleksowy. W ramach całej uczelni zapewniany jest studentom i
wykładowcom dostęp do platform zdalnego nauczania, w tym MS Teams i Pegaz.
 
W obrębie Biblioteki  Wydziału Filologicznego UJ wydzielony jest księgozbiór orientalistyczny, liczący obecnie ponad 70
tysięcy  woluminów,  w  tym  podstawowa  i  uzupełniająca  literatura  zalecana  w  ramach  kształcenia  na  kierunku  filologia
orientalna  -  turkologia.  Biblioteka  dysponuje  nowoczesną  czytelnią,  z  możliwością  podłączenia  internetowego.
Gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów zajmują się wyspecjalizowani pracownicy z wykształceniem
orientalistycznym. Dostęp do literatury naukowej zapewnia także Biblioteka Jagiellońska oraz uniwersytecki system służący
udostępnianiu międzynarodowych baz artykułów i prac naukowych.
Pokoje pracowników Instytutu, w których odbywają się konsultacje, są wyposażone w Internet i zapewniają dobry kontakt
studentów z pracownikami naukowymi i dydaktycznymi.
Budynek  Instytutu  Orientalistyki  jest  dostosowany  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  (windy  i  podjazdy,  toalety,
oznaczenia w alfabecie Braille’a). Pracownicy mają dostęp do pomieszczenia socjalnego i pokoju ksero. Na parterze i piątym
piętrze  znajdują  się  Strefy  Studenta  z  wygodnymi  miejscami  do  odpoczynku.  Ponadto  Koła  Naukowe  mają  własne
pomieszczenie przeznaczone na zebrania i do przechowywania materiałów.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED: 0230

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu:

Program studiów nie przewiduje podziału na ścieżki. Plan studiów obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne jak i fakultatywne,
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmioty fakultatywne student wybiera w zależności od swoich zainteresowań oraz
planowanej pracy dyplomowej, w sposób wskazany w części Plan kierunku.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 180

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

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 60

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: 2230

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Program nie przewiduje praktyk zawodowych.

Ukończenie studiów

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

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

FOT_K1_W01
Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
pojęciowo-terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii tureckiej i innych
filologii orientalnych.

P6U_W, P6S_WG

FOT_K1_W02
Absolwent zna i rozumie/ ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i
literatury tureckiej oraz innego języka orientalnego; ma świadomość kompleksowej
natury języka.

P6U_W, P6S_WG

FOT_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 tureckiej i innych filologii
orientalnych.

P6U_W, P6S_WG

FOT_K1_W04 Absolwent zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury. P6S_WG, P6U_W

FOT_K1_W05
Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii
tureckiej w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i
metodologicznej.

P6U_W, P6S_WK

FOT_K1_W06 Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii tureckiej z
dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych. P6U_W, P6S_WK

FOT_K1_W07 Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego. P6S_WK, P6U_W

FOT_K1_W08
Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i
podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym, związane z filologią
turecką.

P6U_W, P6S_WK

Umiejętności

Kod Treść PRK

FOT_K1_U01 Absolwent potrafi przygotować w języku tureckim i w języku polskim typowe prace
pisemne o charakterze ogólnym, odnoszące się do różnych dziedzin życia i kultury. P6U_U, P6S_UW

FOT_K1_U02
Absolwent potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o
charakterze ogólnym z języka polskiego na język turecki; potrafi dokonać
poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym z języka
tureckiego na język polski.

P6U_U, P6S_UW

FOT_K1_U03 Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne. P6S_UW, P6U_U

FOT_K1_U04
Absolwent potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich
analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich
znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego.

P6S_UW, P6U_U

FOT_K1_U05 Absolwent potrafi/ posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z
wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków. P6S_UW, P6U_U

FOT_K1_U06
Absolwent potrafi/ wykazuje się odpowiednią do studiów pierwszego stopnia
praktyczną i teoretyczną znajomością języka tureckiego na poziomie B2, zgodnie z
wymaganiami określonymi przez ESOKJ.

P6U_U, P6S_UK
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Kod Treść PRK

FOT_K1_U07 Absolwent potrafi/ posiada umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego co
najmniej na poziomie B2 oraz w zakresie dodatkowego języka obcego. P6U_U, P6S_UK

FOT_K1_U08
Absolwent potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w
języku tureckim i w języku polskim na wybrany temat z wykorzystaniem literatury
przedmiotu.

P6U_U, P6S_UK

FOT_K1_U09 Absolwent potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień studiowanych
w ramach filologii tureckiej i innych filologii orientalnych. P6U_U, P6S_UK

FOT_K1_U10
Absolwent potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować
problemy badawcze w zakresie filologii tureckiej oraz dobierać metody i narzędzia
pozwalające na rozwiązanie tych problemów.

P6U_U, P6S_UO

FOT_K1_U11 Absolwent potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania. P6S_UO, P6U_U

FOT_K1_U12 Absolwent potrafi współdziałać w grupie. P6S_UO, P6U_U

FOT_K1_U13 Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w
zakresie filologii tureckiej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. P6U_U, P6S_UO

FOT_K1_U14 Absolwent potrafi/ posiada potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i
wiedzy. P6U_U, P6S_UU

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

FOT_K1_K01 Absolwent jest gotów do/ jest przygotowany do oceny i selekcjonowania informacji z
pomocą opiekuna naukowego. P6S_KK, P6U_K

FOT_K1_K02 Absolwent jest gotów do/ ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego
różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie. P6S_KO, P6U_K

FOT_K1_K03 Absolwent jest gotów do/ jest przygotowany, by uczestniczyć w życiu kulturalnym,
korzystając z różnych jego form. P6S_KO, P6U_K

FOT_K1_K04 Absolwent jest gotów do/ rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i
kieruje się jej zasadami. P6S_KR, P6U_K
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Plany studiów
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty
fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia
innych kierunków typu filogia  orientalna.  Wykłady monograficzne student  wybiera  zgodnie  ze  swoimi  zainteresowaniami  z
puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka tureckiego 120 11,0 zaliczenie O

Gramatyka opisowa języka tureckiego (wykład) 60 3,0 zaliczenie O

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

Geografia z elementami antropologii 30 2,0 zaliczenie O

Wprowadzenie do islamu 30 3,0 egzamin O

Wstęp do językoznawstwa ogólnego 30 4,0 egzamin O

Szkolenie w zakresie BHK 4 - zaliczenie O

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

Kultura regionu – Kultura Turków 30 3,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do literatury tureckiej 30 3,0 egzamin O

Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty
fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia
innych kierunków typu filogia orientalna. Wykłady monograficzne student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami z
puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka tureckiego 120 12,0 egzamin O

Gramatyka opisowa języka tureckiego (wykład) 60 3,0 zaliczenie O

Gramatyka opisowa języka tureckiego (ćwiczenia) 30 3,0 zaliczenie O

Ochrona własności intelektualnej 6 1,0 zaliczenie O

Kultura regionu – Kultura Turków 30 3,0 egzamin F

Język łaciński i kultura antyczna 30 4,0 egzamin O

Semestr 3
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka tureckiego 150 9,0 zaliczenie O

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

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

Drugi język turkijski 30 2,0 egzamin O

Zarys gramatyki języka arabskiego 30 2,0 zaliczenie O

Wstęp do literaturoznawstwa 30 4,0 egzamin O

Historia filozofii 30 2,0 egzamin O

Język angielski 30 2,0 zaliczenie O

Proseminarium orientalistyczne - turkologiczne 30 3,0 zaliczenie F

Historia regionu – Historia Turcji 30 2,0 zaliczenie F

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

Dialektologia turecka 30 2,0 zaliczenie O

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka tureckiego 120 10,0 egzamin O

Przegląd języków turkijskich 30 2,0 zaliczenie O

Zarys gramatyki języka arabskiego 30 3,0 egzamin O

Język angielski 30 2,0 zaliczenie O

Proseminarium orientalistyczne - turkologiczne 30 3,0 zaliczenie F

Historia regionu – Historia Turcji 30 3,0 egzamin F

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

Wychowanie fizyczne 30 - zaliczenie O

Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty
fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia
innych kierunków typu filogia  orientalna.  Wykłady monograficzne student  wybiera  zgodnie  ze  swoimi  zainteresowaniami  z
puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka tureckiego 150 5,0 zaliczenie O

Język staroturkijski 30 2,0 egzamin O



Plany studiów 12 / 127

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Gramatyka historyczna 30 2,0 zaliczenie O

Lektura tekstów osmańskich (teksty transkrybowane i w grafii
arabskiej) 30 2,0 zaliczenie O

Zarys gramatyki języka perskiego 30 2,0 zaliczenie O

Język angielski 30 2,0 zaliczenie O

Literatura regionu – Literatura turecka XIX i XX w. (wykład) 30 3,0 zaliczenie F

Literatura regionu – Literatura turecka XIX i XX w. (ćwiczenia) 30 3,0 zaliczenie F

Seminarium licencjackie - turkologiczne 30 8,0 zaliczenie F

Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty
fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia
innych kierunków typu filogia  orientalna.  Wykłady monograficzne student  wybiera  zgodnie  ze  swoimi  zainteresowaniami  z
puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka tureckiego 120 5,0 egzamin O

Gramatyka historyczna 30 3,0 egzamin O

Lektura tekstów osmańskich (teksty transkrybowane i w grafii
arabskiej) 30 3,0 zaliczenie na

ocenę O

Zarys gramatyki języka perskiego 30 2,0 egzamin O

Język angielski 30 2,0 egzamin O

Literatura regionu – Literatura turecka XIX i XX w. (wykład) 30 3,0 egzamin F

Literatura regionu – Literatura turecka XIX i XX w. (ćwiczenia) 30 3,0 zaliczenie F

Seminarium licencjackie - turkologiczne 30 10,0 zaliczenie F

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Praktyczna nauka języka tureckiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.110.5cc02e4ed7a68.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Liczba
punktów ECTS
11.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności językowych w zakresie języka tureckiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna język turecki na poziomie A1. FOT_K1_W02 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
stworzyć w języku tureckim proste prace pisemne
i wypowiedzi ustne o charakterze ogólnym oraz
odnoszącym się do różnych dziedzin życia i kultury.

