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Załącznik nr 17 
do uchwały nr 532 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 414  

Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 
„Załącznik nr 33 

do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim 

 

PROGRAM STUDIÓW  

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest kierunek 
studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział 

dyscyplin 
Dyscyplina wiodąca 

(ponad połowa efektów uczenia się) 

nauki humanistyczne językoznawstwo 64% Tak 

nauki humanistyczne literaturoznawstwo 36% Nie 

Razem: - 100% - 
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2. Kierunek studiów: filologia białoruska z językiem angielskim 
Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia 
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Nazwa kierunku studiów: filologia białoruska z językiem angielskim 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego i nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K1_W01 w zaawansowanym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną badań 
językoznawczych 

P6S_WG Zakres i głębia 

K1_W02 w zaawansowanym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną badań 
literaturoznawczych 

P6S_WG Zakres i głębia 

K1_W03 w zaawansowanym stopniu terminologię językoznawczą P6S_WG Zakres i głębia 

K1_W04 w zaawansowanym stopniu terminologię literaturoznawczą P6S_WG Zakres i głębia 

K1_W05 w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie języka w różnych kontekstach,  
m.in. literatury, kultury, religii, historii, sztuki, polityki, gospodarki oraz mediów  

P6S_WG Zakres i głębia 
P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K1_W06 w zaawansowanym stopniu naturę języka oraz rozumie wpływ przemian historyczno-
kulturowych na jego rozwój 

P6S_WG Zakres i głębia 
P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K1_W07 w zaawansowanym stopniu proces historycznoliteracki oraz rozumie wpływ przemian 
historyczno-kulturowych na jego rozwój 

P6S_WG Zakres i głębia 
P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K1_W08 w zaawansowanym stopniu właściwe różnym szkołom badawczym zasady interpretacji 
wytworów kultury 

P6S_WG Zakres i głębia 
P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 
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K1_W09 w zaawansowanym stopniu główne kierunki rozwoju badań językoznawczych  
i najważniejsze współczesne problemy oraz wyzwania 

P6S_WG Zakres i głębia 
P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K1_W10 w zaawansowanym stopniu główne kierunki rozwoju badań literaturoznawczych  
i najważniejsze współczesne nurty 

P6S_WG Zakres i głębia 
P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K1_W11 w zaawansowanym stopniu fakty i przemiany historyczne oraz ich znaczenie  
we współczesnym życiu kulturalnym, społecznym, gospodarczym i politycznym 

P6S_WG Zakres i głębia 
P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K1_W12 w zaawansowanym stopniu teorie i koncepcje z zakresu historii idei P6S_WG Zakres i głębia 
P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

K1_W13 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym  
w szczególności prawa autorskiego 

P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K1_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje  
z wykorzystaniem źródeł różnojęzycznych, w tym źródeł internetowych 

P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K1_U02 formułować i analizować problemy badawcze z zakresu językoznawstwa, dobierać 
metody i narzędzia badawcze, w tym zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne 

P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K1_U03 formułować i analizować problemy badawcze z zakresu literaturoznawstwa, dobierać 
metody i narzędzia badawcze 

P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K1_U04 posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami 
właściwymi dla językoznawstwa w czasie komunikowania się z otoczeniem  
oraz w czasie debat i dyskusji 

P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 
P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 

K1_U05 posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami 
właściwymi dla literaturoznawstwa w czasie komunikowania się z otoczeniem  
oraz w czasie debat i dyskusji 

P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 
P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 

K1_U06 rozpoznać różne rodzaje wytworów literatury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę 
i interpretację w szerszym kontekście 

P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 
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K1_U07 rozpoznać różne rodzaje tekstów oraz przeprowadzić ich analizę językową  
w szerszym kontekście 

P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 

K1_U08 merytorycznie argumentować oraz formułować wnioski z wykorzystaniem poglądów 
innych autorów w języku polskim i obcym 

P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ 
rozwiązywane problemy i wykonywane zadania 
P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 

K1_U09 porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych  
w języku polskim i wybranym języku obcym 

P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 

K1_U10 przygotować poprawne, klarowne i spójne prace pisemne w języku polskim i obcym na 
wybrane tematy 

P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 

K1_U11 przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i obcym dotyczące zagadnień 
szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 

K1_U12 posługiwać się językiem obcym na poziomie B1 ESOKJ P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 

K1_U13 posługiwać się językiem obcym na poziomie wskazanym w opisie przedmiotu P6S_UK Komunikowanie się / odbieranie i 
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy 
w środowisku naukowym i posługiwanie się 
językiem obcym 

K1_U14 planować i organizować pracę indywidualną oraz współdziałać w zespole (także  
w ramach zadań o charakterze interdyscyplinarnym) 

