
CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU STUDIÓW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA,

SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Studia  I  stopnia  na  kierunku  filologia,  specjalność  filologia  słowiańska  są 

trzyletnimi  studiami  o  charakterze  humanistycznym,  kierowanymi  do  osób 

zainteresowanych  językami,  literaturą  oraz  kulturą  Słowian  zachodnich  i 

południowych. 

Program nauczania opracowany został  w oparciu o obowiązujące standardy 

kształcenia  dla  kierunku  filologia i  obejmuje  wszystkie  wymagane  przedmioty 

podstawowe  i  kierunkowe  oraz  szereg  przedmiotów  z  zakresu  specjalności. 

Skomponowany  został  w  taki  sposób,  aby  absolwent  studiów,  poza  wiedzą 

teoretyczną,  opanował,  zarówno  szereg  umiejętności  praktycznych  z  zakresu 

znajomości języków obcych, jak i zdobył zdolności interpretowania zjawisk z zakresu 

kultury i literatury wybranego kraju w kontekście obszaru całej Słowiańszczyzny i 

Europy oraz był przygotowany do podjęcia działalności zawodowej, a także podjęcia 

studiów II stopnia. 

Kurs  praktycznej  nauki  wybranego  języka  słowiańskiego  (czeskiego, 

słowackiego,  chorwackiego,  serbskiego  lub  bułgarskiego)  obejmuje  660  godzin 

dydaktycznych,  w  tym  zajęcia  z  zakresu  gramatyki  oraz  translatoryki;  po  jego 

odbyciu  absolwent  powinien  dysponować  znajomością  języka  na  poziomie  C1 

Europejskiego  Systemu  Opisu  Kształcenia  Językowego  Rady  Europy.  Program 

kształcenia w zakresie nauki języków obcych przewiduje również lektorat wybranego 



języka zachodnioeuropejskiego (120 godzin) oraz języka rosyjskiego (120 godzin). 

Pogłębieniu  wiedzy  o  języku  kierunkowym  służą  kursy  poświęcone  jego 

historycznemu  rozwojowi  oraz  jego  związkom  z  innymi  językami  słowiańskimi, 

natomiast  ogólniejszy  kontekst  dla  tych  zajęć  tworzą  przedmioty  teoretyczne  z 

zakresu  językoznawstwa,  dotyczące  między  innymi  problematyki  funkcjonowania 

języka i komunikacji językowej.

Kształcenie  w  zakresie  wiedzy  o  kulturze  Słowian  jest  kilkustopniowe; 

pierwszy etap służy zdobyciu najważniejszych informacji o miejscu Słowiańszczyzny 

w  Europie  w  aspekcie  historycznym i  współczesnym,  następnie  studenci  poznają 

historię kultury konkretnego regionu (Europy Środkowej lub Bałkanów), kolejnym 

etapem  jest  kurs  historii  kultury  danego  kraju,  wreszcie  -  zajęcia  poświęcone 

najnowszym zjawiskom i tendencjom w kulturze Czech, Słowacji, Chorwacji, Serbii i 

Czarnogóry lub Bułgarii. 

Zagadnienia  dotyczące  rozwoju  literatury  danego  obszaru  językowego 

omawiane są podczas wykładów i ćwiczeń z historii literatury, natomiast najnowszym 

zjawiskom  literackim  poświęcone  jest  konwersatorium,  przewidziane  w  ostatnim 

semestrze studiów. Podstawy teoretyczne do analizy i interpretacji literatury studenci 

zyskują w trakcie wykładów z zakresu nauki o literaturze oraz ćwiczeń z poetyki. 

Program  studiów  przewiduje  również  inne  przedmioty  przewidziane  w 

standardach kształcenia,  tzn.  zajęcia  z  historii  filozofii,  kurs  języków klasycznych 

(łaciny  oraz  staro-cerkiewno-słowiańskiego),  technologii  informacyjnej  oraz 

wychowania fizycznego. Dodatkowo studenci mogą poszerzać wiedzę, wybierając z 

bogatej  oferty  instytutu,  zgodnie  z  własnymi  zainteresowaniami,  przedmioty 

opcjonalne.

Ostatnim  etapem  studiów  jest  obrona  pracy  dyplomowej  oraz  egzamin 

dyplomowy, po którym absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów I stopnia i 

tytuł licencjata. 