FOT_K1_U01,
FOT_K1_U02 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

FOT_K1_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 120

przygotowanie do zajęć 150

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
300

ECTS
11.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zróżnicowane tematycznie treści programowe ukierunkowane są na
wykształcenie umiejętności poprawnego wykorzystania języka w zakresie różnych
rodzajów komunikacji językowej i komunikowania się w różnych sytuacjach
społecznych na poziomie A1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

inscenizacja, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe,
metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest uzyskanie zaliczeń
cząstkowych u wszystkich osób prowadzących przedmiot, przy czym
każda z osób prowadzących może ustalić własne, dodatkowe warunki
uzyskania zaliczenia cząstkowego. Pisemne zaliczenie można powtarzać
tylko raz. Obowiązuje następująca skala ocen: 60%-64% = dst 65%-69%
= plus dst 70%-79% = db 80%-84% = plus db 85%-100%= bdb
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Szczegółowe warunki uczestnictwa i zaliczenia zostaną podane przez
prowadzących podczas pierwszych zajęć.
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Gramatyka opisowa języka tureckiego (wykład)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.130.1558250084.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okresy
Semestr 1, Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 60

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy o strukturze języka tureckiego i jego funkcjonowaniu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna podstawy działania systemu
gramatycznego języka tureckiego i tym zakresie
rozumie funkcjonowanie języka.

FOT_K1_W01,
FOT_K1_W02 zaliczenie
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 60

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

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.

Wykład obejmuje zagadnienia fonetyki, morfologii i składni współczesnego języka
tureckiego oraz wynikające z nich zasady rządzące budowaniem przekazu
językowego. Realizacja wykładu przewiduje dodatkowy czas poświęcony
wybranym partiom materiału, których dobór każdorazowo zależy od
zainteresowań lub/i potrzeb grupy.

1. sem.: Alfabet, ortografia, interpunkcja, akcent; Fonetyka; Rzeczowniki;
Przymiotniki; Przysłówki

2. sem.: Zaimki; Liczebniki; Postpozycje; Spójniki; Czasownik – strony; Czasownik –
tryb rozkazujący, tryb życzeniowy; Czasownik – tryb orzekający: czasy proste,
czasy złożone; Koniugacja imienna; Czasownik – tryb możliwości, tryb
niemożliwości; Czasownik – tryb konieczności; Czasownik – tryb warunkowy

W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Zaliczenie semestru na podstawie oceny ciągłej, która obejmuje
przygotowanie i aktywność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa. Na pierwszych zajęciach zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące
treści programowych oraz szczegółowe warunki zaliczenia semestru.
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Gramatyka opisowa języka tureckiego (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.150.1558250260.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okresy
Semestr 1, Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wykształcenie umiejętności tworzenia poprawnych struktur gramatycznych języka tureckiego z wykorzystaniem
wiedzy i logicznego procesu myślowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi dokonać analizy gramatycznej
i przekładu przedstawionego mu tekstu tureckiego.

FOT_K1_U02,
FOT_K1_U04,
FOT_K1_U11

zaliczenie
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U2
Student potrafi dokonać przekładu tekstu z języka
polskiego na język turecki, stosując poznane metody
analizy.

FOT_K1_U02,
FOT_K1_U04,
FOT_K1_U11

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

Przygotowanie prac pisemnych 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. Praktyczne przyswojenie poruszanych na wykładzie zagadnień gramatycznych, ze
szczególnym uwzględnieniem trudnych do opanowania konstrukcji składniowych. U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie

(1) Istnieją dwie możliwości zaliczenia semestru: albo przez pięć testów
śród semestralnych (nie są zapowiadane), albo przez pisemne kolokwium
pod koniec semestru. Warunkiem zaliczenia testów (dotyczy sumy
wyników z wszystkich testów) lub kolokwium jest uzyskanie min. 60%
punktów. (2) Testy nie są powtarzane, kolokwium można powtórzyć jeden
raz. (3) Wyniki testów i kolokwiów nie wchodzą w skład oceny z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa. Na pierwszych zajęciach zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące
zaliczenia semestru.
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Geografia z elementami antropologii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.110.5cc02e4f21b5b.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

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

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

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zagadnieniami geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej Turcji i świata turkijskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu
turkologii w systemie nauk humanistycznych. Ma
podstawową wiedzę o instytucjach kultury
i podstawową orientację we współczesnym życiu
kulturalnym, związane ze specjalnością.

FOT_K1_W05,
FOT_K1_W06,
FOT_K1_W08

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne.

FOT_K1_U03,
FOT_K1_U10,
FOT_K1_U11,
FOT_K1_U12,
FOT_K1_U13,
FOT_K1_U14

zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

FOT_K1_K02 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 20

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. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ogólne wiadomości o Turcji: gospodarka – rolnictwo, przemysł, turystyka; ludność
– mniejszości narodowe i religijne; społeczeństwo – laickość, polityka zagraniczna.
Świat turkijski a światowy rynek żywności i światowa polityka energetyczna;
globalne problemy z wodą.
Zagadnienia związane z antropologią i etnologią świata turkijskiego (Syberia i
Bałkany).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne Warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Wprowadzenie do islamu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.110.5cb879d613281.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Klasyfikacja ISCED
0221Religia i teologia

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat islamu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe zagadnienia dotyczące islamu
FOT_K1_W01,
FOT_K1_W04,
FOT_K1_W06

egzamin ustny
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

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. Początki islamu i postać Proroka Muhammada W1

2. Kształtowanie się islamu W1

3. Podziały w islamie W1

4. Koran i sunna W1

5. Dogmaty i zasady wiary W1

6. Muzułmanie w Polsce i na świecie W1

7. Kobieta w islamie W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Student udziela odpowiedzi na pytania z zagadnień, które na miesiąc
przed egzaminem zostaną ustalone na zajęciach wspólnie z prowadzącym
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Wstęp do językoznawstwa ogólnego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.110.5cb879d62d334.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawową terminologię i główne kierunki badań
językoznawczych.

FOT_K1_W01,
FOT_K1_W02,
FOT_K1_W03

egzamin
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W2
student rozumie, czym jest język i jaka jest jego
struktura (system). Ma świadomość kompleksowej
natury języka, jego złożoności i historycznej
zmienności.

FOT_K1_W02 egzamin

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

FOT_K1_W03 egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

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

FOT_K1_U03,
FOT_K1_U05,
FOT_K1_U09,
FOT_K1_U10

egzamin

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

FOT_K1_U05,
FOT_K1_U09,
FOT_K1_U13,
FOT_K1_U14

egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności
i wiedzy.

FOT_K1_K01,
FOT_K1_K02 egzamin

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 50

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
115

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

2. 2. Historia dyscypliny W2, U1, K1

3. 3. Język a mowa jednostkowa. Definicja i funkcjonalno modelowy opis języka.
Funkcje mowy. Pojęcie i struktura systemu językowego. W2, U1, K1
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4. 4. Językoznawstwo diachroniczne i synchroniczne. W3, U2, K1

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

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

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, wykład konwencjonalny, metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Nie ma.
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Wstęp do studiów orientalistycznych - turkologicznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.110.5cc02e4f66bbb.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia, Językoznawstwo, Nauki o kulturze i religii

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

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zakresem i historią badań turkologicznych. Zapoznanie studentów z podstawową
literaturą turkologiczną i orientalistyczną.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu
turkologii w systemie nauk humanistycznych. Ma
podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z innymi
dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk
humanistycznych

FOT_K1_W05,
FOT_K1_W06

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wyszukiwać i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne.

FOT_K1_U03,
FOT_K1_U13,
FOT_K1_U14

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności i wiedzy.

