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PROGRAMU STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU Komunikacja międzykulturowa — Azja i Afryka

O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM 

OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020  

PRZYJĘTY UCHWAŁĄ SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR 414 Z DNIA 8 MAJA 2019 

studia prowadzone w języku: polskim 

forma studiów: stacjonarne 

liczba semestrów: cztery 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów: 120 

łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów: 947 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister 
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liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru: 84 

liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia: 109 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS): 5 

liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego: n/d 

liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla 

profilu ogólnoakademickiego: 67 
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Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy udział 
dyscyplin

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów uczenia się)

Nauki humanistyczne nauki o kulturze i religii 82% nauki o kulturze i religii

Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 2%

Nauki humanistyczne językoznawstwo 8%

Nauki humanistyczne filozofia 1%

Nauki humanistyczne historia 7%

Razem: - 100% -
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Efekty uczenia się zdefiniowane dla kierunku studiów 

nazwa kierunku studiów: Komunikacja międzykulturowa — Azja i Afryka 
poziom kształcenia: studia II stopnia 
profil kształcenia: ogólnoakademicki

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów
Efekty uczenia się

Odniesienie do charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na 

poziomie 4

Wiedza: absolwent 

K_W01
ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i 

metodologię) z zakresu językoznawstwa lub historii lub zagadnień 
społeczno-politycznych lub komunikacji międzykulturowej

P7S_WG
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K_W02

ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę o wybranych problemach 
kultur Azji i Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i 
religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie 

porównawczej

P7S_WG

K_W03 ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury wybranego 
regionu Azji i Afryki

P7S_WG

K_W04 ma wiedzę o języku wybranych regionów Azji i Afryki P7S_WG

K_W05
ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej 

problematyki komunikacji międzykulturowej dotyczącej kultur Azji i 
Afryki i ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie

P7S_WK

K_W06 zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i 
wartościowania różnych metod komunikacyjnych

P7S_WK

K_W07 zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i 
wartościowania) dotyczącą komunikacji międzykulturowej

P7S_WK
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K_W08 ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym i społecznym 
wybranego regionu

P7S_WG

K_W09 ma wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w 
wybranym języku Azji lub Afryki

P7S_WG

K_W10

ma obszerną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz 
zachowaniach społeczno-kulturowych wybranego regionu Azji lub 

Afryki w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację 
społeczną i interkulturową

P7S_WG

K_W11
ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu języków w 
przestrzeni społecznej i kulturowej z odniesieniem do wybranego 

języka orientalnego/afrykańskiego
P7S_WG

K_W12 zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami 
własności intelektualnej

P7S_WK

Umiejętności: absolwent 
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K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z 
różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy

P7S_UW

K_U02 potrafi wskazać źródła różnic kulturowych różnych kręgów 
cywilizacyjnych

P7S_UW

K_U03
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności 

badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery 
zawodowej

P7S_UU

K_U04 potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej do 
poszerzania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych

P7S_UW

K_U05
potrafi zastosować wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej w 
rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w 

sytuacjach profesjonalnych
P7S_UW

K_U06

potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny języka, religii i kultury 
wybranego regionu Azji lub Afryki w celu analizowania i interpretowania 

zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także 
różnic między kulturami

P7S_UK
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K_U07
potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i 

religijnych wybranych regionów a procesami społecznymi, kulturalnymi 
i gospodarczymi

P7S_UW

K_U08
potrafi analizować i interpretować teksty kultury (film, prasa, literatura, 

piśmiennictwo o charakterze społecznym, inne wytwory kultury) 
wybranych regionów, prawidłowo umieszczając je w kontekście 

kulturowym

P7S_UW

K_U09
umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między 

wybranymi tekstami kultury (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze 
społecznym, inne wytwory kultury) wybranych regionów a 

zagadnieniami tradycji i współczesności

P7S_UW

K_U10

potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych 
wytworów kultury wybranego regionu w sposób właściwy  dla 

wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie komunikacji 
międzykulturowej stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę 

z zakresu orientalistyki

P7S_UW
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K_U11 potrafi przeanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/
sytuacji społeczno-politycznej /kulturowej wybranego regionu

P7S_UW

K_U12 potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić najważniejsze wytwory 
współczesnej kultury krajów Azji i Afryki

P7S_UW

K_U13 posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ P7S_UK

K_U14 posługuje się językiem orientalnym/afrykańskim na poziomie A1 P1O_UJ

K_U15
potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować i 

pośredniczyć w komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-
kulturowym kontekście wybranych regionów