P6S_UO Organizacja pracy /planowanie i praca 
zespołowa 

K1_U15 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie P6S_UU Uczenie się / planowanie własnego 
rozwoju i rozwoju innych osób 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K1_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści P6S_KK Oceny – krytyczne podejście 

K1_K02 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych  
i praktycznych oraz sięgania po opinie ekspertów 

P6S_KK Oceny – krytyczne podejście 

K1_K03 określania priorytetów służących realizacji wyznaczonego przez siebie i innych zadania 
w zakresie zobowiązań społecznych 

P6S_KO Odpowiedzialność 

K1_K04 prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów zawodowych zgodnie z tradycjami i 
zasadami etyki zawodowej 

P6S_KR Rola zawodowa 

K1_K05 inicjowania działań na rzecz interesu publicznego i środowiska lokalnego, działając  
w sposób przedsiębiorczy 

P6S_KO Odpowiedzialność 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  

– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  

– znak _ (podkreślnik),  

– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  

– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  
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4. Semestr dla kierunku 

  

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: pierwszy 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Wstęp do 
literaturoznawstwa 

2        30 2 E B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe  

W ramach przedmiotu rozpatrywane są wybrane zagadnienia nauki o literaturze ze szczególnym uwzględnieniem stylistyki i wersyfikacji. 
Ponadto zajęcia koncentrują się na podstawowych kategoriach kompozycji utworu, poznaniu funkcji poetyckiej języka, rozumieniu praw 
rządzących literaturą, stylistycznej organizacji składni, warstwy znaczeniowej i brzmieniowej tekstu oraz omówieniu rodzajów stylizacji. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W02; K1_W04; K1_W07; K1_W10; K1_W12 
K1_U03; K1_U05; K1_U06; K1_U08; K1_U15 
K1_K01; K1_K02; K1_K04 

Wiedza o 
literaturze 
białoruskiej  

 2       30 3 zaliczenie w formie 
ustnej 

B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi informacjami o dziejach literatury białoruskiej. Omówione zostaną 
najważniejsze dzieła białoruskich autorów ze szczególnym naciskiem na literaturę drugiej połowy XX wieku oraz główne tendencję  
w literaturze XXI wieku. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W02; K1_W04; K1_W07; K1_W10 
K1_U01; K1_U03; K1_U05; K1_U06; K1_U08; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K02; K1_K04 

Wstęp do 
językoznawstwa 

2        30 3 EU B językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest przedstawienie i omówienie podstawowych pojęć oraz metodologii z zakresu językoznawstwa, jak również głównych 
szkół językoznawczych, narzędzi i metod służących analizie systemu językowego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W01; K1_W03; K1_W06; K1_W09 
K1_U02; K1_U04; K1_U08 
K1_K01; K1_K02 

Gramatyka 
opisowa języka 
białoruskiego I. 
Fonetyka i 
fonologia. 

 2       30 3 EP+EU B językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze zjawiskami fonetycznymi charakterystycznymi dla współczesnego języka białoruskiego  

oraz z jego systemem fonologicznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W01; K1_W03; K1_W06 
K1_U02; K1_U04; K1_U07 
K1_K01; K1_K02 

Historia Białorusi 
I 

2        30 2 T B  

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest przedstawienie dziejów narodu i kraju białoruskiego na tle cywilizacji europejskiej  
przy szczególnym uwzględnieniu stosunków polsko-białoruskich. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W11; K1_W12 
K1_U01; K1_U09; K1_U10; K1_U14; K_U15 
K1_K01; K1_K02 

Nauka języka 
białoruskiego I 

   8     120 6 T  językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Zajęcia obejmują naukę języka białoruskiego na poziomie początkującym i służą rozwijaniu sprawności językowych określonych  

dla docelowego poziomu biegłości językowej A1 (zgodnie z ramami ESOKJ). Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy  

w zakresie języka białoruskiego (jego cech charakterystycznych) oraz wykształcenie w nich elementarnych umiejętności w zakresie 

czytania, pisania, rozumienia ze słuchu i wypowiadania prostych zdań w języku białoruskim. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W05; K1_W06  

K1_U01; K1_U07; K1_U09; K1_U13; K1_U14; K1_U15  

K1_K01; K1_K04; K1_05 

Praktyczna nauka 
języka 
angielskiego I 

   4     60 3 T + zaliczenie w 
formie ustnej 

  

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest doskonalenie poszczególnych sprawności językowych określonych  
dla docelowego poziomu biegłości językowej B1 (zgodnie z ramami ESOKJ). Ponadto zajęcia obejmują systematyczną naukę wybranych 
struktur gramatycznych oraz słownictwa z wybranych zakresów tematycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W05; K1_W06 
K1_U01; K1_U09; K1_U10; K1_U11; K1_U12; K1_U13; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K04 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
literaturoznawczy I  

 2       30 3 zaliczenie w formie 
ustnej 

B literaturoznawstwo 
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Treści 
programowe 