FOT_K1_K02,
FOT_K1_K04

egzamin pisemny,
egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Turkologia – podstawowe pojęcia, przedmiot badań historia, cele i zadania.
Turkologia w Polsce i na świecie. Wydawnictwa orientalistyczne w Polsce i na
świecie.
Języki turkijskie, rozmieszczenie ludów turkijskich, klasyfikacja języków turkijskich.
Język turecki we współczesnej Turcji; dialekty tureckie (anatolijskie i bałkańskie).
Turcja a Europa - Europa a Turcja. Alewizm, kultura ludowa. Turcja na Bałkanach:
historia i kultura – muzyka, architektura, zdobnictwo; synkretyzm religijny;
muzułmanie na Bałkanach; stosunek do Turcji i Turków i muzułmanów w
państwach niemuzułmańskich na Bałkanach

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, egzamin
ustny

Zaliczenie w semestrze zimowym na podstawie: - obecności na
zajęciach, - aktywności na zajęciach i przygotowywaniu i
oddaniu zadań; Egzamin ustny sprawdza znajomość
przeczytanych lektur Egzamin pisemny sprawdza znajomość
zagadnień omawianych na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach. Podczas pierwszego spotkania zostaną podane dokładne informacje dotyczące treści
programowych, wymaganej literatury jak również warunków zaliczenia semestru. Tematyka może być modyfikowana w
zależności od zainteresowań grupy.
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Kultura regionu – Kultura Turków
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.130.5cc02e4f849e5.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

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

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy o kulturze obszaru turkijskiego, wykształcenie umiejętności odczytywania tekstów kultury,
uwrażliwienie na odmienność kulturową.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna podstawy kultury świata turkijskiego. FOT_K1_W04,
FOT_K1_W06

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi zidentyfikować i zinterpretować teksty
kultury.

FOT_K1_U04,
FOT_K1_U09

egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student rozumie pojęcie kultury jako całokształtu
ludzkiej działalności. FOT_K1_K02 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
65

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie do sprawdzianu 5

przygotowanie do egzaminu 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. sem. Podstawy kultury świata turkijskiego: 

Azja – uwarunkowania geograficzne i wielkie cywilizacje; Turkijczycy – zarys
historii, środowisko kulturowe; Step i ślady dawnej cywilizacji; Koczownicy –
podstawy bytu, kultura materialna i duchowa, dom, życie w stepie, orda i sztuka
walki, rola zwierząt w życiu społeczności; Güreş

2. sem. 

Turcy w świecie islamu:

Kultura islamu – substrat, wkład grup etnicznych, doktryna a nauka i
sztuka; Sztuka turecka – formy dekoracji, motywy, ebru, miniatura, kobierce,
architektura; Wpływy tureckie w kulturze polskiej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie
Ocena podsumowująca na koniec semestru w formie kolokwium. Student
identyfikuje przedstawione mu teksty kultury i odpowiada na związane z
nimi pytania. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 60%
punktów. Kolokwium można powtórzyć jeden raz.

Semestr 2

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny
Na egzaminie ustnym student odpowiada na pytania otwarte oraz
identyfikuje przedstawiony mu tekst kultury. Obowiązuje następująca
skala ocen: 60%-64% = dst 65%-69% = plus dst 70%-79% = db 80%-84%
= plus db 85%-100%= bdb
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa. Na pierwszych zajęciach zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące
treści programowych, literatury i warunków zaliczenia semestru. Tematyka wykładów może być modyfikowana w zależności
od zainteresowań grupy.
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Wprowadzenie do literatury tureckiej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.110.5cc02e5004e2a.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie podstawowej wiedzy na temat dróg rozwoju literatury tureckiej.

C2 Przedstawienie krótkiego przeglądu epok w dziejach literatury tureckiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna drogi rozwoju literatury tureckiej. FOT_K1_W03 egzamin ustny



Sylabusy 37 / 127

W2
student zna podstawowe pojęcia z zakresu literatury
tureckiej (np. destan, kasyda, aruz, karagöz,
tanzymat).

FOT_K1_W01 egzamin ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1 interpretować i analizować teksty literatury tureckiej
(tłumaczone na język polski).

FOT_K1_U03,
FOT_K1_U04 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student rozumie wartość i docenia różnorodność
dziedzictwa literackiego FOT_K1_K02 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 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.
Zajęcia oparte są o chronologiczny przegląd epok i okresów w dziejach literatury
tureckiej. Studenci czytają i analizują teksty literackie (dostępne w tłumaczeniu na
język polski), będące egzemplifikacją zjawisk zachodzących w literaturze tureckiej.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium egzamin ustny

Egzamin ustny sprawdza wiedzę terminologiczno-historyczną (znajomość
wprowadzonych na zajęciach pojęć, autorów, epok i zjawisk literackich)
oraz umiejętność analizy i interpretacji omawianych podczas zajęć lektur
obowiązkowych. Na egzaminie obowiązuje następująca skala ocen:
60%-64% = dst 65%-69% = plus dst 70%-79% = db 80%-84% = plus db
85%-100%= bdb
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział studentów w zajęciach jest obowiązkowy, ponieważ podstawowym warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w
dyskusji. Ponadto studenci zobowiązani są do przeczytania wybranej powieści tureckiej tłumaczonej na język polski -
znajomość lektury zostanie sprawdzona podczas egzaminu. Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną przedstawione podczas
pierwszych zajęć.
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Praktyczna nauka języka tureckiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.120.5cc02e4ed7a68.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Liczba
punktów ECTS
12.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wykształcenie umiejętności poprawnego wykorzystania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji
językowej i komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych na poziomie podstawowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna język turecki na poziomie A1/A2. FOT_K1_W02
egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi stworzyć w języku tureckim proste
prace pisemne i wypowiedzi ustne o charakterze
ogólnym, odnoszące się do podstawowych dziedzin
życia i kultury.

FOT_K1_U01,
FOT_K1_U02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

FOT_K1_K03
egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 120

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie do zajęć 180

Przygotowanie prac pisemnych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
330

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zróżnicowane tematycznie treści programowe ukierunkowane są na
wykształcenie umiejętności poprawnego wykorzystania języka w zakresie różnych
rodzajów komunikacji językowej i komunikowania się w różnych sytuacjach
społecznych na poziomie A1/A2.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

inscenizacja, wykład konwencjonalny, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie pisemne

(1) Zaliczenie semestru na podstawie aktywności na zajęciach,
oddania prac domowych oraz pisemnego kolokwium, w którym student
odpowiada na pytania otwarte i zamknięte. Warunkiem zaliczenia
kolokwium jest uzyskanie min. 60% punktów z odpowiedzi. Kolokwium
można powtarzać jeden raz. (2) Każda z osób prowadzących przedmiot
może ustalić własne, dodatkowe warunki uzyskania zaliczenia
cząstkowego - w takim wypadku warunkiem uzyskania zaliczenia z
przedmiotu jest uzyskanie zaliczeń cząstkowych u wszystkich osób
prowadzących przedmiot. (3) Dwa semestry nauki kończy
dwustopniowy egzamin – pisemny i ustny. (4) Część pisemna
sprawdza rozumienie tekstu mówionego i czytanego, umiejętność
zbudowania wypowiedzi pisemnej na zadany temat oraz znajomość
gramatyki. Można ją powtórzyć jeden raz. Zaliczenie części pisemnej
na min. 60% jest warunkiem przystąpienia do części ustnej. (5) Część
ustna to rozmowa, w trakcie której student formułuje wypowiedź,
odpowiadając na pytania i opisując przedstawiony mu materiał
ilustracyjny (zdjęcie, rysunek). Ocenie podlegają: stopień wyczerpania
tematu, poprawność językowa i bogactwo języka. (6) Na egzaminie
obowiązuje następująca skala ocen: 60%-64% = dst 65%-69% = plus
dst 70%-79% = db 80%-84% = plus db 85%-100%= bdb (7) Końcowa
ocena z egzaminu jest wypadkową obu jego części. W skład oceny z
egzaminu nie wchodzą wyniki kolokwium.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Każda z osób prowadzących przedmiot może ustalić własne warunki uzyskania zaliczenia cząstkowego - w takim wypadku
warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest uzyskanie zaliczeń cząstkowych u wszystkich osób prowadzących
przedmiot. Szczegółowe informacje dotyczące zaliczenia semestru zostaną podane na pierwszych zajęciach.
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Gramatyka opisowa języka tureckiego (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.120.1558250260.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wykształcenie umiejętności tworzenia poprawnych struktur gramatycznych języka tureckiego z wykorzystaniem
wiedzy i logicznego procesu myślowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi dokonać analizy gramatycznej
i przekładu przedstawionego mu tekstu tureckiego.

FOT_K1_U02,
FOT_K1_U04,
FOT_K1_U11

zaliczenie



Sylabusy 43 / 127

U2
Student potrafi dokonać przekładu tekstu z języka
polskiego na język turecki, stosując poznane metody
analizy.

FOT_K1_U02,
FOT_K1_U04,
FOT_K1_U11

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Przygotowanie do sprawdzianów 20

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.
Praktyczne przyswojenie poruszanych na wykładzie zagadnień gramatycznych, ze
szczególnym uwzględnieniem trudnych do opanowania konstrukcji
morfologicznych.

