
           Wniosek o dostosowanie programu studiów od roku akademickiego 2019/2020 

Dane ogólne o kierunku studiów 

nazwa kierunku studiów: studia wschodnie

nazwa kierunku studiów w języku angielskim: East European Studies

język, w którym ma być prowadzony kierunek studiów: język polski

studia pierwszego stopnia stacjonarne o profilu ogólnoakademickim

dziedzina(y): nauki humanistyczne, nauki społeczne

dyscyplina(y): historia, nauki o kulturze i religii, filozofia, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

dyscyplina wiodąca: historia  

nazwa jednostki organizacyjnej UW: Studium Europy Wschodniej, Wydział Orientalistyczny 

Informacje zaznaczone * należy usunąć jeśli nie dotyczą kierunku studiów

1



PROGRAM STUDIÓW 

1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w których prowadzony jest 
kierunek studiów

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa
Procentowy udział

dyscyplin
Dyscyplina wiodąca

Nauki humanistyczne Historia 71% Historia

Nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii 7%

Nauki humanistyczne Filozofia 2%

Nauki społeczne Nauki o polityce i 
administracji

10%

Nauki społeczne Nauki socjologiczne 8%

Nauki społeczne Geografia społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna

2%

Razem: 100%
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Kierunek studiów: studia wschodnie

2. Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do charakterystyk drugiego stopnia
Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego
i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4

Nazwa kierunku studiów: studia wschodnie
Poziom kształcenia: pierwszego 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 zna i rozumie

K_W01 Posiada elementarną wiedzę ogólną z zakresu nauk humanistycznych i
społecznych, dotyczącą państw i społeczeństw przedmiotowego 
obszaru studiów: Europa Wschodnia, Europa Środkowa, Bałkany, 
Rosja, Kaukaz, Azja Środkowa.

P6S_WG

K_W02 Ma podstawową wiedzę na temat głównych dziedzin kultury i sztuki 
przedmiotowego obszaru studiów.

P6S_WG

K_W03 Rozumie podstawowe terminy i pojęcia oraz zna najważniejsze teorie z 
zakresu socjologii, teorii polityki, demografii i historii.

P6S_WG

K_W04 Zna i rozumie podstawowe pojęcia ekonomiczne; rozumie zasady i 
mechanizmy funkcjonowania gospodarki światowej oraz jej wpływ na 
gospodarki państw przedmiotowego obszaru studiów.

P6S_WG

K_W05 Ma wiedzę o społeczeństwach regionu: ich stratyfikacji i P6S_WG
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funkcjonowaniu.

K_W06 Ma wiedzę o specyfice narodowościowej i wyznaniowej regionu ; zna i 
rozumie genezę i istotę konfliktów religijnych,  etnicznych i 
narodowościowych.

P6S_WG

K_W07 Ma wiedzę o stosunkach Wschód-Zachód; zna i rozumie pozycję Polski
w tych relacjach.

P6S_WG

K_W08 Zna i rozumie fundamentalne wydarzenia historyczne w regionie i 
historyczny kontekst współczesnych zjawisk politycznych.

P6S_WK

K_W09 Ma podstawową wiedzę o cywilizacji i kulturze, pozwalającą na 
interpretację współczesnych zjawisk i procesów społecznych, 
politycznych i kulturowych, występujących na przedmiotowym obszarze
studiów.

P6S_WK

K_W10 Rozróżnia rodzaje własności intelektualnej; zna przedmioty własności 
przemysłowej; zna rodzaje praw autorskich i wyjątki od ich stosowania.

P6S_WK

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 Potrafi analizować i opracowywać wybrane zagadnienie dotyczące 
danego regionu.

P6S_UW

K_U02 Potrafi analizować materiały źródłowe w sposób krytyczny, potrafi 
zrozumieć podstawy tożsamości historycznej regionu i dostrzec 
współzależności etniczno-kulturowe pomiędzy państwami regionu.

P6S_UW

K_U03 Potrafi rozpoznać oraz analizować problemy społeczne, polityczne, 
ekonomiczne, prawne, kulturowe, etniczne na obszarze regionu.

P6S_UW

K_U04 Potrafi dotrzeć do źródeł niezbędnych do przygotowania pracy 
naukowej, korzystać z zasobów bibliotecznych i archiwalnych, 
konstruować założenia pracy, stawiać tezy i wyciągać wnioski oraz 

P6S_UW
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właściwie je opracowywać pod względem edytorskim; zna rodzaje 
wypowiedzi pisemnych.