Szczegółowa tematyka literaturoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na I stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W02; K1_W04; K1_W07; K1_W12 
K1_U03; K1_U05; K1_U06 
K1_K01; K1_02 

Szkolenie 
w zakresie 
bezpieczeństwa 
i higieny pracy 

        4 0,5 zaliczenie   

Treści 
programowe  

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony 
przeciwpożarowej, jak i udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_K03; K1_K05 

Podstawy ochrony 
własności 
intelektualnej 

        4 0,5 zaliczenie    

Treści 
programowe  

Celem szkolenia jest zapoznanie nowo przyjętych studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej, aby mogli uniknąć 
nieświadomego naruszania cudzej własności intelektualnej oraz mieli świadomość znaczenia przestrzegania zasad ochrony własności 
intelektualnej zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W13 
K1_U01 
K1_K01 

Technologia 
informacyjna  

 2       30 2 T   
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Treści 
programowe  

Celem zajęć jest opanowanie i utrwalenie przez studenta technik informatycznych związanych z obsługą komputera oraz podstawowych 
aplikacji biurowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W13 
K1_U01; K1_U09 
K1_K01; K1_K04; K1_K05 

Lektorat języka 
obcego (do 
wyboru) 

   2     60 2    

Treści 
programowe 

Lektorat z języka obcego nowożytnego (do wyboru) ma na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnej oraz doskonalenie sprawności 
językowych w ramach wybranego języka obcego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W3; K1_W05; K1_W06 
K1_U01; K1_U09; K1_U10; K1_U11; K1_U13; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K04 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 458 

Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Literatura 
starobiałoruska 

 2       30 3 T B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe  

Zajęcia poświęcone są problematyce piśmiennictwa ziem białoruskich okresu Rusi Kijowskiej, Wielkiego Księstwa Litewskiego  
i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na tle historycznych dziejów rozpatrywane są zagadnienia dotyczące roli i pozycji białoruszczyzny w 
WKL i kulturze europejskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W02; K1_W04; K1_W07 
K1_U01; K1_U03; K1_U05; K1_U06; K1_U08; K1_U11; K1_W12; K1_U14; K1_U15; 
K1_K01; K1_K02; K1_K04 

Gramatyka 
opisowa języka 
białoruskiego II. 
Słowotwórstwo 

 2       30 3 T B językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Konwersatorium ma na celu zapoznanie z systemem słowotwórczym języka białoruskiego i metodami jego opisu. Rozpatrywane są 
podstawowe pojęcia i terminy morfologii jako nauki o systemie słowotwórczym i fleksyjnym języka. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

K1_W01; K1_W03; K1_W06 

K1_U02; K1_U04; K1_U08 
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programu 
studiów 

K1_K01; K1_K02 

Historia Białorusi 
II 

2        30 3 E B  

Treści 
programowe  

Przedmiot obejmuje dzieje narodu i ziem białoruskich przy szczególnym uwzględnieniu stosunków z sąsiadującymi krajami. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W11; K1_W12 
K1_U01; K1_U09; K1_U10; K1_U14; K_U15 
K1_K01; K1_K02 

Nauka języka 
białoruskiego II 

   8     120 6 EP +EU  językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Zajęcia stanowią kontynuację nauki języka białoruskiego na poziomie podstawowym i służą pogłębieniu kompetencji językowych studentów 
w oparciu o materiał leksykalno-gramatyczny na docelowym poziomie A2 (zgodnie z ramami ESOKJ). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W05; K1_W06 
K1_U01; K1_U09; K1_U10; K1_U11; K1_U13; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K04 

Praktyczna nauka 
języka 
angielskiego II 

   4     60 3 EU   

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest doskonalenie poszczególnych sprawności językowych określonych  
dla docelowego poziomu biegłości językowej B1 (zgodnie z ramami ESOKJ). Ponadto zajęcia obejmują systematyczną naukę wybranych 
struktur gramatycznych oraz słownictwa z wybranych zakresów tematycznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W05; K1_W06 
K1_U01; K1_U09; K1_U10; K1_U11; K1_U13; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K04 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
literaturoznawczy 
II 

 2       30 3 T B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe  

Szczegółowa tematyka literaturoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na I stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W02; K1_W04; K1_W07; K1_W12 
K1_U03; K1_U05; K1_U06 
K1_K01; K1_02 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
językoznawczy I 

 2       30 2 T B językoznawstwo 

Treści 
programowe  

Szczegółowa tematyka językoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na I stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W01; K1_W03; K1_W09 
K1_U01; K1_U02; K1_U04; K1_U14 
K1_K01; K1_K02; K1_K03 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
realioznawczy I 

 2       30 2 T   



14 

 

Treści 
programowe  

Szczegółowa tematyka realioznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na I stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia.. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W05; K1_W11; K1_W12 
K1_U01; K1_U08; K1_U09; K1_U11; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K02; K1_K03 

Wychowanie 
fizyczne (do 
wyboru) 

       2 30  zaliczenie   

Treści 
programowe  

Zajęcia mają na celu wspieranie rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego oraz zdrowia studenta, jak również wykształcenie nawyku 
obyczaju aktywności fizycznej i troski o zdrowie przez całe życie. 

