Program studiów
Ogólna charakterystyka studiów
Wydział prowadzący kierunek studiów:
Wydział Filologiczny
Kierunek studiów:
filologia
Poziom kształcenia:
studia I stopnia
Profil kształcenia:
profil ogólnoakademicki
Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:
Filologia jako nauka o literaturze, języku i kulturze należy do obszaru nauk
humanistycznych
Forma studiów:
studia stacjonarne
Liczba semestrów:
6
Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających 180
poziomowi studiów:
Łączna liczba godzin dydaktycznych:
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Specjalność:
Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia
przez absolwentów kierunku:
Wskazanie związku programu kształcenia z misją i strategią UMK:

2070
licencjat
filologia germańska
kontynuacja na studiach II stopnia
misja edukacyjna – kształcenie na poziomie akademickim; oferta edukacyjna
zgodna z ideą procesu bolońskiego, ciągłe podnoszenie jakości kształcenia

Wskazanie, czy w procesie definiowania efektów kształcenia oraz w procesie Tak
przygotowania i udoskonalania programu studiów uwzględniono opinie
interesariuszy, w tym w szczególności studentów, absolwentów, pracodawców:
Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata) – zwłaszcza w
przypadku studiów drugiego stopnia:

Moduły kształcenia

Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia
Przynależność
Charakter
Zakładane
Liczba
Przedmioty
do obszaru
punktów
ECTS

Moduł kształcenia 1 (MK_1)
Praktyczna nauka języka
niemieckiego

Przedmiot A
PNJN I rok

29

zajęć
obligatoryjny/
fakultatywny

obligatoryjny

kształcenia
(w przypadku
przyporządkow
ania kierunku
do więcej niż
jednego obszaru
kształcenia)

efekty
kształcenia

K_W01
K_W02
K_W10
K_W11

Sposoby weryfikacji
zakładanych efektów
kształcenia osiąganych przez
studenta

aktywny udział w zajęciach,
krótkie prace kontrolne w ciągu
semestru,
prace
pisemne

1

Przedmiot B
PNJN II rok

27

obligatoryjny

Przedmiot C
PNJN III rok

16

obligatoryjny

Moduł kształcenia 2 (MK_2)
Gramatyka opisowa języka
niemieckiego

Gramatyka opisowa języka
niemieckiego

12

obligatoryjny

Moduł kształcenia 3 (MK_3)
Proseminarium z lektur (zajęcia do
wyboru)

Proseminarium z lektur

8

fakultatywny

Moduł kształcenia 4 (MK_4)
Historia literatury niemieckiego
obszaru językowego

Historia literatury
niemieckiego obszaru
językowego

6

obligatoryjny

Moduł kształcenia 5 (MK_5)
Historia Niemiec

Historia Niemiec

6

obligatoryjny

K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U15
K_U18
K_U19
K_U21
K_K02
K_K08
K_W01
K_W02
K_W03
K_W07
K_U06
K_K01
K_W04
K_W05
K_W07
K_U01
K_U02
K_U06
K_U09
K_U10
K_U11
K_U12
K_U14
K_U15
K_U16
K_K01
K_W04
K_W05
K_W07
K_U02
K_U09
K_U10
K_U11
K_U12
K_K01
K_W08
K_W09
K_W12

przygotowywane w domu, wyniki
pracy z „readerem” (zmieniający
się co roku wybór tekstów wraz z
ćwiczeniami), po pierwszym
semestrze zaliczenie na ocenę po
pozostałych semestrach egzamin
pisemny oraz//lub ustny

aktywny udział w zajęciach, prace
kontrolne w ciągu semestru, po
każdym semestrze zaliczenie na
ocenę po konwersatorium, a po
wykładzie egzamin pisemny
aktywny udział w zajęciach, jeden
lub dwa sprawdziany w ciągu
semestru, zaliczenie na ocenę

egzamin ustny
semestrze.

po

każdym

aktywny udział w zajęciach,
zaliczenie na ocenę po I
semestrze, po II semestrze
2

