
Program studiów drugiego stopnia 
stacjonarnych 

na kierunku „Filologia” w ramach specjalności „Bałtystyka”  
(wariant przejściowy: dot. studentów, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 
2010/11) 

Program zgodny ze standardami kształcenia dla kierunku „filologia”, uchwalony przez Radę 
Wydziału Polonistyki 14 marca 2006 r., z korektą przyjętą przez Radę Wydziału Polonistyki UW 

15 lutego 2011 r. 

R – przedmiot realizowany przez cały rok,  
SZ – przedmiot realizowany w semestrze zimowym, 
SL – przedmiot realizowany w semestrze letnim, 
EGZ – przedmiot kończy się egzaminem,  
OC – przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. 

Rok I 
R: praktyczna nauka języka litewskiego C1, 120 h ćw., EGZ     [  8 ECTS] 
R: praktyczna nauka języka łotewskiego B1, 120 h ćw., EGZ     [  12 ECTS] 
R: gramatyka opisowa języka łotewskiego, 60 h wykł. kontr. z ćw., EGZ   [  8 ECTS] 
R:  zarys dziejów literatury łotewskiej, 60 h wykł. z ćw., EGZ.    [10 ECTS] 
R: wybrane zagadnienia literatury litewskiej, 60 h konw., OC    [  6 ECTS] 
SZ: gramatyka historyczna języka litewskiego, 30 h wykł.  z ćw., EGZ   [ 3 ECTS] 
SL: konwersatorium bałtystyczne (literatura starolitewska), 30 h wykł. z ćw., OC  [ 2  ECTS] 
R: seminarium magisterskie, 60 h sem.      [ 8 ECTS] 
przedmiot ogólnouniwersytecki      [3 ECTS] 

łącznie na I roku studiów drugiego stopnia:        60 
ECTS  

Rok II 
R: praktyczna nauka języka litewskiego C2, 90 h ćw. (30 h: SZ +60 h: SL), EGZ  [  8 ECTS] 
R: praktyczna nauka języka łotewskiego B2, 90 h ćw. (60 h: SZ + 30 h: SL), EGZ.  [  10 ECTS] 
SZ: translatorium  litewskie, 30 h, OC      [ 7 ECTS] 
SL: translatorium  łotewskie, 30 h, OC      [ 7 ECTS] 
SZ: wybrane zagadnienia kultury krajów bałtyckich, 30 h konw., OC   [ 7 ECTS] 
SZ: wykład lub konw. specjaliz., min. 30 h, OC      [ 6 ECTS] 
R: seminarium magisterskie, 60 h sem.      [ 12 ECTS] 
przedmiot ogólnouniwersytecki      [ 3 ECTS] 

łącznie na II roku studiów drugiego stopnia:        60 
ECTS  

Sylwetka absolwenta studiów drugiego stopnia 
Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności „Bałtystyka” na kierunku „Filologia” zna 

język litewski na poziomie kompetencji zbliżonym do rodzimej oraz język łotewski na poziomie B2 
(wg skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy).  
 Ponadto odznacza się głęboką znajomością literatury oraz kultury litewskiej i łotewskiej oraz 
głęboką teoretyczną wiedzą o obu językach bałtyckich.  
 Przygotowany jest do pracy tłumacza, w tym tłumacza literatury, do pracy w redakcjach 
książkowych, zwłaszcza specjalizujących się w literaturze tego obszaru, w redakcjach czasopism, a 
także w instytucjach badawczych, naukowych i kulturalnych wymagających bardzo dobrej znajomości 
języków i kultur bałtyckich.  
 Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz jest przygotowany do podejmowania 
wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.