Przedmioty 
niezwiązane 
z kierunkiem 
studiów 
(ogólnouniwersyte
ckie) (do wyboru)* 

        30 3     

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studenta z zakresu wybranej dziedziny i/lub dyscypliny spoza kierunku studiów. 

Praktyczna nauka 
języka rosyjskiego 
I (fakultatywnie)** 

   [4]     [60] [3] T   

Treści 
programowe  

Zajęcia obejmują naukę języka rosyjskiego na poziomie początkującym i służą rozwijaniu sprawności językowych określonych  
dla poziomu biegłości językowej A1 (zgodnie z ramami ESOKJ). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 
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Lektorat języka 
obcego (do 
wyboru) 

   2     60 2    

Treści 
programowe 

Lektorat z języka obcego nowożytnego (do wyboru) ma na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnej oraz doskonalenie sprawności  
językowych w ramach wybranego języka obcego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W05; K1_W06 
K1_U01; K1_U09; K1_U10; K1_U11; K1_U13; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K04 

* Co najmniej 5 punktów ECTS w ramach OGUN-ów powinno obejmować przedmioty z obszaru nauk społecznych. 
** Zajęcia fakultatywne – oferta Katedry Białorutenistyki 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 480  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 

Semestr: trzeci 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Historia literatury 
białoruskiej XIX 
wieku 

 2       30 4 EU B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe  

Zajęcia poświęcone są nowej literaturze białoruskiej, jej związkom z twórczością ludową. Zwraca się uwagę na wpływ idei roman tycznych, 
rolę inteligencji wileńskiej i młodzieży filomackiej w upowszechnianiu białoruskiej twórczości ludowej, na wkład polsko-białoruskich pisarzy 
w odrodzenie języka i kultury białoruskiej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W02;  K1_W04; K1_W07; K1_W12 
K1_U01; K1_U03; K1_U05; K1_U06; K1_U08; K1_U11; K1_W12; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K02; K1_K04 

Gramatyka języka 
SCS 

 2       30 3 T B językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu fonetyki, morfologii i składni (wybrane zagadnienia) 
najstarszego języka literackiego Słowian jako bazy wyjściowej do odtworzenia języka prasłowiańskiego, z którego ukształtowały  się 
wszystkie współczesne języki słowiańskie, a w ich liczbie również język białoruski. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W01; K1_W03; K1_W06 

K1_U02; K1_U04; K1_U08 

K1_K01; K1_K02 
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Gramatyka 
opisowa języka 
białoruskiego. 
Morfologia I 

 2       30 3 EP B językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest omówienie odmiennych i nieodmiennych leksemów, kryteria ich klasyfikacji, omówienie imiennych i werbalnych kategorii 
gramatycznych, fleksji leksemów i ich związków składniowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W01; K1_W03; K1_W06 

K1_U02; K1_U04; K1_U08 

K1_K01; K1_K02 

Nauka języka 
białoruskiego III 

   8     120 6 T  językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Zajęcia stanowią kontynuację nauki języka białoruskiego i służą rozwijaniu sprawności językowych określonych dla docelowego poziomu 
biegłości językowej średnio zaawansowanego B1 (zgodnie z ramami ESOKJ). Ich celem jest nauczenie studentów poprawnego 
wykorzystania złożonych konstrukcji gramatycznych w mowie i piśmie oraz sprawnego posługiwania się leksyką związaną z zawodami, 
transportem, handlem i usługami. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W05; K1_W05; K1_W06 
K1_U01; K1_U09; K1_U10; K1_U11; K1_U12; K1_U13; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K04 

Praktyczna nauka 
języka 
angielskiego III 

   4     60 3 T + zaliczenie w 
formie ustnej 

  

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest doskonalenie poszczególnych sprawności językowych określonych  
dla docelowego poziomu biegłości językowej B1+ (zgodnie z ramami ESOKJ). Ponadto zajęcia obejmują systematyczną naukę wybranych 
struktur gramatycznych oraz słownictwa z wybranych zakresów tematycznych. 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W05; K1_W06 
K1_U01; K1_U09; K1_U10; K1_U11; K1_U13; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K04 
 

Folklor białoruski  2       30 3 zaliczenie w formie 
ustnej 

B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe  

Przedmiot wprowadza w krąg zagadnień ludoznawczych. W ramach przedmiotu rozpatrywany jest folklor, obyczaje i obrzędy Białorusi  
w porównaniu z folklorem ludności białoruskiej wschodniej Białostocczyzny. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W02; K1_W04; K1_W08; K1_W11; K1_W12 
K1_U01; K1_U03; K1_U05; K1_U06; K1_U08; K1_U11; K1_U15 
K1_K01; K1_K02; K1_K04; K1_K05 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
językoznawczy II 