P4S_UK

K_U16
potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i 

odszukać źródła dotyczące komunikacji międzykulturowej, odnieść się 
do różnych ujęć teoretycznych, a także innych źródeł

P6S_UO

K_U17
posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych 
z zakresu problematyki komunikacji międzykulturowej w języku polskim 

oraz w wybranym języku obcym
P7S_UK
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K_U18 posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z 
wykorzystaniem poglądów innych autorów

P7S_UK

K_U19 potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i 
internetowych w języku polskim

P7S_UO

Kompetencje społeczne: absolwent 

K_K01 rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie, inspirowania i 
organizowania procesu uczenia się innych osób

P7S_UU

K_K02 jest gotów do aktywnego współdziałania i pracy w grupie oraz 
nawiązywania kontaktów i budowania relacji społecznych

P7S_UG

K_K03 jest gotów do aktywnego nawiązywania kontaktów i współdziałania z 
przedstawicielami odmiennych kultur

P7S_KO

K_K04 jest gotów do odpowiedniego określania celów i sposobów ich 
osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej

P7S_KO

K_K05 jest otwarty na nowe idee i nurty oraz odmienność kulturową P7S_KK
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K_K06
posiada świadomość odmienności wynikającej z różnorodności 

kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się 
postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych

P7S_KK

K_K07 rozumie problematykę etyczną i odpowiedzialność związaną z 
przekazywaniem wiedzy o wybranym regionie

P7S_KR

K_K08 rozumie i docenia wartość tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz 
innych regionów

P7S_KK

K_K09
dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości 
filozoficzno-społeczno-kulturowe innych regionów/traktuje kulturową 

synergię jako wartość dodaną
P7S_KK

K_K10
jest gotowy do aktywnego działania na rzecz wzajemnego zrozumienia 

i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i 
gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w innych regionach

P7S_KO
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OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).  

K_K11
jest gotowy do aktywnego działania na rzecz udostępniania i 

promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów 
współczesnej kultury wybranych regionów

P7S_KO

K_K12
wykorzystuje kompetencje językowe i kulturowe w sytuacjach 

profesjonalnych, takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy 
migracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju

P7S_UK

K_K13 jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz 
do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

P7S_KO
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Przedmioty/grupy zajęć z przypisanymi do nich efektami uczenia się i treściami programowymi 

w odniesieniu do formy zajęć i sposobów weryfikacji efektów uczenia się (z podziałem na semestry) 

Rok studiów: pierwszy 
Semestr: pierwszy  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć

Forma zajęć – liczba godzin Raze
m: 

liczba 
godzi

n 
zajęć

 
Razem: 
punkty 
ECTS

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot

W K S Ć L Wr Proj Inne

Przedmiot 
ogólnouniwersyteck

i*

1 EU / EP / ZU / 
ZP

-

Treści 
programowe 

Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student.
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student.

Konwersatorium 
orientalistyczne**

10 10 0 - B J / L / H / NKR

Treści 
programowe 

Celem wybranych przez studenta zajęć jest przedstawienie istotnych zagadnień związanych z religią i filozofią Wschodu i 
Zachodu lub ze znaczeniem tzw. prawdy historycznej w kontekście konfliktów i wojen na przestrzeni dziejów Azji i Afryki lub 
aspektami metodologicznej analizy językowej oraz interpretacji zjawisk językowych w aspekcie porównawczym lub zagadnień 
odnoszących się do słowa jako medium kulturowego i właściwych mu praktyk artystycznych, czyli przede wszystkim oratury, 
określanej także mianem literatury ustnej lub folkloru, dla odróżnienia od węziej rozumianej literatury, której nośnikiem byłoby 
słowo pisane/drukowane.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, T_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11
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Przedmiot 
metodologiczny*** 30 30 3 EP / EU - J / L / H / F

Treści 
programowe Przedmiot prezentujący różne teorie i metody prowadzenia badań stosowanych w wybranej przez studenta dyscyplinie nauki, 

tj. językoznawstwie, literaturoznawstwie, historii, filozofii lub nauce o kulturze i religii.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17,  K_K04

English Texts about 
Asia and Africa 20 10 30 3 EU / EP / PROJ -

NAUKI O 
KULTURZE I 

RELIGII

Treści 
programowe 

Przedmiot służący lekturze i omówieniu wybranych orientalistycznych tekstów naukowych w języku angielskim.  Celem zajęć 
jest podniesienie kompetencji językowych studentów w języku angielskim z wykorzystaniem tekstów związanych z kierunkiem 
studiów oraz poszerzenie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04, K_U13, K_U18, K_U19, K_K05, K_K06, K_K21

