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

1. Liczba punków ECTS konieczna do uzyskania tytułu magistra: 120. 
2. Liczba semestrów: 4. 
3. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

120 
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 120 punktów.  
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STUDIA II 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 
Ćwiczenia praktyczne z elementami 
retoryki I 

Ćw.  20 

1 
PZJN I zima 

Ćwiczenia leksykalne I Ćw.  
ocena 

20 
7 

Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen 
ze wszystkich przedmiotów składowych. Ocena niedostateczna z 
jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje niezaliczeniem całego modułu. Ocena 
końcowa - średnia ważona, każda ocena z ćwiczeń to 50% oceny końcowej. 

1 Historia języka niemieckiego W  egz. 20 5  

1 Seminarium magisterskie I Sem. 30 

1 

moduł 
Magisterium 
I Wykład monograficzny I W 

wyb ocena 
20 

14 

Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen 
ze wszystkich przedmiotów składowych. Ocena niedostateczna z 
któregokolwiek składnika modułu skutkuje niezaliczeniem całego modułu. 
Ocena końcowa - średnia ważona, każda składowa ocena to 50% oceny 
końcowej. 

1 Między filozofią a filologią W  egz. 20 4  

     suma: 130 30  

         

2 
Ćwiczenia praktyczne z elementami 
retoryki II 

Ćw.  20 

2 
PZJN I lato 

Ćwiczenia leksykalne II Ćw.  
ocena 

20 
7 

Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen 
ze wszystkich przedmiotów składowych. Ocena niedostateczna z 
jakichkolwiek ćwiczeń skutkuje niezaliczeniem całego modułu. Ocena 
końcowa - średnia ważona, każda ocena z ćwiczeń to 50% oceny końcowej. 

2 Teoria literatury W  egz. 20 5  

2 Seminarium magisterskie II Sem. 30 

2 

moduł 
Magisterium 
II Wykład monograficzny II W 

wyb ocena 
20 

14 

Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen 
ze wszystkich przedmiotów składowych. Ocena niedostateczna z 
któregokolwiek składnika modułu skutkuje niezaliczeniem całego modułu. 
Ocena końcowa - średnia ważona, każda składowa ocena to 50% oceny 
końcowej. 

2 Lektorat jęz. obcego I Ćw.  ocena 20 2  

2 Strategie informacyjne w pracy germanisty Ćw.  ocena 15 2  

     suma: 145 30  
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3 
Literaturoznawstwo/językoznawstwo/niemcoznawstwo 
interkulturowe I 

Sem. wyb ocena 20 4  

3 
Teorie językoznawstwa/literaturoznawstwa/ 
kulturoznawstwa 

K  ocena 20 4 Każdy student realizuje JEDNO z podanych konwersatoriów, dziedzina nie 
może pokrywać się dziedziną wybranego sem. magisterskiego. 

3 
Teorie językoznawstwa/literaturoznawstwa/ 
kulturoznawstwa 

K  ocena 20 4 Każdy student realizuje JEDNO z podanych konwersatoriów, dziedzina nie 
może pokrywać się dziedziną wybranego sem. magisterskiego. 

3 Seminarium magisterskie III Sem. 40 

3 

moduł 
Magisterium 
III Wykład monograficzny III W 

wyb ocena 
20 

16 

Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen 
ze wszystkich przedmiotów składowych. Ocena niedostateczna z 
któregokolwiek składnika modułu skutkuje niezaliczeniem całego modułu. 
Ocena końcowa - średnia ważona, każda składowa ocena to 50% oceny 
końcowej. 

3 Lektorat jęz. obcego II  Ćw. egz. 20 2  

     suma: 140 30  

         

4 
Literaturoznawstwo/językoznawstwo/niemcoznawstwo 
interkulturowe II 

Sem. wyb ocena 20 6  

4 Seminarium magisterskie IV Sem. 40 

4 

moduł 
Magisterium 
IV Wykład monograficzny IV W 

wyb ocena 
20 

24 

Warunkiem otrzymania zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen 
ze wszystkich przedmiotów składowych. Ocena niedostateczna z 
któregokolwiek składnika modułu skutkuje niezaliczeniem całego modułu. 
Ocena końcowa - średnia ważona, każda składowa ocena to 50% oceny 
końcowej. 

     suma: 80 30  

 

 
godz. 
pzjn 

ects. 
pzjn 

godz. 
wyb 

ects 
wyb 

suma 
godz 

suma 
ECTS 

suma: 80 14 260 78 495 120 
 16,2% 11,7% 52,5% 65,0%   

 
 
 
Ukończenie studiów niestacjonarnych II stopnia 
 
Studia II stopnia niestacjonarne kończą się ustnym egzaminem magisterskim oraz obroną pracy dyplomowej, zgodnie z Regulaminem studiów 
Uniwersytetu Wrocławskiego (Uchwała Nr 30/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.) 