 2       30 3 EP B językoznawstwo 

Treści 
programowe  

Szczegółowa tematyka językoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na I stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W01; K1_W03; K1_W05; K1_W09 
K1_U01; K1_U04; K1_U07; K1_U14 
K1_K01; K1_K02; K1_K03 

Wychowanie 
fizyczne (do 
wyboru) 

       2 30  zaliczenie   

Treści 
programowe  

Zajęcia mają na celu wspieranie rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego oraz zdrowia studenta, jak również wykształcenie nawyku 
obyczaju aktywności fizycznej i troski o zdrowie przez całe życie. 
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Przedmioty 
niezwiązane 
z kierunkiem 
studiów 
(ogólnouniwersyte
ckie) (do wyboru)* 

        30 3     

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studenta z zakresu wybranej dziedziny i/lub dyscypliny spoza kierunku studiów. 

Praktyczna nauka 
języka rosyjskiego 
II (fakultatywnie)** 

   [4]     [60] [3] T   

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest kontynuacja nauki języka rosyjskiego i doprowadzenie studentów do docelowego poziomu biegłości językowej A1+ 
(zgodnie z ramami ESOKJ). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

Lektorat języka 
obcego (do 
wyboru) 

   2     60 2    

Treści 
programowe 

Lektorat z języka obcego nowożytnego (do wyboru) ma na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnej oraz doskonalenie sprawności 
językowych w ramach wybranego języka obcego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W03; K1_W05; K1_W06 
K1_U01; K1_U09; K1_U10; K1_U11; K1_U13; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K04 
  

* Co najmniej 5 punktów ECTS w ramach OGUN-ów powinno obejmować przedmioty z obszaru nauk społecznych. 
** Zajęcia fakultatywne – oferta Katedry Białorutenistyki 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 450  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: drugi 

Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Historia literatury 
białoruskiej XX 
wieku (lata 1900–
1930)  

2   2     60 6 EU B literaturoznawstwo 
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Treści 
programowe  

Zajęcia poświęcone są najważniejszym zjawiskom w literaturze białoruskiej pierwszych trzydziestu lat XX wieku. Wkład pisarzy z kręgu 
"Naszej Niwy" w rozwój literatury białoruskiej. Omówienie wczesnej twórczości Jakuba Kołasa, Janki Kupały, twórczości Bahdanowicza, 
Ciotki, Łastouskaha, Hareckaha i in. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W02;  K1_W04; K1_W07 
K1_U01; K1_U03; K1_U05; K1_U06; K1_U08; K1_U11; K1_W12; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K02; K1_K04 

Gramatyka 
historyczna języka 
białoruskiego 

 2       30 2 T + zaliczenie w 
formie ustnej 

B językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemem fonetycznym i morfologicznym białoruskiego języka literackiego od XIV do XXI 
wieku w oparciu o materiał językowy pochodzący z zabytków starobiałoruskich, tekstów gwarowych oraz tekstów współczesnego 
białoruskiego języka literackiego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W01; K1_W03; K1_W06 

K1_U02; K1_U04; K1_U08 

K1_K01; K1_K02 

Nauka języka 
białoruskiego IV 

   8     120 6 EP + EU  językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Zajęcia stanowią kontynuację nauki języka białoruskiego i służą rozwijaniu sprawności językowych określonych dla docelowego poziomu 
biegłości językowej B1+ (zgodnie z ramami ESOKJ). Ich celem jest rozwój umiejętności językowych studentów w zakresie opisu człowieka 
(jego kondycji fizycznej i warunków życia) oraz jego relacji z otoczeniem (m. in. wpływu na środowisko naturalne). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W05; K1_W06 
K1_U01; K1_U09; K1_U10; K1_U11; K1_U13; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K04 
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Praktyczna nauka 
języka 
angielskiego IV 

   4     60 3 EU   

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest doskonalenie poszczególnych sprawności językowych określonych  
dla docelowego poziomu biegłości językowej B2 (zgodnie z ramami ESOKJ). Ponadto zajęcia obejmują systematyczną naukę wybranych 
struktur gramatycznych oraz słownictwa z wybranych zakresów tematycznych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W05; K1_W06 
K1_U01; K1_U09; K1_U10; K1_U11; K1_U13; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K04 