Antropologia 30 30 3 EP / EU - NAUKI O 
KULTURZE I 

RELIGII

Treści 
programowe 

Problematyka teorii różnic kulturowych i etnicznych z uwzględnieniem podstawowych teoretycznych założeń szkół 
antropologicznych i etnologicznych.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W01, K_W02, K_W05, K_W06, K_W07, K_U02, K_U07, K_K06, K_K08

Teoria komunikacji 30 30 3 EP / EU NKR
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Treści 
programowe 

Wprowadzenie do teoretycznych zagadnień komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w wybranych kulturach 
Azji i Afryki oraz dynamiki komunikacyjnej powstającej na styku kultur.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W01, K_W05, K_W06, K_W07,K_U02,K_U04,K_U05,K_U09, K_U10, K_U15, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K12

Stosunki 
międzynarodowe w 
Azji i Afryce z 
uwzględnieniem 
historii obszarów

15 15 30 3 EP / EU 
ZU / ZP

B H / NKR

Treści 
programowe 

Stosunki międzynarodowe w Azji i Afryce z uwzględnieniem najważniejszych procesów historycznych zachodzących na tych 
kontynentach.

  

'  17



                                                                             
                                                                                                                                  
  

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego                                                                                                                                                                                                                                     
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W02, K_W10, K_U01, K_U02, K_U07, K_U09, K_U11, K_K06, K_K08, K_K11, 

Wiedza o języku 30 30 3 EP / EU J / NKR

Treści 
programowe 

Wiedza o podstawach zróżnicowania języków świata. Wykład dotyczy także prezentacji zjawisk szczegółowych, które odnoszą 
się do cech kulturowych i funkcji komunikacyjnej języków.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W01, K_W11, K_U01, K_K04, K_K08, K_K12

Język i kultura 
orientalna 
(japoński, arabski)

60 60 4 ZP / ZU NKR
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Treści 
programowe 

Podstawy wiedzy o japońskim/arabskim systemie językowym z uwzględnieniem jego najbardziej charakterystycznych cech. 
Wprowadzenie w historię, pismo, gramatykę i pragmatykę języka.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W04, K_W09, K_W11, K_U02, K_U06, K_U08, K_U14, K_U15, K_K03, K_K06, K_K12

Technika pisania 
pracy dyplomowej

30 30 2 ZP / ZU -

Treści 
programowe 

Omówienie rodzajów, technik, etapów i sposobów tworzenia prac naukowych ze szczególnym uwzględnieniem pracy 
dyplomowej.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W12, K_U16, K_U19, K_K04, K_K07 
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* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
** przedmiot rozliczany w cyklu rocznym 
***np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia lub nauka o kulturze i religii 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 348 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
  

Warsztaty 68 68 5 ZP /ZU B NKR

Treści 
programowe 

Grupa zajęć warsztatowych do wyboru kształcących różnorodne umiejętności związane z komunikacją międzykulturową oraz 
mających podnieść zdolności interpersonalne.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U12, 
18K_U, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, K_K10, K_K13
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Rok studiów: pierwszy 
Semestr: drugi  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć

Forma zajęć – liczba godzin Raze
m: 

liczba 
godzi

n 
zajęć

 
Razem: 
punkty 
ECTS

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot

W K S Ć L Wr Proj Inne

Przedmiot 
ogólnouniwersyt
ecki*

3 EU / EP / ZU / 
ZP

-

Treści 
programowe 

Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student.
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student

Konwersatorium 
orientalistyczne**

10 10 4 ZU / ZP B J / L / H / NKR

Treści 
programowe 

Celem wybranych przez studenta zajęć jest przedstawienie istotnych zagadnień związanych z religią i filozofią Wschodu i 
Zachodu lub ze znaczeniem tzw. prawdy historycznej w kontekście konfliktów i wojen na przestrzeni dziejów Azji i Afryki lub 
aspektami metodologicznej analizy językowej oraz interpretacji zjawisk językowych w aspekcie porównawczym lub zagadnień 
odnoszących się do słowa jako medium kulturowego i właściwych mu praktyk artystycznych, czyli przede wszystkim oratury, 
określanej także mianem literatury ustnej lub folkloru, dla odróżnienia od węziej rozumianej literatury, której nośnikiem byłoby 
słowo pisane/drukowane.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, T_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11
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Przedmiot 
metodologiczny**
*

