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KIERUNEK: filologia 
 
SPECJALNOŚĆ: filologia germańska 
PROFIL: ogólnoakademicki 
POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopnia 
FORMA STUDIÓW: studia niestacjonarne 
 

Program studiów 
ważny od r. akad. 2015/16 
 
1. Liczba punków ECTS konieczna do uzyskania tytułu licencjata: 180 
2. Liczba semestrów: 6 
3. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

180 
 

4. Łączna liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, objętych kierunkowymi efektami 
kształcenia. 
Za zajęcia z zakresu nauk podstawowych student otrzymuje 180 punktów.  
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STUDIA I STOPNIA 
 

wyb = zajęcia do wyboru (obowiązkowe do realizacji w podanym wymiarze godzinowym z możliwością wyboru treści) 
sem. 

nr 
 Przedmiot Forma  Zaliczenie godz ECTS Uwagi 

1 Ćw. leksykalne I Ćw.  18 
1 Ćw. w mówieniu I Ćw.  18 
1 Gramatyka praktyczna I Ćw.  18 

1 

moduł 
PZJN I 
zima: 

Kurs podręcznikowy I Ćw.  

ocena 

18 

6 

Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów wchodzących w 
skład modułu na ocenę pozytywną. Pozytywna ocena z każdego przedmiotu wchodzącego w 
skład modułu stanowi 25% oceny końcowej z ćwiczeń praktycznych. Ocena z ćwiczeń 
praktycznych stanowi 70% oceny z danego komponentu modułu. Obowiązkowym elementem 
zaliczenia części składowej modułu jest test zaliczeniowy z całości materiału omawianego na 
ćwiczeniach: kurs podręcznikowy, ćwiczenia leksykalne i gramatyka praktyczna. Ocena z 
testu stanowi 30% oceny końcowej uzyskanej z zaliczenia części składowej modułu. W 
wypadku ćwiczeń w mówieniu zostanie przeprowadzona rozmowa mająca na celu 
sprawdzenie realizacji efektów kształcenia. Ocena tej formy stanowi 30% oceny końcowej 
uzyskanej z zaliczenia części składowej modułu. 

1 
Fonetyka i fonologia: system 
samogłoskowy 

Ćw.  ocena 18 3  

1 Wstęp do literaturoznawstwa W  egz. 18 4  

1 Historia Niemiec I W  egz. 18 4  

1 
Wstęp do językoznawstwa 
germanistycznego 

W  egz. 18 5  

1 Opcyjne 1 konwersat. K wyb ocena 18 4  

1 Opcyjne 2 konwersat. K wyb ocena 18 4  

     suma: 180 30  

         

2 Ćw. leksykalne II Ćw.  18 
2 Ćw. w mówieniu II Ćw.  18 
2 Gramatyka praktyczna II Ćw.  36 

2 

moduł 
PZJN I 
lato: 

Kurs podręcznikowy II Ćw.  

ocena 

18 

6 

Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów wchodzących w 
skład modułu na ocenę pozytywną. Pozytywna ocena z każdego przedmiotu wchodzącego w 
skład modułu stanowi 25% oceny końcowej z ćwiczeń praktycznych. Ocena z ćwiczeń 
praktycznych stanowi 70% oceny z danego komponentu modułu. Obowiązkowym elementem 
zaliczenia części składowej modułu jest test zaliczeniowy z całości materiału omawianego na 
ćwiczeniach: kurs podręcznikowy, ćwiczenia leksykalne i gramatyka praktyczna. Ocena z 
testu stanowi 30% oceny końcowej uzyskanej z zaliczenia części składowej modułu. W 
wypadku ćwiczeń w mówieniu zostanie przeprowadzona rozmowa mająca na celu 
sprawdzenie realizacji efektów kształcenia. Ocena tej formy stanowi 30% oceny końcowej 
uzyskanej z zaliczenia części składowej modułu. 

2 
Fonetyka i fonologia: system 
spółgłoskowy 

Ćw.  ocena 18 5  

2 Historia Niemiec II W  egz. 18 5  

2 Ćw.  18 

2 

Kultura krajów obszaru 
niemieckojęzycznego I 

W  
egz. 

18 
6 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. 
Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem całego modułu. 
Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% 
(ćwiczenia) i  70% (egzamin). 

2 Opcyjne 1 konwersat. K wyb ocena 18 4  

2 Opcyjne 2 konwersat. K wyb ocena 18 4  

     suma: 198 30  
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3 Ćw. w pisaniu III Ćw.  18 

3 Ćw. w rozumieniu ze słuchu Ćw.  18 

3 

moduł 
PZJN 
II 
zima: Kurs podręcznikowy III Ćw.  

ocena 

18 

6 

Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze 
wszystkich przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu. Ocena końcowa - średnia ważona, każda ocena z 
ćwiczeń to 33,3% oceny końcowej. 

