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Studia pierwszego stopnia  
 
Rok I  
 
Grupa tre ści podstawowych (300 godz.) 

Praktyczna nauka j. litewskiego A2 − 300 godz. ćwiczeń, EGZ.                         [24 ECTS] 
 

      
Grupa tre ści kierunkowych – przedmioty i godziny wynikaj ące ze standardów (300 godz.)  

Wstęp do językoznawstwa − 60 godz. wykładu, EGZ.           [5 ECTS] 
Wstęp do literaturoznawstwa − 60 godz. konwersatorium           [3 ECTS] 
Historia krajów nadbałtyckich − 60 godz. wykładu, EGZ.           [5 ECTS] 
Wiedza o krajach nadbałtyckich − 30 godz. wykładu           [2 ECTS]  
Źródła tradycji bałtyckiej − 60 godz. konwersatorium           [4 ECTS] 
Gramatyka opisowa I. (Kategorie gramatyczne) − 30 godz. wykładu kontrolowanego                                       [2 ECTS] 
  

Inne (188 godz.) 
Historia filozofii − 60 godz. wykładu, EGZ.            [5 ECTS] 
Antropologia kultury − 60 godz. ćwiczeń                                                                                                              [5 ECTS] 
Technologia informacyjna − intern. 30 godz.                                        [2 ECTS] 
Bezpieczeństwo i higiena pracy – intern. 4 godz.                                                         [0,5 ECTS] 
Ochrona własności intelektualnej – intern. 4 godz.                                                  [0,5 ECTS] 
Zajęcia ogólnouniwersyteckie - 30 godz.                     [min. 2 ECTS] 
 
łącznie na I roku studiów pierwszego stopnia:        60 ECTS  

 
ROK II 
 

Grupa tre ści podstawowych (240 godz.)  
 
Praktyczna nauka języka litewskiego B1 − 240 godz. ćwiczeń, EGZ.                                         [20 ECTS] 
 
      Grupa tre ści kierunkowych – przedmioty i godziny wynikaj ące ze standardów (330 godz.)    
   
  
 Gramatyka opisowa II − 60 godz. wykładu i SL 30 godz. ćwiczeń, EGZ.                                                         [8 ECTS]  
 Historia nowoŜytnej literatury litewskiej  − 60 godz. konw., EGZ.                                            [6 ECTS]  
 Historia języka litewskiego − 30 godz. wykładu, EGZ.                  [3 ECTS] 
 Problemy społeczno-kulturowe krajów bałtyckich − 30 godz. wykładu                                                        [1 ECTS] 
 Warsztat pracy filologa − 30 godz. ćwiczeń                   [1 ECTS] 
 Akwizycja i nauczanie języków -30 godz. ćwiczeń                   [3 ECTS] 
 Konwersatorium bałtystyczne  − 60 godz. ćwiczeń                   [4 ECTS] 
 

Inne (330 godz.) 
Łacina − 120 godz. ćwiczeń,  EGZ.                                                                                                                            [5 ECTS] 
Lektorat języka nowoŜytnego −120 godz. ćwiczeń, EGZ. B2                                             [6 ECTS] 
Wychowanie fizyczne − 60 godz.                                   [0 ECTS] 
Zajęcia ogólnouniwersyteckie - 30 godz.                                     [min. 3 ECTS] 

 
łącznie na II roku studiów pierwszego stopnia:        60 ECTS  
 
ROK III 
 

Grupa tre ści podstawowych (360 godz.)  
Praktyczna nauka języka litewskiego B2 − 180 godz. ćwiczeń, EGZ.                                            [12 ECTS]  
Praktyczna nauka języka łotewskiego A2 − 180 godz. ćwiczeń, EGZ.                               [16 ECTS] 
 
Grupa tre ści kierunkowych – przedmioty i godziny wynikaj ące ze standardów  (180 godz.) 
 
Historia współczesnej literatury litewskiej − 60 godz. konwersatorium, EGZ.                                              [8 ECTS] 



 Gramatyka kontrastywna polsko-litewska − 30 godz. wykładu, EGZ.                                                          [4 ECTS] 
 Elementy stylistyki litewskiej − 30 godz. ćwiczeń, EGZ                                   [3 ECTS] 
Seminarium licencjackie językoznawcze/literackie − 60 godz. ćwiczeń                                 [10 ECTS] 
 

Inne (130 godz.) 
 
Zajęcia ogólnouniwersyteckie - 30 godz.                                [min. 3 ECTS] 
Wychowanie fizyczne − 60 godz.                        [0 ECTS] 
Praktyka kierunkowa – 40 godz. 1 miesiąc, ZAL        [4 ECTS] 
 
łącznie na III roku studiów pierwszego stopnia:       60 ECTS  
 

 
 
Sylwetka absolwenta studiów pierwszego stopnia 
Absolwent studiów pierwszego stopnia specjalności „Bałtystyka” na kierunku „Filologia” czynnie zna język 
litewski co najmniej na poziomie B2 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 
Europy, oraz biernie na poziomie kompetencji zbliŜonej do rodzimej. Ponadto zna język łotewski na 
poziomie A2 i co najmniej jeszcze jeden język nowoŜytny na poziomie B2. Zna historię obszaru krajów 
bałtyckich, kulturę tych krajów oraz ich współczesne problemy. Zna nowoŜytną literaturę litewską i 
odznacza się teoretyczną wiedzą o języku litewskim. 
 Kompetencje te umoŜliwiają mu podjęcie pracy w dwujęzycznym środowisku, w zakresie turystyki, 
organizacji wypoczynku, organizacji kultury, upowszechniania kultury, a takŜe w przedsiębiorstwach i 
urzędach (takŜe państwowych). 
 Ponadto absolwent przygotowany jest do specjalizacji w zakresie krajów bałtyckich na innym 
kierunku studiów (dziennikarstwo, prawo, ekonomia, handel, zarządzanie, nauki polityczne, historia itd.). 
 Przygotowany jest teŜ teoretycznie do studiów magisterskich na kierunku filologia w innej 
specjalności (pod warunkiem znajomości języka) oraz do studiów na makrokierunkach filologiczno-
kulturoznawczych. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


