
Rozliczenie semestralne

1. Wykład OG-UN  HUM  UW (do wyboru) 30 30 3 egzamin ustny, pisemny lub esej w H

1. Polska polityka wschodnia (XVII-XX w.) 30 30 2 egzamin ustny, kontrola obecności S

2. Metodologia nauk społecznych 30 30 2

zaliczenie pisemne lub ustne, 

aktywność na zajęciach, kontrola 

obecności

b S

3. Procesy integracji politycznej i gospodarczej w Europie 30 30 3

zaliczenie pisemne lub ustne, 

aktywność na zajęciach, kontrola 

obecności

b S

4. Polityka bezpieczeństwa międzynarodowego 30 30 3

zaliczenie pisemne lub ustne, 

aktywność na zajęciach, kontrola 

obecności

b S

5. Wykład SEW (OG-UN) 30 30 3
egzamin pisemny, kontrola 

obecności
w H, S

1. Historia regionu w XX wieku (specjalizacja podstawowa) 30 30 3
egzamin ustny lub pisemny oraz 

kontrola obecności
w H

2. Historia regionu w XX wieku (specjalizacja podstawowa) 30 30 2

zaliczenie pisemne lub ustne, 

aktywność na zajęciach, kontrola 

obecności

b w H

3. Współczesna kultura i  życie intelektualne społeczeństw 
regionu (specjalizacja  podstawowa) cz.1

30 30 2

zaliczenie pisemne lub ustne, 

projekt, aktywność na zajęciach, 

kontrola obecności

b w H

4. Geografia polityczna regionu (specjalizacja podstawowa) 30 30 3
egzamin ustny lub pisemny, 

kontrola obecności
w H

5. Wykłady monograficzne /gościnne SEW 15 15 2
zaliczenie pisemne (test + esej), 

kontrola obecności
H, S

6. Lektorat języka specjalizacji podstawowej 60 60 2

zaliczenie pisemne lub ustne, 

aktywność na zajęciach, kontrola 

obecności

w H

RAZEM I semestr 375 30

1. Polska polityka wschodnia XX-XXI w. 30 30 2 egzamin ustny, kontrola obecności S

2. Teoria stosunków międzynarodowych 30 30 3 egzamin ustny, kontrola obecności S

3. Warsztaty tłumaczeniowe – teksty specjalistyczne cz.1 30 30 2

zaliczenie pisemne lub ustne, 

aktywność na zajęciach, kontrola 

obecności

b w H

4. Wykład monograficzny w języku angielskim 30 30 4 esej, kontrola obecności H, S

5. Objazd naukowy 30 30 3
projekt, aktywność na zajęciach, 

kontrola obecności
b H, S

1. Transformacja ustrojowa  po upadku komunizmu i systemy 
polityczne w regionie  (specjalizacja podstawowa)

30 30 3

egzamin ustny lub pisemny, 

aktywność na zajęciach, kontrola 

obecności

b w S

2. Współczesna kultura i  życie intelektualne społeczeństw 
regionu (specjalizacja podstawowa) cz. 2

30 30 2

zaliczenie pisemne lub ustne, 

projekt, aktywność na zajęciach, 

kontrola obecności

b w H

3. Zagadnienia  narodowościowe i wyznaniowe regionu 
(specjalizacja podstawowa)

30 30 2
zaliczenie pisemne lub ustne, 

aktywność na zajęciach, kontrola 
b w H

B. Przedmioty podstawowe i kierunkowe

C. Przedmioty z zakresu specjalizacji

I SEMESTR

C. Przedmioty z zakresu specjalizacji

B. Przedmioty podstawowe i kierunkowe

II SEMESTR

Nazwa przedmiotu
Punkty 

ECTS

Metoda weryfikacji efektów 

przypisanych do przedmiotu

                                  

Rok studiów: I

Razem -

liczba 

godzin

L PrS

w- zajęcia do 

wyboru przez 

studenta

Ć Wr

b - zajęcia, na 

których studenci 

uczestniczą w 

badaniach 

ZAŁ ĄCZNIK B1
WYDZIAŁ   ORIENTALISTYCZNY  STUDIUM EUROPY WSCHODNI EJ

Dwuletnie studia stacjonarne drugiego stopnia - od roku akad. 2019/2020
Kierunek: studia wschodnie