3 Ćw.  18 

3 

Gramatyka jęz. niemieckiego – 
morfologia 

W  
egz. 

18 
5 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. 
Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem całego modułu. 
Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% 
(ćwiczenia) i  70% (egzamin). 

3 Ćw.  18 

3 
Historia literatury do 1830 

W  
egz. 

18 
6 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. 
Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem całego modułu. 
Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% 
(ćwiczenia) i  70% (egzamin). 

3 Ćw.  18 

3 

Kultura krajów obszaru 
niemieckojęzycznego II 

W  
egz. 

18 
5 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. 
Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem całego modułu. 
Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% 
(ćwiczenia) i  70% (egzamin). 

3 Lektorat jęz. obcego 1 Ćw.  ocena 40 4  

3 Opcyjne 1 konwersat. K wyb ocena 18 4  

     suma: 220 30  

         

4 Ćw. w pisaniu  IV Ćw.  36 

4 Konwersacje IV Ćw.  18 

4 

moduł 
PZJN 
II lato: 

Kurs podręcznikowy IV Ćw.  

egz. 

36 

6 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich 
przedmiotów składowych. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń lub egzaminu 
skutkuje niezaliczeniem całego modułu. Ocena ostateczna za moduł jest średnią 
ważoną, każda ocena z ćwiczeń to 20%, ocena z egzaminu to 40% oceny końcowej. 

4 
Gramatyka języka niemieckiego – 
składnia 

Ćw.  ocena 18 5  

4 
Gramatyka opisowa z elementami 
gramatyki konfrontatywnej 

W  egz. 18 5  

4 Ćw.  18 

4 
Historia literatury niem. 1830-1945 

W  
egz. 

18 
6 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. 
Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem całego modułu. 
Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% 
(ćwiczenia) i  70% (egzamin). 

4 Lektorat jęz. obcego 2 Ćw.  ocena 40 4  

4 Opcyjne 1 konwersat. K wyb ocena 18 4  

     suma: 220 30  
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5 Ćw. stylistyczne V Ćw.  18 

5 Konwersacje V Ćw.  36 

5 

moduł 
PZJN 
III 
zima: Praca z tekstem V Ćw.  

ocena 

36 

6 

Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze 
wszystkich przedmiotów. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje 
niezaliczeniem całego modułu. Ocena końcowa - średnia ważona, każda ocena z 
ćwiczeń to 33,3% oceny końcowej. 

5 Ćw.  18 

5 
Historia literatury niem. po 1945 

W  
egz. 

18 
6 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. 
Ocena niedostateczna z ćwiczeń lub egzaminu skutkuje niezaliczeniem całego modułu. 
Ostateczna ocena za moduł jest średnią ważoną obu ocen w proporcjach 30% 
(ćwiczenia) i  70% (egzamin). 

5 Seminarium licencjackie I Sem. wyb ocena 18 5  

5 Lektorat jęz. obcego 3 Ćw.  egz. 40 4  

5 Rynek pracy K  ocena 9 1  

5 Opcyjne 1 konwersat. K wyb ocena 18 4  

5 Opcyjne 2 konwersat. K wyb ocena 18 4  

     suma: 229 30  

         

6 Ćwiczenia erystyczne Ćw.  18 

6 Techniki parafrazowania Ćw.  36 

6 

moduł 
PZJN 
III 
lato: Kurs branżowy Ćw.  

egz. 

36 

6 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich 
przedmiotów składowych. Ocena niedostateczna z jakichkolwiek ćwiczeń lub egzaminu 
skutkuje niezaliczeniem całego modułu. Ocena ostateczna za moduł jest średnią 
ważoną, każda ocena z ćwiczeń to 20%, ocena z egzaminu to 40% oceny końcowej. 

6 Seminarium licencjackie II Sem. wyb ocena 36 12  

6 Opcyjne 1 konwersat. K wyb ocena 18 4  

6 Opcyjne 1 konwersat. K wyb ocena 18 4  

6 Opcyjne 2 konwersat. K wyb ocena 18 4  

     suma: 180 30  

 

 
godz. 

pzjn 

ects. 

pzjn 

godz. 

wyb 

ects 

wyb 

suma 

godz 

suma 

ECTS 

suma: 486 36 252 61 1227 180 

 39,6% 20% 20,5% 33,9%   

 
Ukończenie studiów niestacjonarnych I stopnia 

 
Studia I stopnia niestacjonarne kończą się ustnym egzaminem licencjackim oraz obroną pracy licencjackiej 