30 30 3 EP / EU - J / L / H / F

Treści 
programowe Przedmiot prezentujący różne teorie i metody prowadzenia badań stosowanych w wybranej przez studenta dyscyplinie nauki, tj. 

językoznawstwie, literaturoznawstwie, historii, filozofii lub nauce o kulturze i religii.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W06, K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17,  K_K04

Stosunki 
międzynarodowe 
w Azji i Afryki z 
uwzględnieniem 
historii obszarów

15 15 30 3 EP / EU 
ZU / ZP

B H / NKR

Treści 
programowe 

Stosunki międzynarodowe w Azji i Afryce z uwzględnieniem najważniejszych procesów historycznych zachodzących na tych 
kontynentach.

  

'  23



                                                                             
                                                                                                                                  
  

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego                                                                                                                                                                                                                                     
Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W02, K_W10, K_U01, K_U02, K_U07, K_U09, K_U11, K_K06, K_K08, K_K11, 

Język i kultura 
orientalna 
(japoński, 
arabski)

60 60 4 ZP / ZU NKR

Treści 
programowe 

Podstawy wiedzy o japońskim/arabskim systemie językowym z uwzględnieniem jego najbardziej charakterystycznych cech. 
Wprowadzenie w historię, pismo, gramatykę i pragmatykę języka.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W04, K_W09, K_W11, K_U02, K_U06, K_U08, K_U14, K_U15, K_K03, K_K06, K_K12

Pozatekstowe 
środki 
komunikacji

30 30 2 ZP / ZU B NKR
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Treści 
programowe 

Podczas konwersatorium Pozatekstowe środki komunikacji zostaną omówione różnorodne sposoby komunikacji poza tekstem 
pisanym, przede wszystkim oralne, ale także gesty, mimika, oraz ich znaczenie w różnych kulturach.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W02, K_W06, K_U02, K_U06, K_U08, K_U15, K_K06, K_K09, K_K12

Media i kultura 
masowa w Azji i 
Afryce

30 30 2 ZP /ZU B NKR

Treści 
programowe 

Wiedza i umiejętności z zakresu komunikowania masowego i wybranych form kultury popularnej w krajach Azji i Afryki. Podstawy 
teorii mediów i podejść badawczych odnoszących się do kultury popularnej, jak również różnorodność jej form i obszarów 
funkcjonowania.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W02, K_W06, K_W08, K_U01, K_U02, K_U08, K_U09, K_U019
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Warsztaty 38 38 3 ZP /ZU B

Treści 
programowe

Grupa zajęć warsztatowych do wyboru kształcących różnorodne umiejętności związane z komunikacją międzykulturową oraz 
mających podnieść zdolności interpersonalne.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U12, 
18K_U, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, K_K10, K_K13

Seminarium 
dyplomowe

15 15 5 PROJ B NKR

Treści 
programowe 

Przygotowanie pracy magisterskiej. Przedstawienie ogólnych zasad konstruowania prac magisterskich z uwzględnieniem ich 
specyfiki, uzależnionej od tematyki. Nadzór nad zbieraniem materiału i jego opracowywaniem. Prezentacja przez studentów 
cząstkowych opracowań i dyskusja nad nimi.
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* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 
** przedmiot rozliczany w cyklu rocznym 
***np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia lub nauka o kulturze i religii 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_K01, K_K02, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13

Praktyki 
zawodowe

10 10 1 Z

Treści 
programowe 

Celem praktyk zawodowych jest rozwijanie umiejętności oraz wykorzystanie wiedzy zdobywanych w trakcie studiów oraz 
kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Praktyki są odbywane w instytucjach, których profil 
działania umożliwia zrealizowanie ww. celów, a więc: organy administracji państwowej (ministerstwa i agencje rządowe),  muzea, 
galerie oraz inne instytucje  upowszechniające kulturę, firmy i przedsiębiorstwa prywatę  posiadające międzynarodową 
społeczność pracowników.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W08, K_U03, K_U05, K_U15, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K10, K_K12
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 253 + godziny, które wynikają z zajęć pozauniwersytecki 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 

Rok studiów: drugi 
Semestr: trzeci  

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć

Forma zajęć – liczba godzin Raze
m: 

liczba 
godzi

n 
zajęć

 
Razem: 
punkty 
ECTS

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot

W K S Ć L Wr Proj Inne
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Przedmiot 
ogólnouniwersytecki
*