Moduł kształcenia 6 (MK_6)
Wstęp do literaturoznawstwa

Wstęp do literaturoznawstwa

2

obligatoryjny

Moduł kształcenia 7 (MK_7)
Wstęp do językoznawstwa

Wstęp do językoznawstwa

2

obligatoryjny

Moduł kształcenia 8 (MK_8)
Wiedza o krajach niemieckiego
obszaru językowego

Wiedza o krajach niemieckiego 6
obszaru językowego

obligatoryjny

Moduł kształcenia 9 (MK_9)
Propedeutyka filologii

Propedeutyka filologii

2

obligatoryjny

Moduł kształcenia 10 (MK_10)
Gramatyka kontrastywna z
elementami akwizycji języka

Gramatyka kontrastywna z
elementami akwizycji języka

2

obligatoryjny

Moduł kształcenia 11 (MK_11)
Historia języka z elementami
gramatyki historycznej

Historia języka z elementami
gramatyki historycznej

2

obligatoryjny

Moduł kształcenia 12 (MK_12)
Wykłady monograficzne,

Wykłady monograficzne

12

fakultatywny

K_U20
K_K01
K_W05
K_W06
K_W07
K_U06
K_U10
K_U12
K_U14
K_U15
K_U16
K_K01
K_W03
K_W07
K_W13
K_U06
K_K01
K_W08
K_W09
K_W12
K_U01
K_U13
K_K05
K_K06
K_W06
K_W07
K_U01
K_U06
K_U17
K_K04
K_W03
K_W07
K_W13
K_U06
K_K08
K_W03
K_W07
K_U02
K_K01
K_W03
K_W04
K_W05

egzamin ustny
aktywny udział w zajęciach,
przygotowanie krótkiego referatu
oraz pracy pisemnej, zaliczenie na
ocenę

aktywny udział w zajęciach, praca
zaliczeniowa, zaliczenie na ocenę

aktywny udział w
domowe
prace
zaliczenie na ocenę

zajęciach,
pisemne,

aktywny udział w zajęciach,
wyniki zadań praktycznych, test
zaliczeniowy, zaliczenie na ocenę

aktywny udział w zajęciach, praca
zaliczeniowa, zaliczenie na ocenę

aktywny udział w zajęciach, test
zaliczeniowy, zaliczenie na ocenę
egzamin pisemny lub ustny

3

oferowane przez KFG (zajęcia do
wyboru)

Proseminaria
Moduł kształcenia 13 (MK_13)
Proseminaria oferowane przez KFG
(zajęcia do wyboru)

Moduł kształcenia 14 (MK_14)
Seminarium licencjackie (zajęcia
do wyboru)

Seminarium licencjackie

15

fakultatywny

14

fakultatywny

K_W07
K_W08
K_W09
K_U06
K_K01
K_W03
K_W04
K_W05
K_W07
K_W08
K_W09
K_U01
K_U06
K_U08
K_U09
K_U10
K_U11
K_U12
K_U13
K_U14
K_U15
K_U16
K_U20
K_K02
K_K07
K_W03
K_W04
K_W05
K_W07
K_W08
K_W09
K_U01
K_U02
K_U06
K_U07
K_U08
K_U10
K_U11
K_U12
K_U13
K_U14
K_U15

aktywny udział w zajęciach,
krótkie referaty lub prezentacje,
ewentualnie test zaliczeniowy lub
przygotowana samodzielnie praca
zaliczeniowa, zaliczenie na ocenę

aktywny udział w zajęciach,
zebranie materiałów do pracy i
przygotowanie kolejnych jej
części, zaliczenie na ocenę po
semestrze zimowym, przyjęcie
pracy i egzamin licencjacki po
letnim

4

K_U16
K_U17
K_K01
K_K02
K_K03
K_K05
K_K06

Moduł kształcenia 15 (MK_15) –
zajęcia ogólnouczelniane lub
zajęcia oferowane na innym
kierunku studiów
Moduł kształcenia 16 (MK_16) –
zajęcia z wychowania fizycznego
Moduł kształcenia 17 (MK_17) –
lektorat z języka łacińskiego

Przedmiot D ………
Przedmiot E ………
Przedmiot F………
Przedmiot G ………
Wychowanie fizyczne

2
2
2
2
2

fakultatywny
fakultatywny
fakultatywny
fakultatywny
fakultatywny

Język łaciński

2

obligatoryjny

Moduł kształcenia18 (MK_18) –
lektorat z języka obcego

Język obcy

5

fakultatywny

Moduł kształcenia19 (MK_19) –
praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

2

fakultatywny

Moduły kształcenia

Moduł kształcenia 1 (MK_1)
Praktyczna nauka języka niemieckiego
Moduł kształcenia 2 (MK_2)