K_U05 Potrafi sporządzać przypisy, zapisywać teksty obcojęzyczne 
(transkrypcja, transliteracja), cytować źródła in extenso, sporządzać 
fiszki bibliograficzne i merytoryczne, posługiwać się zasobami 
internetowymi w pracy naukowej.

P6S_UW

K_U06 Posługuje się właściwą metodologią i terminologią przy pisaniu prac o 
charakterze naukowym.

P6S_UK

K_U07 Posługuje się pojęciami z zakresu historii do analizy zjawisk 
historycznych.

P6S_UK

K_U08 Posługuje się pojęciami socjologicznymi do analizy zjawisk 
społecznych.

P6S_UK

K_U09 Posługuje się pojęciami z zakresu teorii polityki do analizy zjawisk 
politycznych.

P6S_UK

K_U10 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku 
polskim i w określonych sytuacjach w języku obcym, dotyczących 
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych a także różnorodnych źródeł.

P6S_UK

K_U11 Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania, z 
wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania 
wniosków.

P6S_UK

K_U12 Zna język rosyjski i inny obcy na poziomie biegłości  od A2 do C1 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,. 
Dokładny poziom znajomości języka jest opisany w efektach uczenia 
dla przedmiotu (w sylabusie).

P6S_UK

K_U13 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. P6S_UO

K_U14 Potrafi zidentyfikować rodzaj dobra niematerialnego i wskazać ścieżki P6S_UO
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jego ochrony; zna wartość ochrony własności intelektualnej i dostrzega 
rolę praw wyłącznych we współczesnym świecie

K_U15 Jest gotowy do podjęcia studiów II stopnia; rozumie potrzebę uczenia 
się przez całe życie

P6S_UU

K_U16 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze
w zakresie badań nad regionem

P6S_UU

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 Ma krytyczną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się zawodowego i rozwoju 
osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali 
umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

P6S_KK

K_K02 Jest specjalistą przygotowanym do pracy w: (1) administracji krajowej i 
samorządowej, (2) instytucjach międzynarodowych, (3) 
przedsiębiorstwach, (4) organizacjach pozarządowych działających w 
ramach współpracy międzynarodowej z krajami regionu; potrafi 
zasięgać opinii ekspertów w przypadku takiej potrzeby

P6S_KK

K_K03 Jest gotowy do podejmowania działań w środowisku społecznym w 
zakresie wyzwań związanych z pracą zawodową; wykazuje aktywność, 
odznacza się wytrwałością w realizacji działań indywidualnych i 
zespołowych

P6S_KO

K_K04 Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle 
dostępnych danych i argumentów

P6S_KO

K_K05 Na podstawie twórczej analizy nowych zjawisk i problemów 
samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania

P6S_KO

K_K06 Jest gotów do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym na 
rzecz interesu publicznego oraz do myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy

P6S_KO

K_K07 W sposób przedsiębiorczy i efektywny organizuje pracę własną i P6S_KO
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krytycznie ocenia stopnień jej zaawansowania 

K_K08 Szanuje efekty ludzkiej kreatywności i jest świadomy konsekwencji 
związanych z wkroczeniem w zakres cudzej wyłączności

P6S_KR

K_K09 Docenia znaczenie nauk humanistycznych i społecznych i odnosi 
zdobytą wiedzę do działań zawodowych zgodnie z normami 
społecznymi i zasadami ładu międzynarodowego

P6S_KR

K_K10 Ma świadomość wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego dla 
zrozumienia wydarzeń historycznych, społeczno-ekonomicznych i 
kulturalnych

P6S_KR

K_K11 jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

P6S_KO

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). 

3. Specjalności na kierunku studiów: nie dotyczy

4. Semestr dla kierunku   

4.1. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów

Rok studiów: pierwszy
Semestr: pierwszy

Nazwa Forma zajęć – liczba godzin Razem:  Razem: Sposoby P/B Dyscyplina (y),
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przedmiotu A
lub grupy zajęć 

liczba
godzin
zajęć

punkty
ECTS

weryfikacji
efektów

przypisanych
do przedmiotu

do której
odnosi się
przedmiot

W K S Ć L Wr Proj Inne

1. Lektorat 
języka obcego 
(do wyboru)

 60 60 2 ZU/ZP, OZ, AZ W

Treści
programowe

dla przedmiotu
A

Nauczanie umiejętności językowych przydatnych w życiu naukowym i akademickim. Treści programowe zgodne z
treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student.