Szczegółowy  plan  studiów  i  program  nauczania  dostępne  są  na  stronie 

Instytutu Filologii Słowiańskiej:

http://www.filg.uj.edu.pl/ifs/Program studiow.html



STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA,

SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA

Studia  II  stopnia  na kierunku  filologia,  specjalność  filologia  słowiańska  są 

dwuletnimi  studiami  o  charakterze  humanistycznym,  kierowanymi  do  osób,  które 

chciałyby pogłębić  swoją  wiedzę  na  temat  języków,  literatur  oraz  kultur  Słowian 

zachodnich i południowych. 

Program nauczania opracowany został  w oparciu o obowiązujące standardy 

kształcenia  dla  kierunku  filologia i  obejmuje  wszystkie  wymagane  przedmioty 

podstawowe  i  kierunkowe  oraz  szereg  przedmiotów  z  zakresu  specjalności. 

Skomponowany został w taki sposób, aby absolwent studiów, poza dodatkową wiedzą 

z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, zdobył biegłą znajomość wybranego 

języka  słowiańskiego  oraz  umiejętności  jej  praktycznego  wykorzystania,  przede 

wszystkim w pracy tłumacza.  

Kurs  praktycznej  nauki  wybranego  języka  słowiańskiego  (czeskiego, 

słowackiego,  chorwackiego,  serbskiego  lub  bułgarskiego)  obejmuje  210  godzin 

dydaktycznych;  po  jego  odbyciu  absolwent  powinien  dysponować  znajomością 

języka na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 

Europy. 

Praktyczne umiejętności w zakresie tłumaczenia zdobywane są podczas kilku 

kursów, trwających przez cały cykl kształcenia (w sumie 210 godzin). 

Kształcenie tłumaczy ustnych obejmuje szeroki zakres tematyczny materiałów 

używanych w trakcie zajęć, który pozwoli studentom opanować sztukę tłumaczenia 

ustnego  na  różnych  poziomach  stylistycznych  i  leksykalnych.  Program  kładzie 

szczególny  nacisk  na  umiejętność  radzenia  sobie  w  sytuacjach  dyskomfortu 

komunikacyjnego i stresu związanego z wystąpieniami publicznymi. Celem zajęć jest 

wypracowanie  modelu  zachowania  właściwego  dla  każdego  środowiska  pracy 

tłumacza ustnego oraz dobrej organizacji pracy. 

Praktyczne ćwiczenia  z  przekładu pisemnego rozpoczynają  się  od prostych 

tekstów  specjalistycznych,  poprzez  dziedzinę  tłumaczeń  humanistycznych,  aż  do 

skomplikowanych  przekładów prawniczych,  ekonomicznych  i  unijnych.  W zakres 

ćwiczeń  wchodzi  również  redakcja  i  weryfikacja  tłumaczenia,  omówienie  pracy 

tłumacza przysięgłego, podstawy pracy z programami wspomagającymi tłumaczenie 

oraz  zajęcia  poświęcone  przekładowi  audiowizualnemu.  Zwieńczeniem pracy  nad 



przekładem  pisemnym  są  zajęcia  poświęcone  szeroko  rozumianemu  przekładowi 

literackiemu. 

Program kształcenia  w zakresie  nauki  języków obcych przewiduje również 

lektorat  dodatkowego  języka  słowiańskiego  (słoweńskiego  lub  macedońskiego)  w 

wymiarze 90 godzin. 

Od  pierwszego  roku  studenci  podzieleni  są  na  dwie  specjalizacje: 

językoznawczą  oraz  literaturoznawczą.  Pogłębieniu  wiedzy  z  zakresu 

językoznawstwa służą przede wszystkim wykłady teoretyczne z tej  dziedziny oraz 

podzielony  na  dwie  części  kurs  gramatyki  porównawczej  języków  słowiańskich, 

natomiast  dla  literaturoznawców  przewidziany  został  przedmiot  z  zakresu  teorii 

literatury oraz komparatystyczny kurs prezentujący rozwój i współczesność literatur 

słowiańskich  na  tle  literatury  powszechnej.  Dodatkowo,  studenci  mają  możliwość 

uczestnictwa w opcjach oraz wykładach monograficznych, w tym prowadzonych w 

języku obcym.

Zagadnienia  teoretyczne  oraz  metodologiczne  prezentowane  są  również 

podczas  seminariów:  wyższego  i  magisterskiego.  Ostatnim  etapem  studiów  jest 

obrona  pracy  magisterskiej  oraz  egzamin  magisterski,  po  którym  absolwenci 

otrzymują dyplom ukończenia studiów II stopnia i tytuł magistra. 

Szczegółowy  plan  studiów  i  program  nauczania  dostępne  są  na  stronie 

Instytutu Filologii Słowiańskiej:

http://www.filg.uj.edu.pl/ifs/Program studiow.html