Szczegółowe wskaźniki punktacji ECTS
Liczba punktów
Przedmioty

ECTS, którą
student uzyskuje na
zajęciach
wymagających
bezpośredniego
udziału nauczycieli
akademickich

Przedmiot A – PNJN I rok
Przedmiot B – PNJN II rok
Przedmiot C – PNJN III rok
Gramatyka opisowa języka

21,8
19,2
12
6,4

zaliczenie na ocenę

zaliczenie
K_W01
K_W02
K_U02
K_K01
K_W02
K_U02
K_K02
K_K03
K_K04
K_K07

zaliczenie na ocenę

zaliczenie na ocenę po IV
semestrze studiów, egzamin po V
semestrze
Sposoby weryfikacji efektów
dotyczące praktyk zawodowych
są ustalane przez Radę Wydziału
Filologicznego i znajdują się w
Regulaminie Praktyk.

Liczba punktów
ECTS, którą student
uzyskuje w ramach
zajęć o charakterze
praktycznym, w tym
zajęć laboratoryjnych
i projektowych

Liczba punktów ECTS,
którą student musi uzyskać
w ramach zajęć z zakresu
nauk podstawowych, do
których odnoszą się efekty
kształcenia dla określonego
kierunku, poziomu i profilu
kształcenia

7,2
7,8
4
5,6

29
27
16
12
5

Gramatyka opisowa języka niemieckiego
Moduł kształcenia 3 (MK_3)
Proseminarium z lektur (zajęcia do wyboru)
Moduł kształcenia 4 (MK_4)
Historia literatury niemieckiego obszaru
językowego
Moduł kształcenia 5 (MK_5)
Historia Niemiec
Moduł kształcenia 6 (MK_6)
Wstęp do literaturoznawstwa
Moduł kształcenia 7 (MK_7)
Wstęp do językoznawstwa
Moduł kształcenia 8 (MK_8)
Wiedza o krajach niemieckiego obszaru
językowego

niemieckiego
Proseminarium z lektur

Moduł kształcenia 9 (MK_9)
Propedeutyka filologii
Moduł kształcenia 10 (MK_10)
Gramatyka kontrastywna z elementami
akwizycji języka
Moduł kształcenia 11 (MK_11)
Historia języka z elementami gramatyki
historycznej
Moduł kształcenia 12 (MK_12)
Wykłady monograficzne (zajęcia do wyboru)
Moduł kształcenia 13 (MK_13)
Proseminaria (zajęcia do wyboru)
Moduł kształcenia 14 (MK_14)
Seminarium licencjackie (zajęcia do wyboru)
Moduł kształcenia 15 (MK_15) – zajęcia
ogólnouczelniane lub zajęcia oferowane na
innym kierunku studiów
Moduł kształcenia 16 (MK_16) – zajęcia z

5,4

2,6

8

Historia literatury niemieckiego
obszaru językowego

4

2

6

Historia Niemiec

4

2

6

Wstęp do literaturoznawstwa

1,4

0,6

2

Wstęp do językoznawstwa

1,4

0,6

2

Wiedza o krajach niemieckiego
obszaru językowego

4

2

6

Propedeutyka filologii

1,4

0,6

2

Gramatyka kontrastywna z
elementami akwizycji języka

1,4

0,6

2

Historia języka z elementami
gramatyki historycznej

1,4

0,6

2

Wykłady monograficzne

7,2

4,8

12

Proseminaria

10

5

15

Seminarium licencjackie

7,4

6,6

14

Przedmiot D, E, F, G

8

Wychowanie fizyczne

2
6

wychowania fizycznego
Moduł kształcenia17 (MK_17) – lektorat z
języka obcego
Moduł kształcenia18 (MK_18) – lektorat z
języka obcego
Moduł kształcenia19 (MK_19) – praktyki
zawodowe

Język łaciński

1,4

0,6

2

Język obcy

3,4

1,6

5

Praktyki zawodowe

0

2

2

76,8

170

Razem: 123,2
33
Wymiar % liczby punktów ECTS, którą student uzyskuje na skutek wyboru
modułów kształcenia:
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z obszarów (w przypadku
przyporządkowania kierunku do więcej niż jednego obszaru kształcenia):
Program studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015
Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego w dniu 18 marca 2014 r.