Forma zajęć- liczba godzin Odniesie-nie 

do obszaro-

wych 

efektów 

kształcenia

Program dydaktyczny

W K



4. Wykład specjalizacyjny 30 30 3
egzamin ustny lub esej, kontrola 

obecności
H, S

5. Lektorat języka specjalizacji podstawowej 60 60 2

zaliczenie pisemne lub ustne, 

aktywność na zajęciach, kontrola 

obecności

w H

6. Proseminarium specjalizacyjne 30 30 4
aktywność na zajęciach, kontrola 

obecności, praca pisemna
b H, S

RAZEM II semestr 360 30

1. Wykłady OG-UN  SPOŁ UW (do wyboru) 30 30 3 egzamin ustny, pisemny lub esej w  S

1. Teoria i praktyka dyplomacji 30 30 3 egzamin ustny, kontrola obecności S

2. Warsztaty tłumaczeniowe – teksty specjalistyczne cz.2 30 30 2

zaliczenie pisemne lub ustne, 

aktywność na zajęciach, kontrola 

obecności

b w H

3. Konwersatorium polityki zagranicznej 30 30 2

zaliczenie pisemne lub ustne, 

aktywność na zajęciach, kontrola 

obecności

b S

 4. Konwersatorium analityczne 30 30 2

zaliczenie pisemne lub ustne, 

aktywność na zajęciach, kontrola 

obecności

b S

1. Historia regionu w XX wieku (spec. II) 30 30 3
egzamin ustny lub pisemny oraz 

kontrola obecności
w H

2. Historia regionu w XX wieku (spec. II) 30 30 2

zaliczenie pisemne lub ustne, 

aktywność na zajęciach, kontrola 

obecności

b w H

3. Współczesna kultura i  życie intelektualne społeczeństw 
regionu (spec. II) cz.1

30 30 2

zaliczenie pisemne lub ustne, 

projekt, aktywność na zajęciach, 

kontrola obecności

b w H

4. Geografia polityczna regionu (spec. II) 30 30 3
egzamin ustny lub pisemny, 

kontrola obecności
w H

5. Wykłady monograficzne/gościnne SEW 15 15 2
zaliczenie pisemne (test + esej), 

kontrola obecności
H, S

6. Lektorat języka specjalizacji podstawowej 60 60 2

zaliczenie pisemne lub ustne, 

aktywność na zajęciach, kontrola 

obecności

w H

7. Seminarium magisterskie w specjalizacji podstawowej 30 30 4
aktywność na zajęciach, kontrola 

obecności, praca pisemna
b w H, S

RAZEM III semestr 375 30

1. Transformacja ustrojowa  po upadku komunizmu i systemy 
polityczne w regionie  (spec. II)

30 30 3

egzamin ustny lub pisemny, 

aktywność na zajęciach, kontrola 

obecności

b w S

2. Współczesna kultura i  życie intelektualne społeczeństw 
regionu (spec. II) cz.2

30 30 2

zaliczenie pisemne lub ustne, 

projekt, aktywność na zajęciach, 

kontrola obecności

b w H

3. Zagadnienia  narodowościowe i wyznaniowe regionu (spec. 
II)

30 30 2

zaliczenie pisemne lub ustne, 

aktywność na zajęciach, kontrola 

obecności

b w S

4. Lektorat języka specjalizacji podstawowej 60 60 2

zaliczenie pisemne lub ustne, 

aktywność na zajęciach, kontrola 

obecności

w H

5. Egzamin certyfikacyjny z języka specjalizacji podstawowej 2 egzamin upisemny i ustny H

6. Seminarium magisterskie w specjalizacji podstawowej 30 30 19
aktywność na zajęciach, kontrola 

obecności, praca magisterska
b w H, S

RAZEM IV semestr 180 30

RAZEM do uzyskania tytułu 1290 120

*Każdy student, który nie posiada udokumentowanego zaliczenia w trakcie studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich zajęć BHP i POWI w wymiarze nie mniej niż 4 godziny każde i po 0,5 
pkt ECTS oraz Technologii informacyjnych i komunikacyjnych w wymiarze 30 godz. (2 pkt ECTS) ma obowiązek ich zaliczenia w trakcie I roku studiów zgodnie z harmonogramem zaliczeń 
tych przedmiotów ogłaszanym dla studentów studiów I stopnia.

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

Rok studiów: II

III SEMESTR

C. Przedmioty z zakresu specjalizacji

C. Przedmioty z zakresu specjalizacji

IV SEMESTR

B. Przedmioty podstawowe i kierunkowe


