
PROGRAM STACJONARNYCH JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH  
NA KIERUNKU „FILOLOGIA”  

W RAMACH SPECJALNOŚCI „BAŁTYSTYKA” 

Wszystkie przedmioty – z wyjątkiem oznaczonych jako SZ (semestr zimowy) lub SL (semestr 
letni) są realizowane w cyklu rocznym. 

I ROK  
1. Praktyczna nauka języka litewskiego I, 300 godz., EGZ  25 ECTS (10+10+5) 
2. Historia krajów nadbałtyckich, 60 godz., EGZ   6 ECTS (2+2+2) 
3. Wiedza o krajach nadbałtyckich, 60 godz.   4 ECTS (2+2) 
4. Wstęp do językoznawstwa ogólnego, 60 godz., EGZ  5 ECTS (1+1+3) 
5. SL Gramatyka opisowa języka litewskiego I, 60 godz.  3 ECTS  
(30 godz. wykładu + 30 godz. ćwiczeń) 
6. Antropologia kultury, 60 godz., esej    5 ECTS (2+3) 
7. Łacina I, 60 godz.       2 ECTS (1+1) 
8. SL Tradycja biblijna w kulturze, 30 godz.    3 ECTS 
9. SZ Tradycja antyczna w kulturze, 30 godz.   3 ECTS 
10. Historia filozofii, 60 godz., EGZ     6 ECTS (2+2+2) 

RAZEM: 62 ECTS 
 II ROK 
1. Praktyczna nauka języka litewskiego II, 300 godz., EGZ 25 ECTS (10+10+5) 
2. Gramatyka opisowa języka litewskiego II, 120 godz., EGZ 18 ECTS (5+5+8) 
(60 godz. wykładu + 60 godz. ćwiczeń) 
3. Historia literatury litewskiej, 60 godz.    15 ECTS (7+8) 
4. Łacina, 60 godz., EGZ      3 ECTS (1+1+1) 
5. Wykład monograficzny I (OGUN), 60 godz.*   2 ECTS 
         RAZEM: 63 ECTS 

III ROK 
1. Praktyczna nauka języka litewskiego III, 180 godz., EGZ 12 ECTS (4+4+4) 
2. Praktyczna nauka języka łotewskiego I, 180 godz., EGZ  15 ECTS (5+5+5) 
3. Historia literatury litewskiej II, 60 godz.    8 (4+4) 
4. Gramatyka historyczna języka litewskiego, 120 godz., EGZ 15 ECTS (5+5+5) 
(60 godz. wykł. + 60 godz. ćw.)  
5. Konwersatorium językoznawcze, 60 godz. / j.   6 ECTS (3+3) 
lub Konwersatorium literackie, 60 godz. / l.*** 
6. Teoretyczne zagadnienia nauki o literaturze, 60 godz., EGZ 4 ECTS (1+1+2) 
          Razem: 60 ECTS 

IV ROK  (oprócz ozn. SL wszystkie przedm. roczne) 
1. Praktyczna nauka języka litewskiego IV, 120 godz., EGZ 12 ECTS (4+4+4) 
2. Praktyczna nauka języka łotewskiego II, 120 godz., EGZ 15 ECTS (5+5+5) 
3. Gramatyka opisowa języka łotewskiego, 120 godz., EGZ 15 ECTS (5+5+5) 
(60 godz. wykł. + 60 godz. ćw.) 
4. SL Zarys dziejów literatury łotewskiej, 30 godz.    3 ECTS 



5. Wybrane zagadnienia kult. narodów bałtyckich, 60 godz. 5 ECTS (2+3) 
7. Wykład specjalizacyjny, 60 godz.     4 ECTS 
9. Seminarium magisterskie, 60 godz.    10 ECTS (5+5) 
         RAZEM: 64 ECTS 
  
V ROK 
1. Konwersacje litewskie, 60 godz.     15 ECTS (7+8) 
2. Konwersacje łotewskie, 60 godz.     15 ECTS (7+8) 
3. Wykład monograficzny II (OGUN), 60 godz.   4 ECTS 
4. Seminarium magisterskie, 60 godz.    20 ECTS  
5. Rozliczenie egzaminów z przedmiotów do wyboru: 
A. Psychologia/Logika/Socjologia     min. 2 ECTS 
B. Język obcy        min. 2 ECTS 
C. W-F         0 ECTS 

RAZEM: 58 ECTS 

W trakcie studiów  
(zalecane: w c. pierwszych 3 lat, rozliczane: na V roku) 
A. EGZ: psychologia / logika / socjologia  min. 2 pkt ECTS 
B. EGZ: język obcy     min 2 pkt ECTS 
C. wychowanie fizyczne: 120 godz. 

