
PROGRAM STUDIÓW 

1.  Moduły kształcenia 

W programie kształcenia trzyletnich studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia 
polska przewidziano do realizacji 1830 godzin zajęć, które podzielono na sześć 
modułów głównych.  

 
Moduł A: zerowy realizowany jest w całości w semestrze pierwszym w ramach 
zintegrowanych studiów polonistycznych, a przypisana do niego liczba punktów 
ECTS wynosi 14. Moduł zerowy ma za zadanie zapoznać studentów ze specyfiką 
studiowanego kierunku, pomóc im w ustaleniu zakresu posiadanej przez siebie 
wiedzy i umiejętności oraz krytycznie ocenić ich stopień zaawansowania w celu 
zaplanowania dalszego trybu kształcenia włącznie ze zmianą kierunku – w ramach 
zintegrowanych studiów polonistycznych lub pozostałej oferty edukacyjnej Wydziału 
Humanistycznego. Do modułu A przypisane są kwalifikacje rozwijane i doskonalone 
na dalszych etapach studiów, co pozwala studentom zmienić w ramach Wydziału  
Humanistycznego kierunek studiów bez różnic programowych. W przypadku zmiany 
dotychczasowego kierunku, realizowanego poza zintegrowanymi studiami 
polonistycznymi, punkty ECTS zdobyte w trakcie zajęć prowadzonych w obrębie 
modułu zerowego zaliczane są na poczet punktów, które student ma obowiązek 
zdobyć na innym kierunku studiów lub w ramach zajęć ogólnouczelnianych. 

 
Na kierunku filologia polska na moduł A składają się trzy przedmioty: nauki 
pomocnicze filologii, język jako archiwum kultury oraz język obcy starożytny: język 
łaciński, jako obowiązkowy dla większości kierunków studiów humanistycznych. 

 
Moduł B: kierunkowy realizowany jest w semestrach II-VI, przypisana do niego 
liczba punktów ECTS wynosi od 65 do 73, a studenci uzyskują możliwość wyboru 
formy zaliczenia części przedmiotów. Z wybraną formą zaliczenia powiązana jest 
przyznana przedmiotom wartość punktów ECTS. Na moduł kierunkowy składają się 
przedmioty stanowiące kanon filologii polskiej, do których przypisano większość 
kierunkowych efektów kształcenia. Są to przedmioty z zakresu literaturoznawstwa 
(osiem przedmiotów) i językoznawstwa (siedem przedmiotów).  

 
Moduł C: wspomagający kierunkowy realizowany jest w semestrach III, V-VI w 
ramach zintegrowanych studiów polonistycznych, a przypisana do niego liczba 
punktów ECTS wynosi 14. Na moduł wspomagający treści kierunkowe składają się 
proseminarium i seminarium licencjackie, umożliwiające studentom rozwijanie 
specjalistycznych zainteresowań związanych ze studiowanymi dyscyplinami wiedzy. 

 
Moduł D: podstawowy realizowany jest w semestrach I-IV w ramach 
zintegrowanych studiów polonistycznych, a przypisana do niego liczba punktów 
ECTS wynosi 24. Na moduł podstawowy składają się przedmioty niezwiązane 
bezpośrednio z kierunkiem studiów, takie jak język obcy nowożytny i wychowanie 
fizyczne oraz dające szersze podstawy dla studiowanego kierunku: przedmiot 
społeczno-humanistyczny (wybierany z oferty wydziałowej) i wykład monograficzny 
religie świata. W module tym znajdują się także przedmioty: technologia informacyjna 
oraz wprowadzenie do studiów wyższych, z których ten drugi ma na celu zapoznanie 
studentów z systemem studiowania, organizacją i funkcjonowaniem Uniwersytetu 



Zielonogórskiego oraz jego systemem bibliotecznym, a także podstawowymi 
przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej, życiem kulturalnym miasta 
i regionu itd.  

 
Moduł E: specjalizacyjny realizowany jest w semestrach II-V w ramach 
zintegrowanych studiów polonistycznych, a przypisana do niego wartość punktów 
ECTS wynosi 25. Moduł ten zawiera przedmioty i specyficzne efekty kształcenia 
związane ze studiowaną specjalizacją. Studenci kierunku filologia polska mogą 
wybrać daną specjalizację, o ile spełniają przypisane do niej wymagania wstępne, 
przy czym większość specjalizacji takich ograniczeń nie ma. 
 