Wstęp do 
przekładoznawstw
a 

 2       30 3 T B językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi kierunkami rozwoju teorii przekładu: od teorii okresu przednaukowego, poprzez teorie 
lingwistyczne i funkcjonalne, po teorie współczesne, które charakteryzuje podejście interdyscyplinarne i wykraczanie poza dotychczasowe 
granice translatoryki. W czasie zajęć omawiane są także kwestie praktyczne, m.in. kompetencja translatoryczne, problem błędów  w 
tłumaczeniu czy wybór odpowiednich technik tłumaczeniowych. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W01; K1_W03; K1_W05; K1_W09 
K1_U01; K1_U04; K1_U07; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K02; K1_K03; K1_K04 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
językoznawczy III 

 2       30 3 T B językoznawstwo 

Treści 
programowe  

Szczegółowa tematyka językoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na I stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 



23 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W01; K1_W02; K1_W05; K1_W09; K1_W13 
K1_U02; K1_U04; K1_U K1_U07 K1_U10; K1_U15 
K1_K01; K1_K02; K1_K04 

Wychowanie 
fizyczne (do 
wyboru) 

       2 30  zaliczenie   

Treści 
programowe  

Zajęcia mają na celu wspieranie rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego oraz zdrowia studenta, jak również wykształcenie nawyku 
obyczaju aktywności fizycznej i troski o zdrowie przez całe życie. 

Przedmioty 
niezwiązane 
z kierunkiem 
studiów 
(ogólnouniwersyte
ckie) (do wyboru)* 

        30 3     

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studenta z zakresu wybranej dziedziny i/lub dyscypliny spoza kierunku studiów. 

Lektorat języka 
obcego – egzamin 
na poziomie B1 
(do wyboru) 

         2 EP+EU   

Treści 
programowe  

Obowiązkowy egzamin certyfikacyjny z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie B1 (z wyjątkiem języka kierunkowego – 
białoruskiego). Egzamin w formie pisemnej i ustnej zgodny z opisem na stronie egzaminów certyfikacyjnych UW 
(www.certyfikacja.uw.edu.pl).  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W05; K1_W06 
K1_U01; K1_U09; K1_U10; K1_U11; K1_U12; K1_U13; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K04 

Lektorat języka 
obcego (do 
wyboru) 

   2     60 2    

http://www.certyfikacja.uw.edu.pl/
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Treści 
programowe 

Lektorat z języka obcego nowożytnego (do wyboru) ma na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnej oraz doskonalenie sprawności  
językowych w ramach wybranego języka obcego. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W05; K1_W06 
K1_U01; K1_U09; K1_U10; K1_U11; K1_U12; K1_U13; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K04 

Praktyczna nauka 
języka rosyjskiego 
III (fakultatywnie)** 

   [4]     [60] [3] T   

Treści 
programowe 

Celem zajęć jest opanowanie podstaw artykulacji, intonacji oraz ortografii języka rosyjskiego, a także przyswojenie podstawowej leksyki  
i reguł gramatycznych umożliwiających konstruowanie poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku rosyjskim w zakresie 
tematyki przewidzianej programem, na docelowym poziomie A2 (zgodnie z ramami ESOKJ). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

* Co najmniej 5 punktów ECTS w ramach OGUN-ów powinno obejmować przedmioty z obszaru nauk społecznych. 
** Zajęcia fakultatywne – oferta Katedry Białorutenistyki 
 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 450  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
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– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

– Inne (należy podać jakie) 

 

4.5. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: piąty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Historia literatury 
białoruskiej XX 
wieku (lata 30.–
60.)  

2   2     60 6 zaliczenie w formie 
ustnej 

B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe  

Przedmiot poświęcony jest historii literatury białoruskiej w okresie lat 30.– 60. XX wieku. Znaczenie utworów omawiane jest w kontekście 
polityczno-historycznym (komunizm) i literacko-kulturowym (pierwsze próby reformowania literatury, eksperymenty formalne, walka 
międzypokoleniowa, relacje między tradycją i nowatorstwem i in.). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W02;  K1_W04; K1_W07 
K1_U01; K1_U03; K1_U05; K1_U06; K1_U08; K1_U11; K1_W12; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K02; K1_K04 

Nauka języka 
białoruskiego V 

   8     120 6 EP+EU  językoznawstwo 
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Treści 
programowe 

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem białoruskim w mowie i piśmie w stopniu wyższym średnio 
zaawansowanym na docelowym poziomie B2 (zgodnie z ramami ESOKJ). Zajęcia opierają się na tekstach pisanych i mówionych 
dotyczących państwa, jego struktur, organów władzy i organizacji oraz struktury społecznej (w tym mniejszości narodowych). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W05; K1_W06 
K1_U01; K1_U09; K1_U10; K1_U11; K1_U13; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K04 