OBJAŚNIENIA I UWAGI 

Realizacja programu studiów oznacza uzyskanie w ciągu 5 lat co najmniej 300 
punktów ECTS. 

JĘZYKI OBCE (NIEKIERUNKOWE) 
W ciągu 5 lat studiów (choć zalecane jest wywiązanie się z tego obowiązku na II lub 

III roku) należy zdać egzamin z dowolnie wybranego języka obcego (oprócz języków 
kierunkowych: litewskiego i łotewskiego).  

Studenci, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2005/06 i później, zdają egzamin z 
niekierunkowego języka obcego na poziomie B2, studenci, którzy rozpoczęli studia wcześniej 
– na poziomie B1. Zdanie tego egzaminu oznacza uzyskanie min. 2 punktów ECTS. 

Otrzymane na początku studiów żetony lektoratowe należy wykorzystać zgodnie z 
własnymi potrzebami i zainteresowaniami, tzn. można zapisać się na lektorat języka obcego, 
z którego będzie zdawany egzamin, lub na lektoraty jakichkolwiek innych języków (uzyskuje 
się wtedy „nadprogramowe” punkty ECTS). Dopuszczalne jest także nieuczęszczanie na 
lektoraty języków niekierunkowych – pod warunkiem zdania egzaminu, o którym mowa 
wcześniej. 

ŁACINA 
Studenci, którzy uczyli się łaciny w szkole średniej, są zwolnieni z uczęszczania na 

lektorat łaciński i z egzaminu z tego języka – na podstawie wpisu na świadectwie 
maturalnym. 



Pozostali studenci po zaliczeniu lektoratu łacińskiego i po zdaniu egzaminu z języka 
łacińskiego uzyskują w sumie 5 „nadprogramowych” punktów ECTS. 

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE 
1. Studenci, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2005/2006 albo 2006/07: 

a) decyzję o wyborze specjalizacji językoznawczej lub literaturoznawczej podejmują na 
początku III roku studiów – uczęszczają albo na konwersatorium bałtystyczne językoznawcze 
albo na konwersatorium bałtystyczne literaturoznawcze;  
b) na IV roku studiów jako 60-godzinny wykład specjalizacyjny (na ocenę) studenci zaliczają 
zajęcia z oferty ogólnouniwersyteckiej, których tematyka jest związana z wybraną 
specjalizacją i za które otrzymuje się min. 4 punkty ECTS, przy czym językoznawcy mają 
obowiązek zaliczyć co najmniej 30 godz. zajęć „Z zagadnień typologii języków”; 
c) na IV i V roku studiów studenci wybierają odpowiednio seminarium magisterskie 
językoznawcze albo literaturoznawcze; 
 2. Co do studentów, którzy rozpoczęli studia przed r. akad. 2005/06: 
a) na III roku studiów literaturoznawcy mają obowiązek zaliczyć 60 godz. zajęć z poetyki, za 
które uzyskują 2 „nadprogramowe” punkty ECTS;  
b) konwersatorium bałtystyczne – p. 1a), OPRÓCZ studentów, którzy rozpoczęli studia w r. 
akad. 2004/05 – zaliczają konwersatorium na IV roku studiów. 
c) wykład specjalizacyjny – p. 1b). 
d) na IV i V roku studiów studenci wybierają odpowiednio seminarium magisterskie 
językoznawcze albo literaturoznawcze. 

WYKŁADY MONOGRAFICZNE 
Należy zaliczyć łącznie 120 godz. wykładów monograficznych, wybranych z oferty 

ogólnouniwersyteckiej. Terminy: 
a) „Wykład monograficzny I”, 60 godz., min. 2 punkty ECTS: 
- studenci, którzy rozpoczęli studia w r. akad. 2006/07 – na II roku, 
- studenci, którzy rozpoczęli studia wcześniej – na III lub IV roku.  
b) „Wykład monograficzny II”, 60 godz., min. 4 punkty ECTS – na V roku. 

PRZEDMIOTY DO WYBORU: PSYCHOLOGIA, LOGIKA, SOCJOLOGIA 
 Obowiązkowy jest egzamin z jednego z tych przedmiotów (należy uzyskać min. 2 
punkty ECTS). 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 
 W ciągu 5 lat studiów należy zaliczyć łącznie 120 godz. wychowania fizycznego.  
Za te zajęcia nie otrzymuje się punktów ECTS.