4 EU / EP / ZU / 
ZP

-

Treści programowe Zajęcia spoza oferty Wydziału Orientalistycznego służące ogólnemu rozwojowi naukowemu oraz osobistemu studenta. Treści 
programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

Zgodne z symbolami efektów zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student

Muzea w 
wielokulturowym 
świecie

30 30 3 EP /EU NKR

Treści programowe Wybrane zagadnienia z zakresu muzealnictwa - teorie, podstawowe typy instytucji, zagadnienia praktyczne związane z 
działalnością muzeów, specyfika muzeów afrykańskich i azjatyckich oraz zasady tworzenia wystaw ukazujących różne kultury.
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W01, K_W06, K_W08, K_W12, K_U01, K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, 
K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11

Dyplomacja 30 30 3 EU / EP H / NKR

Treści programowe Teoria i praktyka współczesnej dyplomacji. Zagadnienia dotyczące historii dyplomacji, roli dyplomacji jako zespołu 
mechanizmów i instrumentów służących realizacji interesów państwa zagranicą oraz oraz rozwiązywaniu problemów 
wielostronnych i globalnych, organizacji służby zagranicznej, krajowych i międzynarodowych uwarunkowań prawnych 
określających ramy funkcjonowania dyplomacji, metod i zakresu działania służby zagranicznej, protokołu dyplomatycznego 
oraz nowych dziedzin i rodzajów dyplomacji rozwijających się i wykorzystywanych w świecie w ostatnich latach.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W01, K_W02, K_W06, K_W10, K_U05, K_U06, K_U15, K_K02, K_K03, K_K05, K_K12
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Język i kultura 
orientalna (japoński, 
arabski)

30 30 2 ZP / ZU NKR

Treści programowe Podstawy wiedzy o japońskim/arabskim systemie językowym z uwzględnieniem jego najbardziej charakterystycznych cech. 
Wprowadzenie w historię, pismo, gramatykę i pragmatykę języka.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W04, K_W09, K_W011, K_U02, K_U06, K_U08, K_U14, K_U15, K_K03, K_K06, K_K12

Prawa człowieka 30 30 2 ZP / ZU B NKR

Treści programowe Zagadnienia związane z ochroną praw człowieka koncentrując się na obszarach Azji i Afryki.
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W01, K_W02, K_U01, K_U02, K_U05, K_U08, K_U11, K_K03, K_K06, K_K07, K_K12

Savoir vivre w 
kulturach Azji i Afryki

30 30 2 ZP /ZU B NKR

Treści programowe Podstawowe elementy codziennej kultury i obycia społecznego w wybranych kulturach Azji i Afryki.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W02, K_W03, K_W08, K_W10, K_U04, K_U05, K_U07, K_U11, K_U12, K_U15, K_K02, K_K03, K_K06, K_K08, K_K09, 
K_K10, K_K11

Kultura biznesu w 
Azji i Afryce

30 30 2 ZP /ZU B NKR
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Treści programowe Celem konwersatorium „Kultury biznesu w Azji i Afryce” jest ukazanie, w jaki  sposób kultura danego kraju ma wpływ na 

metody zarządzania, procedury, etykietę biznesową, wartości i role społeczne oraz stereotypowy wizerunek biznesmena.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W01, K_W02, K_U02, K_U05, K_U07, K_U15, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K10, K_K12

Warsztaty 68 68 5 ZP /ZU B NKR

Treści programowe Grupa zajęć warsztatowych do wyboru kształcących różnorodne umiejętności związane z komunikacją międzykulturową oraz 
mających podnieść zdolności interpersonalne.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, 
K_U12, 18K_U, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, K_K10, K_K13
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Seminarium 
dyplomowe

15 15 5 PROJ B NKR

Treści programowe Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej na wybrany przez siebie temat. Główny nacisk 
zostanie położony na tematykę związaną z metodologią badań naukowych i podstawowym warsztatem badawczym (technika 
pisania pracy dyplomowej, wybór literatury przedmiotu). Zakres tematyczny seminarium koncentruje się na wybranych 
zagadnieniach z zakresu komunikacji międzykulturowej, przede wszystkim komunikowania interpersonalnego i masowego w 
krajach Azji i Afryki.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_K01, K_K02, 
K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13

Praktyki zawodowe 20 20 2 Z
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* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów) 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 283 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 

Treści programowe Celem praktyk zawodowych jest rozwijanie umiejętności oraz wykorzystanie wiedzy zdobywanych w trakcie studiów oraz 
kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Praktyki są odbywane w instytucjach, których profil 
działania umożliwia zrealizowanie ww. celów, a więc: organy administracji państwowej (ministerstwa i agencje rządowe),  
muzea, galerie oraz inne instytucje  upowszechniające kulturę, firmy i przedsiębiorstwa prywatę  posiadające 
międzynarodową społeczność pracowników.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu studiów