U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, rozwiązywanie zadań, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie

(1) Istnieją dwie możliwości zaliczenia semestru: albo przez pięć testów
śród semestralnych (nie są zapowiadane), albo przez pisemne kolokwium
pod koniec semestru. Warunkiem zaliczenia testów (dotyczy sumy
wyników z wszystkich testów) lub kolokwium jest uzyskanie min. 60%
punktów. (2) Testy nie są powtarzane, kolokwium można powtórzyć jeden
raz.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa. Na pierwszych zajęciach zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące
zaliczenia semestru. 
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.120.5ca75696652f3.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6

Liczba
punktów ECTS
1.0

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:
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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)

FOT_K1_W07 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)

FOT_K1_U05,
FOT_K1_U13,
FOT_K1_U14

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ciągłego rozwoju zawodowego z uwzględnieniem reguł
prawa własności intelektualnej

FOT_K1_K01,
FOT_K1_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 6

analiza orzecznictwa 4

analiza aktów normatywnych 4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
28

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
6

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, K1
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2.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie obecność na wykładzie
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Język łaciński i kultura antyczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.120.6203a06243ee6.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami językowymi, występującymi w języku łacińskim.

C2 Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami kulturowymi grecko-rzymskiego antyku.

C3
Zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami z zakresu recepcji języka łacińskiego i kultury antycznej
w językach i kulturze nowożytnej Europy oraz uświadomienie studentom wpływów językowych i kulturowych
łaciny oraz jej miejsca w tradycji uniwersyteckiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 kluczowe zjawiska gramatyczne występujące w języku
łacińskim.

FOT_K1_W01,
FOT_K1_W06 egzamin pisemny

W2
miejsce języka łacińskiego w rodzinie języków
europejskich i wynikające z niego powiązania z innymi
językami.

FOT_K1_W03 egzamin pisemny

W3
słownictwo i wyrażenia idiomatyczne występujące
w tłumaczonych tekstach łacińskich oraz wybrane
zwroty i sentencje łacińskie używane współcześnie.

FOT_K1_W03,
FOT_K1_W04,
FOT_K1_W06

egzamin pisemny

W4 kluczowe zjawiska z zakresu kultury grecko-
rzymskiego antyku.

FOT_K1_W01,
FOT_K1_W03,
FOT_K1_W04,
FOT_K1_W06

egzamin pisemny,
projekt

W5 związki języka łacińskiego i kultury antycznej
z kręgiem kultury tureckiej.

FOT_K1_W01,
FOT_K1_W06

egzamin pisemny,
projekt

W6
terminologię gramatyczną używaną w opisie języka
łacińskiego oraz łacińską terminologię stosowana
w językoznawstwie i opisie języków nowożytnych.

FOT_K1_W01,
FOT_K1_W03,
FOT_K1_W06

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać przekładu na język polski prostego tekstu
łacińskiego, uwzględniając w tłumaczeniu rodzaj
tekstu, jego tematykę oraz właściwy kontekst
kulturowy.

FOT_K1_U01,
FOT_K1_U03,
FOT_K1_U04

egzamin pisemny

U2
korzystać ze słownika łacińsko-polskiego
i w przypadku wyrazów wieloznacznych wybierać
znaczenie odpowiednie do kontekstu tłumaczonego
tekstu łacińskiego.

FOT_K1_U03,
FOT_K1_U10 egzamin pisemny

U3
wskazywać związki języków i kultury współczesnej
ze spuścizną językową i kulturową grecko-rzymskiego
antyku.

FOT_K1_U03,
FOT_K1_U04,
FOT_K1_U05,
FOT_K1_U10

egzamin pisemny,
projekt

U4 posługiwać się terminologią łacińską jako jednym
z elementów warsztatu filologa.

FOT_K1_U05,
FOT_K1_U10,
FOT_K1_U13

egzamin pisemny

U5
współpracować w grupie z innymi studentami w celu
wspólnego opracowania rozwiązania postawionych
zadań.

FOT_K1_U11,
FOT_K1_U12 egzamin pisemny

U6
korzystać z nowoczesnych narzędzi TIK,
wspomagających uczenie się języka łacińskiego
i kultury antycznej.

FOT_K1_U03,
FOT_K1_U10,
FOT_K1_U11,
FOT_K1_U13,
FOT_K1_U14

egzamin pisemny,
projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 pogłębiania i rozwoju swojej wiedzy i umiejętności
w zakresie języka łacińskiego i kultury antycznej. FOT_K1_K01 egzamin pisemny,

projekt

K2
uświadomienia sobie wartości dziedzictwa
kulturowego grecko-rzymskiego antyku oraz potrzeby
jego zachowania.

FOT_K1_K02 egzamin pisemny,
projekt

K3
uczestniczenia w życiu kulturalnym i dostrzegania
związków kultury współczesnej z grecko-rzymskim
antykiem.

FOT_K1_K03 egzamin pisemny
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K4 przestrzegania etyki zawodowej i zasad ochrony
własności intelektualnej. FOT_K1_K04 egzamin pisemny,

projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 15

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie projektu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

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

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

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

3. Wybór tekstów łacińskich zawarty w materiałach udostęnionych przez
prowadzącego.

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, grywalizacja, konwersatorium językowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, gra
dydaktyczna, dyskusja, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, metoda projektów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny, projekt obecność na zajęciach; bieżące przygotowanie do zajęć;
przygotowanie projektu; pisemny egzamin końcowy

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach
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Praktyczna nauka języka tureckiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.140.5cc02e4ed7a68.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 150

Liczba
punktów ECTS
9.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności językowych w zakresie języka tureckiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna język turecki na poziomie A2. FOT_K1_W02 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Student potrafi stworzyć w języku tureckim bardziej
zaawansowane prace pisemne i wypowiedzi ustne
o charakterze ogólnym, odnoszące się
do podstawowych dziedzin życia i kultury.

FOT_K1_U01,
FOT_K1_U02 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

FOT_K1_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 150

przygotowanie do zajęć 90

Przygotowanie do sprawdzianów 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

Przygotowanie prac pisemnych 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
270

ECTS
9.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
150

ECTS
6.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zróżnicowane tematycznie treści programowe ukierunkowane są na
wykształcenie umiejętności poprawnego wykorzystania języka w zakresie różnych
rodzajów komunikacji językowej i komunikowania się w różnych sytuacjach
społecznych na poziomie A2.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań,
konwersatorium językowe, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie
Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest uzyskanie zaliczeń
cząstkowych u wszystkich osób prowadzących przedmiot, przy czym
każda z osób prowadzących może ustalić własne, dodatkowe warunki
uzyskania zaliczenia cząstkowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Szczegółowe warunki uczestnictwa i zaliczenia zostaną podane przez
prowadzących podczas pierwszych zajęć.
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Gramatyka opisowa języka tureckiego (wykład)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.140.1558250084.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy o strukturze języka tureckiego i jego funkcjonowaniu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student rozumie strukturę i funkcjonowanie języka
tureckiego.

FOT_K1_W01,
FOT_K1_W02

egzamin pisemny,
egzamin ustny
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 40

przygotowanie do egzaminu 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.

Wykład obejmuje zagadnienia morfologii i składni współczesnego języka
tureckiego oraz wynikające z nich zasady rządzące budowaniem przekazu
językowego:

Czasownik – imiesłowy przysłówkowe; Czasownik – imiesłowy przymiotnikowe;
Czasownik – rzeczowniki z sufiksami -dik, -acak

Realizacja wykładu przewiduje dodatkowy czas poświęcony wybranym partiom
materiału, których dobór każdorazowo zależy od zainteresowań lub/i potrzeb
grupy.

W1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny,
egzamin ustny

Egzamin jest dwustopniowy – pisemny i ustny. (1) Część pisemna
sprawdza znajomość fonetyki, morfologii i składni języka tureckiego.
Można ją powtórzyć jeden raz. Zaliczenie części pisemnej na min.
60% jest warunkiem przystąpienia do części ustnej. (2) W części
ustnej egzaminu student dokonuje składniowej i morfologicznej
analizy krótkiego, wylosowanego tekstu tureckiego oraz odpowiada
na pytania otwarte. (3) Na egzaminie obowiązuje następująca skala
ocen: 60%-64% = dst 65%-69% = plus dst 70%-79% = db 80%-84%
= plus db 85%-100%= bdb (4) Ocena z egzaminu jest wypadkową
obu jego części.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa. Na pierwszych zajęciach zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące
treści programowych oraz szczegółowe warunki zaliczenia semestru.
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Drugi język turkijski
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.140.5cc02e5082425.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przekazanie przedstawienie innego języka turkijskiego w aspekcie porównawczym do języka
tureckiego Republiki Turcji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie w stopniu podstawowym
gramatykę drugiego języka turkijskiego FOT_K1_W01 egzamin pisemny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi samodzielnie tłumaczyć różne rodzaj
tekstów w drugim języku turkijskim. FOT_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student gotów jest do samodzielnej dalszej nauki
drugiego języka turkijskiego FOT_K1_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do egzaminu 10

