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P l a n   s t u d i ó w 
Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny 
Kierunek studiów: filologia 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia:  ogólnoakademicki 
Forma studiów: studia stacjonarne 
Specjalność:  filologia germańska 
Liczba semestrów: 6 
Liczba punktów ECTS: 180 
Łączna liczba godzin dydaktycznych: 1980 

 
I semestr  

 
II semestr 

 
 
 
                                                             
1 – w tym 30 godzin wyrównawczych; 

Kod przedmiotu  
w systemie USOS Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba 

godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

0705-s1GER1Z-
PNJN 

Praktyczna nauka języka niemieckiego ćwiczenia 1801 14 zaliczenie 
na ocenę 

0705-s1GER1Z-
GOP(w) 

Gramatyka opisowa języka 
niemieckiego 

wykład 30 3 egzamin 

0705-s1GER1Z-
GOP(k) 

Gramatyka opisowa języka 
niemieckiego 

konwersatorium 30 3 zaliczenie 
na ocenę 

0705-s1GER1Z-
PROSL 

Proseminarium z lektur seminarium 
przedmiotowe 

30 4 zaliczenie 
na ocenę 

0705-s1GER1Z-HN Historia Niemiec konwersatorium 30 3 zaliczenie 
na ocenę 

0705-s1GER1Z-
WDL 

Wstęp do literaturoznawstwa konwersatorium 30 2 zaliczenie 
na ocenę 

Kod z jednostki oferującej  
przedmiot Elementy bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ergonomii (szkolenie 
podstawowe) 

  0 zaliczenie 

Kod z jednostki oferującej  
przedmiot 

Szkolenie biblioteczne   0 zaliczenie 

Razem:  330 29  

Kod przedmiotu  
w systemie USOS Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba 

godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

0705-s1GER1L-
PNJN 

Praktyczna nauka języka niemieckiego ćwiczenia 180 15 egzamin 

0705-s1GER1L-
GOP(w) 

Gramatyka opisowa języka 
niemieckiego 

wykład 30 3 egzamin 

0705-s1GER1L-
GOP(k) 

Gramatyka opisowa języka 
niemieckiego 

konwersatorium 30 3 zaliczenie 
na ocenę 

0705-s1GER1L-
HLN(w) 

Historia literatury niemieckiego 
obszaru językowego 

wykład 30 3 egzamin 

0705-s1GER1L-
PROSL 

Proseminarium z lektur seminarium 
przedmiotowe 

30 4 zaliczenie 
na ocenę 

0705-s1GER1L-HN Historia Niemiec konwersatorium 30 3 egzamin 
Razem:  330 31  
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III semestr  

 
IV semestr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 – każdy student ma obowiązek do końca 4 semestru zaliczyć proseminarium literaturoznawcze i do końca 6 semestru 
następne proseminarium; 
3 – 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; 
4 – każdy student ma obowiązek do końca 4 semestru zaliczyć jedno proseminarium kulturoznawcze i do końca 6 
semestru następne jedno proseminarium; 

Kod przedmiotu  
w systemie USOS Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba 

godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

0705-s1GER2Z-
PNJN 

Praktyczna nauka języka niemieckiego ćwiczenia 180 15 zaliczenie 
na ocenę 

0705-s1GER2Z-
HLN(w) 

Historia literatury niemieckiego 
obszaru językowego 

wykład 30 3 egzamin 

0705-s1GER2Z-
PROSL 

Proseminarium z lektur seminarium 
przedmiotowe 

30 4 zaliczenie 
na ocenę 

0705-s1GER2/3Z-
PRL 

Proseminarium literaturoznawcze2 konwersatorium 30 3 zaliczenie 
na ocenę 

0705-s1GER2Z-
WOK 

Wiedza o krajach niemieckiego 
obszaru językowego 

konwersatorium 30 3 zaliczenie 
na ocenę 

Kod z jednostki 
oferującej  przedmiot 

Język łaciński ćwiczenia 30 2 zaliczenie 
na ocenę 

Kod z jednostki oferującej  
przedmiot Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30 1 zaliczenie  

Razem:  360 31  

Kod przedmiotu  
w systemie USOS Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba 

godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

0705-s1GER2L-
PNJN 

Praktyczna nauka języka niemieckiego ćwiczenia 150 14 egzamin 

0705-s1GER2/3L-
HLmon 

Historia literatury niemieckiego 
obszaru językowego (wykład 

monograficzny)3 

wykład 30 4 egzamin 

0705-s1GER2L-
WOK 

Wiedza o krajach niemieckiego 
obszaru językowego 

konwersatorium 30 3 zaliczenie 
na ocenę 

0705-s1GER2/3L-
PRK 

Proseminarium kulturoznawcze4 konwersatorium 30 3 zaliczenie 
na ocenę 

0705-s1GER2L-WSJ Wstęp do językoznawstwa konwersatorium 30 2 zaliczenie 
na ocenę 

Kod z jednostki oferującej  
przedmiot 

Język obcy  ćwiczenia 60 2 zaliczenie 
na ocenę 

Kod z jednostki oferującej  
przedmiot Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30 1 zaliczenie  

Razem:  360 29  
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V semestr  

 
VI semestr  

* student do końca studiów musi zrealizować 60 godzin praktyk 
 
Plan studiów obowiązuje od semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017  
Plan studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego 
w dniu 9 lutego 2016 r. 

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

Kod przedmiotu  
w systemie USOS Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba 

godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

0705-s1GER3Z-
PNJN 

Praktyczna nauka języka niemieckiego ćwiczenia 120 8 zaliczenie 
na ocenę 

0705-s1GER3Z-
Jmon 

Językoznawstwo (wykład 
monograficzny)5 

wykład 30 4 egzamin 

0705-s1GER2/3Z-
PRL 

Proseminarium literaturoznawcze konwersatorium 30 3 zaliczenie 
na ocenę 

0705-s1GER2/3Z-
PRK 

Proseminarium kulturoznawcze konwersatorium 30 3 zaliczenie 
na ocenę 

0705-s1GER3Z-
GKZEAJ 

Gramatyka kontrastywna z elementami 
akwizycji języka 

konwersatorium 30 2 zaliczenie 
na ocenę 

Kod z jednostki oferującej  
przedmiot 

Język obcy  ćwiczenia 60 3 egzamin 
Kod z jednostki oferującej  

przedmiot Zajęcia ogólnouczelniane lub 
oferowane na innym kierunku studiów 

zgodnie z wybranym 
przedmiotem 30 2 zaliczenie 

na ocenę 
0705-s1GER3Z-SL Seminarium licencjackie seminarium 30 7 zaliczenie 

na ocenę 
Razem:  360 32  

Kod przedmiotu  
w systemie USOS Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba 

godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 

Forma 
zaliczenia 

0705-s1GER3L-
PNJN 

Praktyczna nauka języka niemieckiego ćwiczenia 120 8 egzamin 

0705-s1GER2/3L-
HLmon 

Historia literatury niemieckiego 
obszaru językowego (wykład 

monograficzny) 

wykład 30 4 egzamin 

0705-s1GER2/3Z-
PRJ 

Proseminarium językoznawcze6 konwersatorium 30 3 zaliczenie 
na ocenę 

0705-s1GER3L-
HJZEG 

Historia języka z elementami 
gramatyki historycznej 

konwersatorium 30 2 zaliczenie 
na ocenę 

0705-s1GER3Z-SL Seminarium licencjackie seminarium 30 9 zaliczenie 
na ocenę 

 Praktyki zawodowe*   2 zaliczenie 
Razem:  240 28  