Moduł F: moduł zajęć wolnego wyboru realizowany jest w semestrach II-VI w 
ramach zintegrowanych studiów polonistycznych, a przypisana do niego wartość 
punktów ECTS wynosi (w zależności od wybranej ścieżki kształcenia) od 18 do 26. 
W ramach modułu F studenci otrzymują możliwość wyboru przedmiotów i ścieżek 
tematycznych z oferty kierunkowej, wydziałowej i ogólnouczelnianej. W tym module 
mają obowiązek uzyskania minimalnej liczby punktów z przedmiotów prowadzonych 
na innym kierunku lub oferty ogólnouczelnianej, o ile wymóg ten nie został 
zrealizowany w związku ze zmianą kierunku studiów po pierwszym semestrze i 
zaliczeniu na ten poczet punktów ECTS uzyskanych w module A: zerowym. 
 

UWAGA:  

W przypadku studiów niestacjonarnych została ograniczona możliwość wyboru przez 
studentów form zaliczania poszczególnych przedmiotów. Za obowiązkowe przyjmuje 
się formy, do których przypisana jest najwyższa wartość punktów ECTS. 

2. Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

Podstawowe sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia na kierunku 
filologia polska to egzamin, praca pisemna, prezentacja oraz bieżąca ewaluacja 
postępów w kształceniu podczas zajęć. Końcowym elementem weryfikacji efektów 
kształcenia jest praca dyplomowa i egzamin dyplomowy. 

3. Plan studiów z sylabusami 

Plan studiów I stopnia na kierunku filologia polska został skonstruowany według 
modelu przyjętego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
umożliwiającego mobilność studentów między kierunkami studiów i proponowanymi 
przez Wydział specjalizacjami. Jego założeniem jest umożliwienie studentom 
pierwszego roku zmiany kierunku studiów w ramach Wydziału w sposób, który nie 
generuje różnic programowych. Jest to możliwe dzięki uwzględnieniu w pierwszym 
semestrze studiów przedmiotów z modułu podstawowego (np. zajęć z wychowania 
fizycznego i języka obcego) oraz poprzez wprowadzenie modułu zerowego, 
zawierającego przedmioty kierunkowe. Moduł zerowy na całym Wydziale został 
skonstruowany w taki sposób, by wszystkie przypisane do niego kwalifikacje 
kierunkowe były rozwijane na semestrach wyższych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, 
student zmieniający kierunek studiów, który nie otrzymał kwalifikacji przypisanych do 
modułu zerowego w obrębie nowego kierunku, uzyska je w semestrach od II do VI, a 
punkty ECTS otrzymane na kierunku pierwotnym zostaną mu uznane jako punkty 



uzyskane w ramach zajęć oferty ogólnouczelnianej lub zajęć na innym kierunku 
studiów (zasada ta nie obowiązuje w obrębie zintegrowanych studiów 
polonistycznych). Ponadto mobilność studentów między kierunkami umożliwia 
przypisanie w ramach Wydziału Humanistycznego porównywalnych kwalifikacji do 
przedmiotów z bloku wolnego wyboru, dzięki czemu została wzbogacona oferta zajęć 
adresowanych do pojedynczych studentów oraz zostały stworzone warunki do 
tworzenia interdyscyplinarnych indywidualnych programów studiów. 

 
Mobilność pomiędzy kierunkami studiów w zakresie oferowanych specjalizacji jest 
możliwa dzięki synchronizacji liczby punktów ECTS oraz godzin zajęć dla 
poszczególnych specjalizacji z godzinami zajęć i punktacją ECTS w obrębie 
poszczególnych kierunków. 
 

4. Praktyka 

Praktyka zawodowa w wymiarze 90 godzin (3 punkty ECTS) realizowana jest w 
ramach wybranej specjalizacji w semestrze IV lub w okresie wakacyjnym przed tym 
semestrem (w przypadku specjalizacji nauczycielskiej w semestrach III i V). 
Szczegółowy opis zasad i formy odbywania praktyk jest dostępny online na 
właściwych stronach Wydziału Humanistycznego.  
W przypadku specjalizacji nauczycielskiej jej wymiar jest zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie 
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela i 
wynosi 150 godzin (5 punktów ECTS).   



 