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do zajęć 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Podstawowe wiadomości o języku drugim języku turkijskim: Fonetyka i fonologia;
Kategorie nominalne (Liczba; Deklinacja nieposesywna i posesywna;
Posesywność; Zaimki; Liczebniki; Postpozycje) i werbalne (Sufiksy predykatywne;
Strony i formy czasownika; Czasy proste i złożone; Tryby; Gerundia i Participia);
Słowotwórstwo; Składnia. Na zajęciach studenci czytają i tłumaczą krótkie teksty,
analizują problemy gramatyczne oraz poprzez dialogi ćwiczą podstawowe
słownictwo i zwroty językowe.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia egzamin pisemny
Zaliczenie uzyskiwane jest na podstawie aktywnego uczestniczenia w
zajęciach; nie jest dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na
zajęciach; w przypadku nieobecności spowodowanej sytuacją losową
student ma obowiązek ustalić warunki zaliczenia z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe
dobra znajomość gramatyki opisowej języka tureckiego



Sylabusy 60 / 127

Zarys gramatyki języka arabskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.1C0.5cc02e50a1162.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poznanie pisma alfabetycznego stosowanego do zapisu języka arabskiego oraz systemu fonologicznego
współczesnego arabskiego języka literackiego

C2 Poznanie zasad stosowania transliteracji ISO (International Standarization Organization) w odniesieniu do języka
arabskiego

C3 Przybliżenie podstawowych zagadnień gramatyki współczesnego arabskiego języka literackiego

C4 Prezentacja najważniejszych morfologicznych cech języka arabskiego, przybliżenie sytuacji językowej w świecie
arabskim

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna alfabet arabski i rozumie zasady zapisu
tekstów przy jego użyciu

FOT_K1_W01,
FOT_K1_W02 zaliczenie, egzamin

W2 Student zna system transkrypcji ISO FOT_K1_W02 zaliczenie, egzamin

W3
Student posiada wiedzę dotyczącą genetycznej
i morfologicznej klasyfikacji języka arabskiego oraz
pozostałych języków semickich, a także sytuacji
aktualnej sytuacji językowej w świecie arabskim

FOT_K1_W01 zaliczenie, egzamin

W4
Student zna podstawowe zagadnienia gramatyczne
związane z imiennymi częściami mowy oraz zdaniami
nominalnymi, a także klasami czasownika w języku
arabskim

FOT_K1_W03 zaliczenie, egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Zapisać poznawane na zajęciach zwroty, wyrażenia
i zdania za pomocą alfabetu arabskiego FOT_K1_U09 zaliczenie, egzamin

U2
Dokonać transkrypcji wyrażenia zapisanego alfabetem
arabskim na alfabet łaciński przy użyciu transkrypcji
ISO

FOT_K1_U09 zaliczenie, egzamin

U3 Zapisać alfabetem arabskim wyrażenia podane
w transkrypcji ISO FOT_K1_U09 zaliczenie, egzamin

U4 Stworzyć proste zdania imienne egzystencjalne
i wyrażające relacje FOT_K1_U09 zaliczenie, egzamin

U5 Porozumieć się we współczesnym arabskim języku
literackim w prostych sytuacjach komunikacyjnych FOT_K1_U07 zaliczenie, egzamin

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 podjęcia skutecznej współpracy w zróżnicowanej
kulturowo grupie FOT_K1_K03 zaliczenie, egzamin

K2 samodzielnej pracy w celu pogłębiania posiadanej
wiedzy i rozwijania umiejętności FOT_K1_K01 zaliczenie, egzamin
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Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 10

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do ćwiczeń 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

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. Ogólne informacje dotyczące gramatyki języka arabskiego i językoznawstwa
arabistycznego W3, K1, K2

2. Arabski system fonologiczny i znaki alfabetu, cyfry W1, U1, U3

3. Transkrypcja ISO W2, U2, U3

4. Asymilacja w języku arabskim U2, U3

5. Imienne części mowy i ich odmiana - rzeczowniki, przymiotniki, zaimki W4, U4

6. Klasy czasownika - ich budowa morfologiczna i zastosowanie W4

7. Podstawowy komunikowania się w języku arabskim - powitania, wymiana
informacji personalnych, opis relacji przestrzennych, opis relacji rodzinnych W4, U1, U5, K1
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Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Zaliczenie semestru na podstawie uczestnictwa, aktywności na zajęciach i
testu końcowego.

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań,
ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin Uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego, pozytywna ocena
aktywności na zajęciach.
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Wstęp do literaturoznawstwa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.140.5cb093efbe5d7.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przekazanie wiedzy z zakresu podstaw literaturoznawstwa; doskonalenie warsztatu badacza literatury

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe pojęcia z zakresu teorii literatury, historii
literatury i krytyki literackiej

FOT_K1_W01,
FOT_K1_W03 egzamin pisemny
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W2 podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
kultury FOT_K1_W04 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wyszukiwać i analizować informacje z zakresu
literaturoznawstwa, samodzielnie wykorzystując źródła
polskie i obcojęzyczne

FOT_K1_U03,
FOT_K1_U14 egzamin pisemny

U2
rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz
przeprowadzić ich analizę i interpretację
z zastosowaniem podstawowych metod

FOT_K1_U04 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
samodzielnego zdobywania wiedzy podczas realizacji
zadania (np. podczas pisania literaturoznawczej pracy
dyplomowej)

FOT_K1_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

wykonanie ćwiczeń 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, W2, U1, U2, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny
Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym, sprawdzającym stopień
opanowania podstawowej terminologii literaturoznawczej, omawianej
podczas zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Historia filozofii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.140.5ca756d4528f3.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Filozofia

Klasyfikacja ISCED
0223Filozofia i etyka

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

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

FOT_K1_W04 egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

FOT_K1_U05,
FOT_K1_U14 egzamin pisemny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
- samodzielnego stawiania pytań, udzielania,
odpowiedzi, argumentowania i wyciągania wniosków, -
samodzielnego formułowania dłuższych wypowiedzi
na szeroko rozumiane tematy filozoficzne

FOT_K1_K01,
FOT_K1_K02 egzamin pisemny

K2 dialog filozoficzny FOT_K1_K01,
FOT_K1_K02 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Język angielski
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

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

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

FOT_K1_W04,
FOT_K1_W06,
FOT_K1_W07,
FOT_K1_W08

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

FOT_K1_U03,
FOT_K1_U05,
FOT_K1_U07,
FOT_K1_U11,
FOT_K1_U12,
FOT_K1_U13,
FOT_K1_U14

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

FOT_K1_K01,
FOT_K1_K02,
FOT_K1_K03,
FOT_K1_K04

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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lektorat 30

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do sprawdzianu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do sprawdzianu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

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

W1, U1, K1
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2.

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

W1, U1, K1

3.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, metody e-learningowe, konwersatorium językowe, grywalizacja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, Na
zajęciach stosowane są także Communicative Language Teaching, The Silent Way i Total Physical Response.
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Do podjęcia zajęć na lektoracie upoważnione są osoby ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B1+
(według standartów ESOKJ)
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Proseminarium orientalistyczne - turkologiczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.1C0.5cc02e50c54bf.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Nauki o kulturze i
religii

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

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
proseminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z specyfiką badań naukowych filologa i turkologa

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

FOT_K1_W01,
FOT_K1_W04,
FOT_K1_W07

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

FOT_K1_U01,
FOT_K1_U03,
FOT_K1_U05,
FOT_K1_U08,
FOT_K1_U09,
FOT_K1_U10,
FOT_K1_U11,
FOT_K1_U12,
FOT_K1_U13

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

FOT_K1_K01,
FOT_K1_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

proseminarium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

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

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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proseminarium 30

przygotowanie referatu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

Przygotowanie prac pisemnych 20

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

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Umiejętność przygotowywania zwięzłego (mieszczącego się w określonych
ramach czasowych) wystąpienia naukowego. Kryteria doboru źródeł. Atrakcyjność
formy przekazu. Udzielanie odpowiedzi na pytania z sali. Udział w dyskusji
naukowej. Umiejętność przygotowania pisemnego różnych rodzajów tekstów
naukowych. Analiza tekstu i wyciąganie wniosków; Czytanie krytyczne;
Przygotowanie do dyskusji naukowej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Semestr 4

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

proseminarium zaliczenie Warunki zaliczenia przedmiotu zostaną podane przez prowadzącego w
trakcie zajęć
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Udział w zajęciach jest obowiązkowy
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Historia regionu – Historia Turcji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.1C0.5cc02e50e5699.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Historia

Klasyfikacja ISCED
0222Historia i archeologia

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie studentowi podstawowej wiedzy na temat historii Turków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student posiada podstawową wiedzę na temat historii
Turków oraz rozumie jej związek z rozwojem kultury,
języka i literatury Turków seldżuckich, osmańskich
i współczesnych.

FOT_K1_W06 egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać właściwej analizy lub przekładu dzieła
literackiego dzięki znajomości kontekstu
historycznego, w którym ono powstało.

