
PROGRAM STUDIÓW 

1. Moduły kształcenia  

W programie kształcenia dwuletnich studiów II stopnia na kierunku filologia polska 
przewidziano do realizacji 810 godzin zajęć, które podzielono na kilka modułów 
głównych. 
 
Moduł A: zerowy nie jest przewidziany do realizacji na studiach drugiego stopnia, 
zatem przypisana do niego liczba punktów ECTS wynosi 0. 

 
Moduł B: kierunkowy realizowany jest w semestrach I-IV, przypisana do niego 
liczba punktów ECTS wynosi od 46 do 62, a studenci uzyskują możliwość wyboru 
formy zaliczenia części przedmiotów. Z wybraną formą zaliczenia powiązana jest 
przyznana przedmiotom wartość punktów ECTS. 

 
Na kierunku filologia polska na moduł B składają się dwa moduły związane z dwiema 
dyscyplinami: literaturoznawstwem i językoznawstwem, poszerzającą wiedzę z 
zakresu filologii polskiej uzyskaną na niższych stopniach edukacyjnych.  

 
Moduł C: wspomagający kierunkowy realizowany jest w semestrach II-IV, 
przypisana do niego liczba punktów ECTS wynosi 20. Na moduł wspomagający 
kierunkowy składają się seminaria magisterskie, umożliwiające studentom rozwijanie 
specjalistycznych zainteresowań i umożliwiają zdobycie niezbędnych kwalifikacji 
związanych ze specyficznymi wymaganiami dotyczącymi procedur i umiejętności 
badawczych związanych z wybranym seminarium magisterskim i konkretnym 
tematem pracy dyplomowej. 

 
Moduł D: podstawowy realizowany jest w semestrach I-IV, przypisana do niego 
liczba punktów ECTS wynosi 12. Na moduł podstawowy składają się przedmioty 
pozwalające na rozszerzenie umiejętności w zakresie języków obcych. 

 
Moduł E: specjalizacyjny realizowany jest w semestrach II-IV, przypisana do niego 
wartość punktów ECTS wynosi 18. Moduł ten zawiera przedmioty i specyficzne 
efekty kształcenia związane ze studiowaną specjalizacją. Specjalizacje są otwarte 
dla studentów wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale 
Humanistycznym, o ile studenci spełniają przypisane do poszczególnych specjalizacji 
wymagania wstępne. 

 
Moduł F: moduł zajęć wolnego wyboru realizowany w jest semestrach I-IV, 
przypisana do niego wartość punktów ECTS wynosi w zależności od wybranej 
ścieżki kształcenia od 14 do 28. W ramach modułu F studenci otrzymują możliwość 
wyboru przedmiotów z oferty kierunkowej, wydziałowej i ogólnouczelnianej. W tym 
module  mają obowiązek uzyskania minimalnej liczby punktów z przedmiotów 
prowadzonych na innym kierunku lub oferty ogólnouczelnianej. 

 
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 II stopnia na kierunku filologia polska został skonstruowany wg modelu 
przyjętego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
umożliwiającego mobilność studentów między proponowanymi na Wydziale 
specjalizacjami. Studenci kierunku filologia polska mogą wybierać pomiędzy 
specjalizacjami oferowanymi w ramach kierunku oraz, o ile spełniają wymagania 
wstępne, pomiędzy specjalizacjami na innych kierunkach. Takie rozszerzenie oferty 
jest możliwe dzięki synchronizacji w obrębie Wydziału liczby punktów ECTS oraz 
godzin zajęć dla poszczególnych specjalizacji w danym semestrze. 
 
Plan studiów II stopnia na kierunku filologia polska został skonstruowany w sposób 
umożliwiający ich podjęcie przez osoby posiadające kwalifikacje z zakresu nauk 
humanistycznych i społecznych oraz osoby szczególnie zainteresowane językiem 
polskim, posiadające kwalifikacje z zakresu innych obszarów kształcenia.  

 
Plan studiów przewiduje wyposażenie studentów w kwalifikacje umożliwiające 
podejmowanie działań badawczych w ramach wybranych specjalizacji 
polonistycznych. W tym zakresie składa się z dwóch zasadniczych modułów: 
kierunkowego, w ramach którego studenci otrzymują wiedzę i kwalifikacje zakresu 
ogólnej metodologii i procedur badawczych. Drugi moduł (moduł wspomagający 
kierunkowy) związany jest z wybranym przez studentów seminarium magisterskim i 
tematem pracy dyplomowej. W tym module studenci otrzymują specjalistyczną 
wiedzę dotyczącą warsztatu naukowego i problemów badawczych 
charakterystycznych dla wybranej dyscypliny (literaturoznawstwo, językoznawstwo), 
a w ramach dyscypliny – konkretnego tematu badawczego.  

4. Praktyka 
 

Praktyka na studiach II stopnia oferowana jest tylko na 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. Studenci innych specjalizacji mogą w 
indywidualnie brać udział w praktykach i stażach organizowanych m.in. przez Biuro 
Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
 