7

Wydział prowadzący kierunek studiów:
Kierunek studiów:
Poziom kształcenia:
Profil kształcenia:
Forma studiów:
Specjalność:
Liczba semestrów:
Liczba punktów ECTS:
Łączna liczba godzin dydaktycznych:

Plan studiów
Wydział Filologiczny
filologia
studia I stopnia
ogólnoakademicki
studia stacjonarne
filologia germańska
6
180
2070

I semestr
Nazwa modułu/przedmiotu

Forma zajęć

Liczba
godzin

0705-s1GER1ZPNJN
0705-s1GER1ZGOP(w)
0705-s1GER1ZGOP(k)
0705-s1GER1ZPROSL
0705-s1GER1Z-HN

Praktyczna nauka języka niemieckiego

ćwiczenia

1801

Liczba
punktów
ECTS
14

Gramatyka opisowa języka
niemieckiego
Gramatyka opisowa języka
niemieckiego
Proseminarium z lektur

wykład

30

3

konwersatorium

30

3

proseminarium

30

3

Historia Niemiec

konwersatorium

30

3

0705-s1GER1ZWDL
Kod z jednostki
oferującej przedmiot

Wstęp do literaturoznawstwa

konwersatorium

30

2

Język łaciński

ćwiczenia

30

2

Kod z jednostki oferującej
przedmiot

Elementy bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ergonomii (szkolenie
podstawowe)
Szkolenie biblioteczne

Kod przedmiotu
w systemie USOS

Kod z jednostki oferującej
przedmiot

Razem:

360

Forma
zaliczenia
zaliczenie
na ocenę
egzamin

0

zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
Zaliczenie

0

Zaliczenie

30

II semestr
Kod przedmiotu
w systemie USOS
0705-s1GER1LPNJN
0705-s1GER1LGOP(w)
0705-s1GER1LGOP(k)
0705-s1GER1LHLN(w)
0705-s1GER1LPROSL
0705-s1GER1L-HN

1

Nazwa modułu/przedmiotu

Forma zajęć

Liczba
godzin

Praktyczna nauka języka niemieckiego

ćwiczenia

180

Liczba
punktów
ECTS
15

Gramatyka opisowa języka
niemieckiego
Gramatyka opisowa języka
niemieckiego
Historia literatury niemieckiego
obszaru językowego
Proseminarium z lektur

wykład

30

3

egzamin

konwersatorium

30

3

wykład

30

3

zaliczenie
na ocenę
egzamin

proseminarium

30

3

konwersatorium

30
330

3
30

Historia Niemiec
Razem:

Forma
zaliczenia
egzamin

zaliczenie
na ocenę
egzamin

– w tym 30 godzin wyrównawczych;

8

III semestr
Nazwa modułu/przedmiotu

Forma zajęć

Liczba
godzin

0705-s1GER2ZPNJN
0705-s1GER2ZHLN(w)
0705-s1GER2ZPROSL
0705-s1GER2/3ZPRL
0705-s1GER2ZWOK
0705-s1GER2Z-PF

Praktyczna nauka języka niemieckiego

ćwiczenia

180

Liczba
punktów
ECTS
15

Historia literatury niemieckiego
obszaru językowego
Proseminarium z lektur

wykład

30

3

egzamin

proseminarium

30

2

Proseminarium literaturoznawcze2

konwersatorium

30

3

Wiedza o krajach niemieckiego
obszaru językowego
Propedeutyka filologii

konwersatorium

30

3

konwersatorium

30

2

Kod z jednostki oferującej
przedmiot

Zajęcia ogólnouczelniane lub
oferowane na innym kierunku studiów3
Wychowanie fizyczne

zgodnie z wybranym
przedmiotem

30

2

ćwiczenia

30

1

zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie

390

31

Kod przedmiotu
w systemie USOS

Kod z jednostki oferującej
przedmiot

Razem:

Forma
zaliczenia
egzamin

IV semestr
Nazwa modułu/przedmiotu

Forma zajęć

Liczba
godzin

Praktyczna nauka języka niemieckiego

ćwiczenia

120

Liczba
punktów
ECTS
12

Historia literatury niemieckiego
obszaru językowego (wykład
monograficzny)4
Wiedza o krajach niemieckiego
obszaru językowego
Proseminarium kulturoznawcze5

wykład

30

4

egzamin

konwersatorium

30

3

konwersatorium

30

3

Wstęp do językoznawstwa

konwersatorium

30

2

Kod z jednostki oferującej
przedmiot

Język obcy

ćwiczenia

60

2

Kod z jednostki oferującej
przedmiot

Zajęcia ogólnouczelniane lub
oferowane na innym kierunku studiów
Wychowanie fizyczne

zgodnie z wybranym
przedmiotem

30

2

ćwiczenia

30

1

zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie

360

29

Kod przedmiotu
w systemie USOS
0705-s1GER2LPNJN
0705-s1GER2/3LHLmon
0705-s1GER2LWOK
0705-s1GER2/3LPRK
0705-s1GER2L-WSJ

Kod z jednostki oferującej
przedmiot

Razem:

Forma
zaliczenia
egzamin

2

– każdy student ma obowiązek do końca 4 semestru zaliczyć proseminarium literaturoznawcze i do końca 6 semestru
następne proseminarium;
3
–dowolne zajęcia ogólnokształcące z oferty uniwersyteckiej kończące się zaliczeniem, waga 2 pkt ECTS, realizowane
są w semestrach III-VI w wymiarze po 30 godzin;
4
– każdy student ma obowiązek zaliczyć (uczestniczyć w wykładzie i zdać egzamin) do końca 4 semestru jeden wykład
monograficzny i do końca 6 semestru następny jeden wykład;
5
– każdy student ma obowiązek do końca 4 semestru zaliczyć jedno proseminarium kulturoznawcze i do końca 6
semestru następne jedno proseminarium;

9

V semestr
Kod przedmiotu
w systemie USOS
0705-s1GER3ZPNJN
0705-s1GER3ZJmon
0705-s1GER2/3ZPRL
0705-s1GER2/3ZPRK
0705-s1GER3ZGKZEAJ
Kod z jednostki oferującej
przedmiot
Kod z jednostki oferującej
przedmiot

0705-s1GER3Z-SL

Nazwa modułu/przedmiotu

Forma zajęć

Liczba
godzin

Praktyczna nauka języka niemieckiego

ćwiczenia

120

Liczba
punktów
ECTS
8

Językoznawstwo (wykład
monograficzny)6
Proseminarium literaturoznawcze

wykład

30

4

egzamin

konwersatorium

30

3

Proseminarium kulturoznawcze

konwersatorium

30

3

Gramatyka kontrastywna z elementami
akwizycji języka
Język obcy

konwersatorium

30

2

ćwiczenia

60

3

zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
egzamin

Zajęcia ogólnouczelniane lub
oferowane na innym kierunku studiów
Seminarium licencjackie

zgodnie z wybranym
przedmiotem

30

2

seminarium

30

6

360

31

Razem:

Forma
zaliczenia
egzamin

zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę

VI semestr
Kod przedmiotu
w systemie USOS
0705-s1GER3LPNJN
0705-s1GER2/3LHLmon
0705-s1GER2/3ZPRJ
0705-s1GER3LHJZEG
Kod z jednostki oferującej
przedmiot

0705-s1GER3Z-SL

Nazwa modułu/przedmiotu

Forma zajęć

Liczba
godzin

Praktyczna nauka języka niemieckiego

ćwiczenia

120

Liczba
punktów
ECTS
8

Historia literatury niemieckiego
obszaru językowego (wykład
monograficzny)
Proseminarium językoznawcze7

wykład

30

4

egzamin

konwersatorium

30

3

konwersatorium

30

2

zgodnie z wybranym
przedmiotem

30

2

seminarium

30

8

270

2
29

zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie
na ocenę
zaliczenie

Historia języka z elementami
gramatyki historycznej
Zajęcia ogólnouczelniane lub
oferowane na innym kierunku studiów
Seminarium licencjackie

Praktyki zawodowe*
Razem:
* student do końca studiów musi zrealizować 60 godzin praktyk

Forma
zaliczenia
egzamin

Plan studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2014/2015
Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego
w dniu 18 marca 2014 r.

6

– każdy student ma obowiązek zaliczyć (uczestniczyć w wykładzie i zdać egzamin) do końca 6 semestru jeden wykład
monograficzny;
7
– każdy student ma obowiązek do końca 6 semestru zaliczyć jedno proseminarium językoznawcze.

10