FOT_K1_U03,
FOT_K1_U04,
FOT_K1_U05,
FOT_K1_U13

egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uczestniczenia w dyskusji na temat historii Turków
oraz roli jaką odegrali w dziejach Polski i Europy. FOT_K1_K02 egzamin ustny,

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat historii ludów tureckich od ich zarania
(ze szczególnym nastawieniem na plemiona, które w wyniku migracji dotarły na
tereny Anatolii i Europy) oraz Imperium Osmańskiego i Republiki Turcji;
uwypuklenie wpływu Turków na kulturę i historię Polski oraz Europy. Niektóre
treści mogą być modyfikowane w zależności od aktualnej tematyki badań
prowadzącego.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Obecność na co najmniej 30% wykładów.

Semestr 4

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Student musi zreferować trzy wybrane przez prowadzącego zagadnienia –
każde z innej epoki

Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawowa orientacja w geografii Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu, Bałkanów, Europy Środkowo-Wschodniej oraz Afryki
Północnej. Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale sugerowana z uwagi na ich autorski charakter (ogólnie
dostępna literatura przedmiotu nie obejmuje części prezentowanego na zajęciach materiału).
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Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

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

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

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

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

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

FOT_K1_W01,
FOT_K1_W03,
FOT_K1_W04,
FOT_K1_W05,
FOT_K1_W06

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

FOT_K1_U03,
FOT_K1_U04,
FOT_K1_U05,
FOT_K1_U09,
FOT_K1_U10,
FOT_K1_U11,
FOT_K1_U13,
FOT_K1_U14

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

FOT_K1_K01,
FOT_K1_K02,
FOT_K1_K03

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 20
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Dopuszcza się dwie
nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru.

Semestr 4

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Obecność na zajęciach i aktywny w nich udział. Dopuszcza się dwie
nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagana podstawowa znajomość języka tureckiego umożliwiająca czytanie prostych tekstów.
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Dialektologia turecka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.140.1583933209.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zagadnieniami dialektologii i geografii lingwistycznej Turcji współczesnej i obszarów
objętych panowaniem Osmanów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu
turkologii w systemie nauk humanistycznych. Ma
podstawową wiedzę o powiązaniach filologii z innymi
dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk
humanistycznych.

FOT_K1_W05,
FOT_K1_W06 prezentacja, zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne.

FOT_K1_U03,
FOT_K1_U05,
FOT_K1_U09,
FOT_K1_U10,
FOT_K1_U11,
FOT_K1_U12,
FOT_K1_U13,
FOT_K1_U14

prezentacja, zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student potrafi współdziałać i pracować w grupie,
przyjmując w niej różne role, potrafi określić priorytety
przy realizacji określonego zadania.

FOT_K1_K02,
FOT_K1_K03,
FOT_K1_K04

prezentacja, zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 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 folklorystyki – podstawowe pojęcia, metodologia badań.
Wprowadzenie do dialektologii. Specyfika badań nad dialektologią turecką.
Historia dialektologii tureckiej. Geografia lingwistyczna. Podział dialektów
tureckich. Zaznajomienie się z wybranymi dialektami anatolijskimi i rumelijskimi
na podstawie tekstów dialektalnych.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia prezentacja, zaliczenie
Zaliczenie na podstawie obecności i wykonania wszystkich prac,
zadanych podczas semestru. Wygłoszenie i oddanie pracy
zaliczeniowej na końcu semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach. Podczas pierwszego spotkania zostaną podane dokładne informacje dotyczące treści
programowych, wymaganej literatury i warunków zaliczenia semestru. Tematyka może być modyfikowana w zależności od
zainteresowań grupy.
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Praktyczna nauka języka tureckiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.180.5cc02e4ed7a68.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Liczba
punktów ECTS
10.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności językowych w zakresie języka tureckiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna język turecki na poziomie A2/B1. FOT_K1_W02
egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi stworzyć w języku tureckim bardziej
zaawansowane prace pisemne i wypowiedzi ustne
o charakterze ogólnym, odnoszące się
do podstawowych dziedzin życia i kultury.

FOT_K1_U01,
FOT_K1_U02

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

FOT_K1_K03
egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 120

przygotowanie do egzaminu 10

Przygotowanie do sprawdzianów 10

przygotowanie do zajęć 110

uczestnictwo w egzaminie 5

Przygotowanie prac pisemnych 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
270

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zróżnicowane tematycznie treści programowe ukierunkowane są na
wykształcenie umiejętności poprawnego wykorzystania języka w zakresie różnych
rodzajów komunikacji językowej i komunikowania się w różnych sytuacjach
społecznych na poziomie A2/B1.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Każda z osób prowadzących przedmiot może ustalić własne,
dodatkowe warunki uzyskania zaliczenia cząstkowego - w takim
wypadku warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest
uzyskanie zaliczeń cząstkowych u wszystkich osób prowadzących
przedmiot. Dwa semestry nauki kończy dwustopniowy egzamin –
pisemny i ustny. Część pisemna sprawdza rozumienie tekstu,
umiejętność zbudowania wypowiedzi pisemnej na zadany temat
oraz znajomość słownictwa i gramatyki. Część ustna to rozmowa, w
trakcie której student formułuje wypowiedź na zadany temat oraz
odpowiadając na pytania egzaminatorów.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Szczegółowe warunki uczestnictwa i zaliczenia zostaną podane przez
prowadzących podczas pierwszych zajęć.
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Przegląd języków turkijskich
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.180.5cc02e51643ba.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Ogólne informacje o językach turkijskich, bardziej szczegółowe szkice wybranych języków; Klasyfikacje języków
turkijskich

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie metody językoznawstwa
porównawczego

FOT_K1_W02,
FOT_K1_W04 zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi określić kryteria klasyfikacyjne
języków turkijskich; potrafi szczegółowo
scharakteryzować dany język turkijski

FOT_K1_U09 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do wyszukiwania i selekcji
potrzebnych informacji dla poszerzania wiedzy
dotyczącej języków turkijskich

FOT_K1_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do zajęć 15

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.
Klasyfikacje języków turkijskich, kryteria klasyfikacyjne; opis wybranych języków
turkijskich ze szczególnym uwzględnieniem elementów kontrastywnych; lektura
wybranych tekstów

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
Nie jest dopuszczalna nieobecność nieusprawiedliwiona; w sytuacjach
losowych Student zobowiązany jest do ustalenia z prowadzącym
warunków uzyskania zaliczenia; aktywny udział w zajęciach
(przygotowanie referatu, prezentacji na polecenie prowadzącego)
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Na pierwszych zajęciach zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące treści
programowych oraz szczegółowe warunki zaliczenia semestru.
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Praktyczna nauka języka tureckiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.1100.5cc02e4ed7a68.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 150

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności językowych w zakresie języka tureckiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna język turecki na poziomie B1+. FOT_K1_W02 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
przygotować w języku tureckim prace pisemne
i wypowiedzi ustne o charakterze ogólnym oraz
odnoszącym się do różnych dziedzin życia i kultury.

FOT_K1_U01 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

FOT_K1_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 150

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
150

ECTS
6.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zróżnicowane tematycznie treści programowe ukierunkowane są na
wykształcenie umiejętności poprawnego wykorzystania języka w zakresie różnych
rodzajów komunikacji językowej i komunikowania się w różnych sytuacjach
społecznych na poziomie B1+.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, metody e-learningowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie
Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest uzyskanie zaliczeń
cząstkowych u wszystkich osób prowadzących przedmiot, przy czym
każda z osób prowadzących może ustalić własne, dodatkowe warunki
uzyskania zaliczenia cząstkowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Szczegółowe warunki uczestnictwa i zaliczenia zostaną podane przez
prowadzących podczas pierwszych zajęć.
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Język staroturkijski
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.1100.5cc02e520b2d1.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie wiedzy o najstarszym literackim języku turkijskim na tle porównawczo-historycznym. Nauka
interpretacji tekstu pod kątem: (1) grafematycznym; (2) gramatycznym; (3) tekstologicznym; (4) historyczno-
komparatystycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
kultury w zakresie turkologii

FOT_K1_W02,
FOT_K1_W04 egzamin ustny
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 przeprowadzić analizę i interpretację tekstów
z zastosowaniem podstawowych metod FOT_K1_U04 egzamin ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego
w jego różnorodności FOT_K1_K02 egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do zajęć 5

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do sprawdzianu 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 9

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) Wykład gramatyki; (2) Lektura i przekład wybranych tekstów oryginalnych; (3)
Komentarze historyczno-językoznawcze; (4) Wykład historii kultury okresu
staroturkijskiego; (4) Wykład historii badań nad zabytkami staroturkijskimi.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nie jest dopuszczalna
nieusprawiedliwiona nieobecność; w przypadkach losowych Student
zobowiązany jest do ustalenia z prowadzącym formy uzyskania zaliczenia i
przystąpienia do egzaminu.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Na pierwszych zajęciach zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zaliczenia semestru.
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Gramatyka historyczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.1300.5cc02e522b29b.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy o historycznych etapach rozwoju języka tureckiego, jego fonetyki, struktur gramatycznych,
leksyki i składni.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student zna terminologię językoznawczo-gramatyczną,
ma wiedzę na temat systemu gramatycznego języka
tureckiego, rozumie zasady funkcjonowania tego
języka.

FOT_K1_W01,
FOT_K1_W02

egzamin ustny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować
informacje wykorzystując polską i obcojęzyczną
literaturę przedmiotu. Posiada umiejętność
merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem
poglądów innych autorów.