Praktyczna nauka 
języka 
angielskiego V 

   4     60 3 T    

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest doskonalenie poszczególnych sprawności językowych określonych  
dla docelowego poziomu biegłości językowej B2 (zgodnie z ramami ESOKJ). Ponadto zajęcia obejmują systematyczną naukę wybranych 
struktur gramatycznych oraz słownictwa z wybranych zakresów tematycznych, jak również ćwiczenia praktyczne z zakresu tłumaczeń 
pisemnych na język polski (teksty ogólne). 
 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W05; K1_W06 
K1_U01; K1_U09; K1_U10; K1_U11; K1_U13; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K04 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
językoznawczy IV 

 2       30 3 zaliczenie na 
ocenę 

B językoznawstwo 

Treści 
programowe  

Szczegółowa tematyka językoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na I stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W01; K1_W03; K1_W09; K1_W13 
K1_U01; K1_U02; K1_U07; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K 03; K1_K 04; K1_K05 
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Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
literaturoznawczy 
III  

 2       30 3 zaliczenie w formie 
ustnej 

B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe  

Szczegółowa tematyka literaturoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na I stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W02; K1_W04; K1_W07; K1_W08; K1_W10 
K1_U01; K1_U03; K1_U05; K1_U06; K1_U08; K1_U10; K1_U11; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K02; K1_K04 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
językoznawczy V 

 2       30 3 T B językoznawstwo 

Treści 
programowe  

Szczegółowa tematyka językoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na I stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W01; K1_W03; K1_W05; K1_W09; K1_W13 
K1_U02; K1_U04; K1_U K1_U07 K1_U10; K1_U15 
K1_K01; K1_K02; K1_K04 

Seminarium 
licencjackie I 
(językoznawcze/lit
eraturoznawcze) 
(do wyboru) 

  2      30 6 zaliczenie  B językoznawstwo / 
literaturoznawstwo 

Treści 
programowe  

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do napisania pracy dyplomowej. Omawiane są podstawowe założenia i wymogi prac 
licencjackich (techniczne i merytoryczne), sposób doboru źródeł oraz podstawy metodologii badań. Przedstawiane są także podstawowe 
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dziedziny (językoznawcze i literaturoznawcze), z których student może wybrać temat do samodzielnego opracowania na poziomie pracy 
licencjackiej. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie konspektu pracy licencjackiej.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W01; K1_W02; K1_W03; K1_W04; K1_W05; K1_W06; K1_W07; K1_W09; K_W10; K1_W13 
K1_U02; K1_U03; K1_U04; K1_U05; K1_U06; K1_U07; K1_U10; K1_U15 
K1_K01; K1_K03; K1_K04 

Praktyczna nauka 
języka rosyjskiego 
IV (fakultatywnie)** 

   [4]     [60] [3] T   

Treści 
programowe 

Kształtowanie i rozwijanie sprawności językowych: rozumienia, mówienia, czytania i pisania w zakresie materiału leksykalnego  
i morfosyntaktycznego na docelowym poziomie A2+ (zgodnie z ramami ESOKJ). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

** Zajęcia fakultatywne – oferta Katedry Białorutenistyki 

 
Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 

Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 
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– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 
 

4.6. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów 

Rok studiów: trzeci 

Semestr: szósty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć 

Forma zajęć – liczba godzin 
Razem: 
liczba 
godzin 
zajęć 

 Razem: 
punkty 
ECTS 

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu 

P/B 
Dyscyplina (y), 

do której odnosi 
się przedmiot 

W K S Ć L Wr Proj Inne 

Historia literatury 
białoruskiej XX 
wieku (lata 60.–
90.)  

2   2     60 6 EU B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe  

Na zajęciach omawiana będzie sytuacja kultury i literatury białoruskiej w latach 60.–90. XX wieku z uwzględnieniem zmian w kontekście 
społeczno-politycznym i literacko-kulturowym. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na twórczość różnych pokoleń literatów  
oraz na różne strategie literackie, reprezentowane w literaturze lat 80.–90. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W02; K1_W04; K1_W07 
K1_U01; K1_U03; K1_U05; K1_U06; K1_U08; K1_U11; K1_W12; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K02; K1_K04 

Redakcja tekstów 
naukowych z 
elementami 
poprawnej 
białoruszczyzny 

   2     30 3 T B językoznawstwo 
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Treści 
programowe  

Zajęcia obejmują wiedzę z zakresu poprawności językowej oraz zasad redakcji tekstu naukowego. Zajęcia mają na celu przygotowanie 
studentów do samodzielnego tworzenia tekstów naukowych w języku białoruskim.  