K_W08, K_U03, K_U05, K_U15, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K10, K_K12
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Rok studiów: drugi 
Semestr: czwarty 

Nazwa 
przedmiotu/ 
grupa zajęć

Forma zajęć – liczba godzin Raze
m: 

liczba 
godzi

n 
zajęć

 
Razem: 
punkty 
ECTS

Sposoby 
weryfikacji 

efektów 
przypisanych 
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina 
(y), do której 
odnosi się 
przedmiot

W K S Ć L Wr Proj Inne

Język i kultura 
orientalna 
(japoński, 
arabski)

30 30 2 ZP / ZU NKR

Treści 
programowe 

Podstawy wiedzy o japońskim/arabskim systemie językowym z uwzględnieniem jego najbardziej charakterystycznych cech. 
Wprowadzenie w historię, pismo, gramatykę i pragmatykę języka.
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W04, K_W09, K_W011, K_U02, K_U06, K_U08, K_U14, K_U15, K_K03, K_K06, K_K12

Warsztaty 38 38 2 ZP / ZU NKR

Treści 
programowe

Grupa zajęć warsztatowych do wyboru kształcących różnorodne umiejętności związane z komunikacją międzykulturową oraz 
mających podnieść zdolności interpersonalne.

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu 
studiów

K_W02, K_W03, K_W06, K_W07, K_W08, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U12, 
18K_U, K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K09, K_K10, K_K13

Seminarium 
dyplomowe

15 15 25 PROJ B NKR
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Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 83 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 947 

Treści 
programowe

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej na wybrany przez siebie temat. Główny nacisk 
zostanie położony na tematykę związaną z metodologią badań naukowych i podstawowym warsztatem badawczym (technika 
pisania pracy dyplomowej, wybór literatury przedmiotu). Zakres tematyczny seminarium koncentruje się na wybranych 
zagadnieniach z zakresu komunikacji międzykulturowej, przede wszystkim komunikowania interpersonalnego i masowego w 
krajach Azji i Afryki.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, K_U18, K_U19, K_K01, K_K02, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13
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OBJAŚNIENIA 
Formy realizacji zajęć:  
– W – wykład 
– K – konwersatorium 
– S – seminarium 
– Ć – ćwiczenia 
– L –  laboratorium 
– Wr – warsztaty 
– Proj – projekt 
– Inne (należy podać jakie) 
Zajęcia związane z profilem kształcenia: 
– P – zajęcia praktyczne dla profilu praktycznego 
– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego

Sposoby weryfikacji efektów uczenia: 
– EU – egzamin ustny 
– EP – egzamin pisemny 
– T – test 
– E – esej 
– Proj – projekt 
– PR – praca roczna 
– Inne (należy podać jakie)
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Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin,  

do których przyporządkowano kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa
Procentowy udział liczby 

punktów ECTS w łącznej liczbie 
punktów  

ECTS dla każdej z dyscyplin

Nauki humanistyczne nauki o kulturze i religii 78%

Nauki humanistyczne literaturoznawstwo 2%

Nauki humanistyczne językoznawstwo 4%

Nauki humanistyczne filozofia 1%

Nauki humanistyczne historia 6%
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Praktyki zawodowe 

Wymiar: 30 godzin 

Liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach praktyk: 3 

Zasady i forma odbywania praktyk zawodowych: Student jest zobligowany do odbycia 30 godzin praktyk w jednej z instytucji współpracujących 
z Wydziałem Orientalistycznym. Po wcześniejszym uzgodnieniu z instytucją, student przy wsparciu opiekuna studentów wybiera instytucję, 
uzgadnia termin i rodzaj praktyk, uzyskuje od opiekuna akceptację programu praktyk i dostarcza opiekunowi studentów porozumienie w sprawie 
odbywania praktyk. 
Potwierdzeniem odbycia praktyk są dokumenty podpisane przez przedstawiciela instytucji, w której praktyki zostały odbyte. Dokumenty muszą 
zostać zatwierdzone przez koordynatora studiów. Zaświadczenie o odbyciu praktyk zawiera następujące informacje: dane studenta, dane 
organizatora praktyk, termin i wymiar godzinowy, zadania zawodowe, które były wykonywane podczas praktyk, ogólną opinię o praktykancie. 
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