FOT_K1_U03,
FOT_K1_U05

egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zebrania i opracowania materiału naukowego pod
kierunkiem opiekuna naukowego. FOT_K1_K01 egzamin ustny,

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

uczestnictwo w egzaminie 30

przeprowadzenie badań literaturowych 20

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
3.0
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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.
Przedmiot ten stwarza możliwości zapoznania studentów z zagadnieniami
dotyczącymi etapów rozwojowych języka tureckiego (chronologia, zasięg
geograficzny,zabytki językowe), a także w odniesieniu do j. osmańsko-tureckiego
na temat jego periodyzacji, fonetyki, morfologii, składni i leksyki.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie

Na pierwszych zajęcia prowadzący przedstawia zagadnienia, które będą
omawiane w obydwu semestrach tego przedmiotu, podaje literaturę
przedmiotową, a także określa warunki zaliczenia przedmiotu. Warunkiem
zaliczenia przedmiotu jest pozytywny wynik ustnego egzaminu
przeprowadzonego na koniec drugiego semestru.

Semestr 6

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny, zaliczenie
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnego
wyniku z egzaminu ustnego przeprowadzonego po zakończeniu
drugiego semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa. Wymagana jest znajomość terminologii językoznawczej oraz znajomość
zagadnień z zakresu gramatyki opisowej języka tureckiego. Na pierwszych zajęciach podane zostaną szczegółowe informacje
dotyczące treści programowych oraz warunki zaliczenia przedmiotu.
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Lektura tekstów osmańskich (teksty transkrybowane i w grafii arabskiej)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.1100.5cc02e524a429.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Uświadomienie studentom istnienia, obok dawnego piśmiennictwa osmańsko-tureckiego pisanego w grafii
arabskiej, tekstów osmańsko-tureckich pisanych w różnych innych alfabetach (teksty transkrybowane).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie historii
języka tureckiego i złożoności problematyki związanej
z tym językiem.

FOT_K1_W02 zaliczenie pisemne
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować
informacje dotyczące języka osmańsko-tureckiego
pochodzące z polskiej i obcojęzycznej literatury
przedmiotu.

FOT_K1_U03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do ćwiczeń 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.
Lektura tekstów osmańsko-tureckich pisanych w różnych alfabetach i ich analiza
daje studentowi wiedzę o historii języka osmańsko-tureckiego, a także
umiejętność czytania takich tekstów.

W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne

Na koniec każdego semestru prowadzący przeprowadza kolokwium
pisemne, którego pozytywny wynik (min. 60% poprawnych odpowiedzi)
daje możliwość zaliczenia. Ponadto, na koniec każdego semestru studenci
przedstawiają w formie pisemnej własne tłumaczenia tekstów, które były
czytane i tłumaczone na zajęciach w czasie każdego semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ze względu na charakter zajęć powinny być to zajęcia obowiązkowe. Na pierwszych zajęciach prowadzący informuje o
warunkach zaliczenia poszczególnych semestrów oraz przekazuje informację o treściach programowych.



Sylabusy 104 / 127

Zarys gramatyki języka perskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.1300.5cc02e52687e2.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy o systemie fonologicznym języka perskiego.

C2 Przekazanie wiedzy o systemie morfologicznym języka perskiego.

C3 Wykształcenie umiejętności analizy struktur gramatycznych języka perskiego.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
aparat pojęciowo-terminologiczny stosowany
w subdyscyplinach filologii (językoznawstwo,
gramatyka opisowa)

FOT_K1_W01,
FOT_K1_W06

egzamin ustny,
zaliczenie

W2
ogólne zasady gramatyki języka perskiego; ma
świadomość kompleksowej natury języka, jego
złożoności i historycznej zmienności

FOT_K1_W01,
FOT_K1_W02

egzamin ustny,
zaliczenie

W3 główne kierunki rozwoju i najważniejsze osiągnięcia
w zakresie gramatyki opisowej języka perskiego FOT_K1_W03 egzamin ustny,

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 posługiwać się terminologią gramatyczną celem opisu
języka perskiego FOT_K1_U09 egzamin ustny,

zaliczenie

U2 korzystać z literatury naukowej poświęconej
gramatyce języka perskiego FOT_K1_U03 egzamin ustny,

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
przygotowania, oceny i selekcjonowania informacji
dotyczących gramatyki języka perskiego z pomocą
opiekuna naukowego

FOT_K1_K01 egzamin ustny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

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 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30
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przygotowanie do egzaminu 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

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. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

zasady pisma persko-arabskiego, akcent, sylaba

system fonologiczny (samogłoski, spółgłoski, dyftongi)

system morfologiczny (nomen: kat. wyróżnienia,

konstrukcja izafetowa, l. mnoga; postpozycja; stopniowanie

przymiotnika, przyimki, zaimki, liczebniki, przysłówek;

verbum: czasownik budan, infinitivus,

tematy czasowe, tryby (indicativus i coniunctivus), czasy,

strona bierna, participa, causativa).

Elementy tureckie w gramatyce j. perskiego.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie zaliczenie na podstawie obecności

Semestr 6

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny egzamin ustny obejmujący znajomość zagadnień poruszanych na
wykładzie.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność w pierwszym semestrze jest obowiązkowa.
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Język angielski
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.1300.5ca7569692886.22

Języki wykładowe
Polski, Angielski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

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

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

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

FOT_K1_W01,
FOT_K1_W02,
FOT_K1_W03,
FOT_K1_W04,
FOT_K1_W05,
FOT_K1_W06,
FOT_K1_W07,
FOT_K1_W08

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

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

FOT_K1_U02,
FOT_K1_U03,
FOT_K1_U04,
FOT_K1_U05,
FOT_K1_U07,
FOT_K1_U11,
FOT_K1_U12,
FOT_K1_U13,
FOT_K1_U14

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

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

FOT_K1_K01,
FOT_K1_K02,
FOT_K1_K03,
FOT_K1_K04

zaliczenie, egzamin
pisemny / ustny

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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lektorat 30

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do sprawdzianu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 30

przygotowanie do ćwiczeń 6

przygotowanie do sprawdzianu 10

przygotowanie do egzaminu 10

uczestnictwo w egzaminie 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

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

W1, U1, K1

2.

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

W1, U1, K1

3.

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

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

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

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

Semestr 6

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Do podjęcia zajęć na lektoracie upoważnione są osoby ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B1+
(według standartów ESOKJ)
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Literatura regionu – Literatura turecka XIX i XX w. (wykład)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.1300.1558270588.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy o podstawowych okresach, kierunkach, przedstawicielach i najważniejszych utworach
literatury tureckiej od epoki Tanzimatu do końca XX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna podstawowe okresy, kierunki i zjawiska
literackie w literaturze tureckiej od epoki Tanzimatu
do końca XX wieku, zna głównych przedstawicieli tej
literatury oraz posiada wiedzę o treści ich
najważniejszych utworów.

FOT_K1_W01,
FOT_K1_W02,
FOT_K1_W04

egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi dokonać prawidłowego odczytania
tekstu literackiego, rozumie treść i przesłanie, umie
dokonać analizy i interpretacji, potrafi zdefiniować
epokę, styl i język utworu.

FOT_K1_U04 egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student nabywa kompetencje do dokonywania
prawidłowej selekcji źródeł literackich i opracowań,
umie korzystać z właściwych źródeł internetowych.

FOT_K1_K01 egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0
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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.

Okresy i prądy literackie w Turcji od połowy XIX wieku do drugiej połowy XX
wieku: literatura okresu Tanzimatu, Servet-i Fünun, pisarze niezależni przełomu
wieków, Millî Edebiyat, nowa proza okresu republiki, realizm, naturalizm, satyra,
pisarze - wychowankowie Köy Enstitüleri, poezja XX wieku (m.in. Hecenin Beş
Şairi, Nazım Hikmet, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Haşim, Yeni Şiir, İkinci Yeni i
inni), gastarbeiter w prozie tureckiej.
Ewolucja tematyki i gatunków literackich, rola prasy, biografie najważniejszych
przedstawicieli literatury tureckiej (ponad 50 nazwisk).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Zaliczenie na podstawie obecności i aktywnego udziału w zajęciach (ustne
tłumaczenia, udział w dyskusjach).

Semestr 6

Metody nauczania:

dyskusja, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin
pisemny trwa 3 godziny, liczy ok. 6-7 stron i zawiera pytania wymagające
zarówno odpowiedzi szczegółowych, jak i dłuższych - opisowych. Kryteria
oceny: 90 proc. punktów - bdb 80 proc. punktów - db 65 proc. punktów -
dost

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest znajomość języka tureckiego na poziomie pozwalającym na czytanie w oryginale
fragmentów dzieł literatury tureckiej XIX i XX wieku.
Z uwagi na autorski charakter wykładów i brak podręcznika do przedmiotu, obecność na zajęciach jest wymagana. 
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Literatura regionu – Literatura turecka XIX i XX w. (ćwiczenia)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.1300.1558270746.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okresy
Semestr 5, Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przekazanie wiedzy o podstawowych okresach, kierunkach, przedstawicielach i najważniejszych utworach
literatury tureckiej od epoki Tanzimatu do końca XX wieku na przykładach z literatury w języku oryginału
i z przekładów na język polski.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Student zna podstawowe okresy, kierunki i zjawiska
literackie w literaturze tureckiej od epoki Tanzimatu
do końca XX wieku, zna głównych przedstawicieli tej
literatury oraz posiada wiedzę o treści ich
najważniejszych utworów.