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W01; K1_W03; K1_W05; K1_W13 
K1_U01; K1_U02; K1_U04; K1_U06; K1_U07; K1_U10; K1_U15 
K1_K01; K1_K04; K1_K05 

Nauka języka 
białoruskiego VI 

   4     60 4 T  językoznawstwo 

Treści 
programowe 

Zajęcia stanowią kontynuację nauki języka białoruskiego na poziomie zaawansowanym i służą rozwijaniu sprawności językowych 
określonych dla docelowego poziomu biegłości językowej C1 (zgodnie z ramami ESOKJ). Głównym ich celem jest udoskonalenie 
umiejętności studentów w zakresie swobodnego wypowiadania się w mowie i piśmie na tematy złożone, związane z systemem prawnym, 
gospodarką narodową, wyznaniami oraz położeniem geograficznym. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W05; K1_W06 
K1_U01; K1_U09; K1_U10; K1_U11; K1_U13; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K04 

Praktyczna nauka 
języka 
angielskiego VI 

   2     30 2 EP+EU   

Treści 
programowe  

Celem zajęć jest doskonalenie poszczególnych sprawności językowych określonych  
dla docelowego poziomu biegłości językowej B2 (zgodnie z ramami ESOKJ). Ponadto zajęcia obejmują systematyczną naukę wybranych 
struktur gramatycznych oraz słownictwa z wybranych zakresów tematycznych, jak również ćwiczenia praktyczne z zakresu tłumaczeń 
pisemnych na język polski (teksty ogólne). Weryfikacja poziomu B2 (zgodnie z ramami ESOKJ) z języka angielskiego następuje w drodze 
pozytywnego złożenia zaliczenia pisemnego i 
ustnego z PNJA na koniec szóstego semestru nauki na studiach licencjackich.  
 



31 

 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W05; K1_W06 
K1_U01; K1_U09; K1_U10; K1_U11; K1_U13; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K04 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
językoznawczy VI 

 2       30 3 T B językoznawstwo 

Treści 
programowe  

Szczegółowa tematyka językoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na I stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W01; K1_W03; K1_W09; K1_W13 
K1_U01; K1_U02; K1_U07; K1_U14; K1_U15 
K1_K01; K1_K 03; K1_K04; K1_K 05 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
literaturoznawczy 
IV 

 2       30 3 EU B literaturoznawstwo 

Treści 
programowe  

Szczegółowa tematyka literaturoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na I stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W02; K1_W04; K1_W07; K1_W12 
K1_U03; K1_U05; K1_U06 
K1_K01; K1_K02 

Przedmiot 
kierunkowy do 
wyboru 
językoznawczy VII 

 2       30 3 T B językoznawstwo 
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Treści 
programowe  

Szczegółowa tematyka językoznawcza, dopełniająca treści programowe realizowane na 
przedmiotach obowiązkowych na I stopniu studiów. Dodatkowe informacje w sylabusach na poszczególnych cyklach kształcenia. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W01; K1_W03; K1_W05; K1_W06; K1_W09 
K1_U02; K1_U04; K1_U07; K1_U08 
K1_K01; K1_K02; K1_K04; K1_K05 

Seminarium 
licencjackie II 
(językoznawcze/lit
eraturoznawcze) 
(do wyboru) 

  2      30 6 zaliczenie B językoznawstwo / 
literaturoznawstwo 

Treści 
programowe  

Celem seminarium jest pogłębienie umiejętności studentów w zakresie prowadzenia naukowych prac badawczych. W ramach realizacj i 
tego celu studenci poznają właściwe konteksty językoznawcze i literaturoznawcze oraz uczestniczą w publicznych  dyskusjach dotyczących 
indywidualnych tez badawczych. W ramach seminarium student przygotowuje pracę licencjacką, która jest warunkiem zaliczenia 
przedmiotu. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

K1_W01; K1_W02; K1_W03; K1_W04; K1_W05; K1_W06; K1_W07; K1_W09; K1_W10; K1_W13 
K1_U02; K1_U03; K1_U04; K1_U05; K1_U06; K1_U07; K1_U10; K1_U15 
K1_K01; K1_K03; K1_K04 

Praktyczna nauka 
języka rosyjskiego 
V (fakultatywnie)** 

 4       [60] [3]    

Treści 
programowe 

Tematyka zajęć zakłada opanowanie podstaw artykulacji, intonacji oraz ortografii języka rosyjskiego, a także przyswojenie podstawowej 
leksyki i reguł gramatycznych umożliwiających konstruowanie poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku rosyjskim  
w zakresie tematyki przewidzianej programem na docelowym poziomie B1 (zgodnie z ramami ESOKJ). 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów 

 

** Zajęcia fakultatywne – oferta Katedry Białorutenistyki 
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30  
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300  
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu):  
co najmniej 2 498  

OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B – zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego 

 
Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie) 

 

5. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Procentowy udział liczby punktów 
ECTS w łącznej liczbie punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin 

nauki humanistyczne językoznawstwo 49% 

nauki humanistyczne literaturoznawstwo  25% 
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6. Tabela informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 6 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 180 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Licencjat 

Forma studiów stacjonarna 

Kod ISCED 0232 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 60 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

co najmniej 161 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5  ECTS) 
– w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne 
lub nauki społeczne 

co najmniej 5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką 
P) 

---- 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub 
dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

106 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych --- 

”. 
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