FOT_K1_W01,
FOT_K1_W02,
FOT_K1_W04

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi dokonać prawidłowego odczytania
tekstu literackiego, rozumie treść i przesłanie, umie
dokonać analizy i interpretacji, potrafi zdefiniować
epokę, styl i język utworu.

FOT_K1_U04 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student nabywa kompetencje do dokonywania
prawidłowej selekcji źródeł literackich i opracowań,
umie korzystać z właściwych źródeł internetowych

FOT_K1_K01 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Przygotowanie do sprawdzianów 15

przygotowanie do 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

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Lektura tekstów w języku tureckim pod opieką prowadzącego w trakcie zajęć oraz
samodzielna lektura tekstów dodatkowych (przekłady na język polski) i omawianie
ich podczas zajęć. Treści programowe: okresy i prądy literackie w Turcji od połowy
XIX wieku do drugiej połowy XX wieku, m.in. Tanzimat Dönemi Edebiyatı, Servet-i
Fünun, pisarze niezależni przełomu wieków, Millî Edebiyat, nowa proza okresu
republiki, naturalizm, sosyal gerçekçilik, satyra, Köy Enstitüleri, poezja XX wieku
(m. in. Hecenin Beş Şairi, Nazım Hikmet, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Haşim, Yeni
Şiir, İkinci Yeni i inni), gastarbeiter w prozie tureckiej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie

Aby zaliczyć semestr, należy regularnie uczęszczać na ćwiczenia i
poprawnie pisać krótkie, punktowane sprawdziany ze znajomości tekstów
literackich. Do zaliczenia semestru wymaga się zdobycia co najmniej 70
procent punktów. Zaliczenie ćwiczeń dopuszcza do egzaminu z wykładu
(Literatura turecka XIX i XX wieku).

Wymagania wstępne i dodatkowe
Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest znajomość języka tureckiego na poziomie pozwalającym na czytanie fragmentów
dzieł literatury tureckiej XIX i XX wieku w oryginale.
Z uwagi na autorski charakter zajęć i brak podręcznika, obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. 
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Seminarium licencjackie - turkologiczne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.1300.5cc02e52a9520.22

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
8.0

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
10.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z techniką pisania prac licencjackich, wybór tematu pracy, literatury pomocniczej
i napisanie pracy zgodnie z wymaganiami stawianymi pracom tego rodzaju.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student zna i rozumie, ma podstawową,
uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie
i literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach filologii tureckiej i innych
filologii orientalnych.

FOT_K1_W01 zaliczenie

W2 Student zna i rozumie podstawowe metody analizy
i interpretacji tekstów kultury. FOT_K1_W04 zaliczenie

W3
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
ochrony własności intelektualnej oraz prawa
autorskiego

FOT_K1_W07 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi przygotować w języku tureckim
i w języku polskim typowe prace pisemne
o charakterze ogólnym, odnoszące się do różnych
dziedzin życia i kultury.

FOT_K1_U01 zaliczenie

U2
Student potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować
informacje, wykorzystując różne źródła polskie
i obcojęzyczne

FOT_K1_U03 zaliczenie

U3
Student potrafi samodzielnie przygotować
i przedstawić wystąpienie ustne w języku tureckim
i w języku polskim na wybrany temat
z wykorzystaniem literatury przedmiotu

FOT_K1_U08 zaliczenie

U4
Student potrafi porozumiewać się i dyskutować
na temat zagadnień studiowanych w ramach filologii
tureckiej i innych filologii orientalnych

FOT_K1_U09 zaliczenie

U5

Student potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego
formułować i analizować problemy badawcze
w zakresie filologii tureckiej oraz dobierać metody
i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych
problemów

FOT_K1_U10 zaliczenie

U6 Student potrafi określić priorytety przy realizacji
określonego zadania FOT_K1_U11 zaliczenie

U7 Student potrafi współdziałać w grupie. FOT_K1_U12 zaliczenie

U8 Student potrafi potrzebę rozwoju posiadanych przez
siebie umiejętności i wiedzy FOT_K1_U14 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

FOT_K1_K01 zaliczenie

K2 Student rozumie konieczność przestrzegania etyki
swojego zawodu i kieruje się jej zasadami. FOT_K1_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

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

seminarium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przeprowadzenie badań literaturowych 30

przygotowanie do zajęć 20

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

pozyskanie danych 30

analiza i przygotowanie danych 40

przygotowanie raportu 20

analiza problemu 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
230

ECTS
8.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 250

konsultacje 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
310

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
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1.

Zajęcia obejmują szeroko rozumiane zagadnienia turkologiczne, w szczególności
językoznawstwo i literaturoznawstwo.Omawiane są zasady poszukiwania źródeł,
technika pisania prac licencjackich. Pierwszy semestr kursu poświęcony jest na
wybór tematu pracy, zgromadzenie bibliografii, sporządzenie ogólnego planu
pracy i zebranie materiału przedmiotowego przynajmniej w 50%. Drugi semestr
poświęcony jest na napisanie pracy w jej ostatecznej formie i przygotowanie do
obrony.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie Terminowe wypełnienie zadań przygotowujących do napisania pracy
licencjackiej. Prezentacja efektów. Aktywny udział w zajęciach.

Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Szczegółowe wymagania zostaną określone
na pierwszych zajęciach.
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Praktyczna nauka języka tureckiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.1200.5cc02e4ed7a68.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wykształcenie odpowiednich do poziomu studiów umiejętności językowych w zakresie języka tureckiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna język turecki na poziomie B2. FOT_K1_W02
egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
stworzyć w języku tureckim prace pisemne
i wypowiedzi ustne o charakterze ogólnym oraz
odnoszącym się do różnych dziedzin życia i kultury.

FOT_K1_U01,
FOT_K1_U02,
FOT_K1_U06

egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

FOT_K1_K03 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 120

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do ćwiczeń 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
120

ECTS
4.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Zróżnicowane tematycznie treści programowe ukierunkowane są na
wykształcenie umiejętności poprawnego wykorzystania języka w zakresie różnych
rodzajów komunikacji językowej i komunikowania się w różnych sytuacjach
społecznych na poziomie B2.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

inscenizacja, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, metody e-learningowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
egzamin pisemny,
egzamin ustny,
zaliczenie

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest uzyskanie
zaliczeń cząstkowych u wszystkich osób prowadzących przedmiot,
przy czym każda z osób prowadzących może ustalić własne,
dodatkowe warunki uzyskania zaliczenia cząstkowego. Egzamin po
semestrze letnim obejmuje materiał pierwszego i drugiego semestru
oraz składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Część pisemną
można powtarzać tylko raz, jej zaliczenie (min. 60 %) jest
warunkiem przystąpienia do części ustnej. Na egzaminie obowiązuje
następująca skala ocen: 60%-64% = dst 65%-69% = plus dst
70%-79% = db 80%-84% = plus db 85%-100%= bdb Ocena z
egzaminu jest wypadkową części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Szczegółowe warunki uczestnictwa i zaliczenia zostaną podane przez
prowadzących podczas pierwszych zajęć.
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Lektura tekstów osmańskich (teksty transkrybowane i w grafii arabskiej)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
filologia orientalna – turkologia

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
UJ.WFFOTS.1200.5cc02e524a429.22

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom obecności w minionych wiekach tekstów pisanych w języku
tureckim nie tylko w alfabecie arabskim obowiązującym dla języka tureckiego od XIII w. do 1928 roku, ale też
w różnych innych alfabetach (łaciński, cyrylicki, ormiański, grecki, hebrajski). Takie teksty pochodzą z różnych
obszarów geograficznych i z różnego okresu, a najwcześniejsze powstały już w XIII w.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student ma wiedzę na temat historii piśmiennictwa
tureckiego i systemów graficznych stosowanych dla
tego języka na różnych etapach jego rozwoju.

FOT_K1_W02 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi rozpoznać tureckie teksty pisane
w różnych systemach graficznych i dokonać ich
analizy.

FOT_K1_U04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie prac pisemnych 20

przygotowanie do sprawdzianu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Tureckie teksty pisane w różnych alfabetach. W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę
Zaliczenie na ocenę 6 semestru uzyskuje student na podstawie
pisemnego kolokwium (minimum 60% poprawnych odpowiedzi) oraz po
złożeniu w formie pisemnej własnych tłumaczeń tekstów, które były
czytane i tłumaczone na zajęciach w trakcie trwania 6 semestru.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Ze względu na charakter zajęć powinny być to zajęcia obowiązkowe. Na pierwszych zajęciach prowadzący informuje o
warunkach zaliczenia i przekazuje informację o treściach programowych.