Symbol
efektów

uczenia się dla
programu
studiów

 student w zależności od poziomu kursu nabywa podstawowych, średniozaawansowanych lub zaawansowa-
nych umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym w mowie i piśmie.

 wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach;

 sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i innym zadania;

 identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia;

 akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych;

2. Technologia 
Informacyjna

30 30 2 ZP

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
A

Zgodnie z opisem przedmiotu dla całego UW

Symbol 
efektów 

Zgodnie z opisem przedmiotu dla całego UW
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uczenia się dla 
programu 
studiów

3. Szkolenie w 
zakresie BHP

4 4 0,5 ZP

Treści
programowe

dla przedmiotu
A

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa
pracy, ochrony przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadu.

Symbol
efektów

uczenia się dla
programu
studiów

Po zakończeniu modułu student:

1) zna zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) zna treść wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy,

3) zna zasady ochrony przeciwpożarowej,

4) zna zasady udzielania pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku.

4. Podstawy 
ochrony 
własności 
intelektualnej

4 4 0,5 ZP

Treści
programowe

dla przedmiotu
A

Celem  kursu  jest  zapoznanie  uczestników  z  podstawowymi  aktami  prawnymi  regulującymi  kwestie  prawa
autorskiego i praw pokrewnych, ochrony baz danych, prawa własności przemysłowej oraz zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

Symbol
efektów

uczenia się dla
K_W10, K_U14
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programu
studiów

5. Wybrane 
zagadnienia 
filozofii cz. 1

30 30 4 ZP/ZU, OZ, AZ B Filozofia

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
A

Zajęcia w swojej pierwszej części  jest repetytorium historii filozofii w zakresie wiedzy, jaką winien posiadać absolwent 
uniwersyteckiego wydziału humanistycznego. Szczególny nacisk położony będzie na filozofię uprawianą w przeszłości na 
terenie Europy Środkowej (okres renesansu, oświecenie, wiek XIX i XX) oraz znaczenie najważniejszych ośrodków 
uniwersyteckich (np. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Praski etc.). Następnie omówione będą zasadnicze nurty filozofii 
współczesnej. W drugiej części wykładu poruszone będą zagadnienia bezpośrednio związane z filozofią nauk społecznych i 
teorią polityki. W szczególności zwrócona będzie uwagą na zagadnienia i pojęcia, które związane są z dalszym tokiem 
studiów. Ukazany będzie podział historii filozofii na epoki i jego znaczenie. Wskazane będzie jak periodyzacja i 
wartościowanie poszczególnych epok jako zabieg we współczesnych sporach intelektualnych (lektura: Maciej Zięba, 
„Nieznane, niepewne, niebezpieczne. Szkic o Europie”). Omówiona zostanie myśl filozofów starożytnych takich jak 
Parmenides, Heraklit, Sokrates, Platon, Arystoteles, Marek Aureliusz, Seneka, Św. Augustyn, spośród filozofów 
średniowiecznych omówiony będzie Św. Tomasz i Ockham, z nowożytności Kartezjusz i Berkeley, następnie Kant. Epoka XIX 
wieku omówiona będzie poprzez twórczość Hegla, J.S. Milla. Dla XX wieku omówiona będzie twórczość Wittgensteina 
(filozofia analityczna), Husserla (fenomenologia) oraz Maritaina (neotomizm). W tej części student ma się posiłkować 
podręcznikiem Władysława Tatarkiewicza „Historia filozofii”. Zasygnalizowane będą główne zagadnienia dziejów myśli 
filozoficznej na terenie Europy Środkowej (okres renesansu, oświecenie, wiek XIX i XX) oraz znaczenie najważniejszych 
ośrodków uniwersyteckich (np. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Praski etc.) Omówiona będzie dzieje myśli filozoficznej w
Polsce od czasów renesansu (ze szczególną uwagą zwróconą na myśl społeczną i polityczną), poprzez filozofię polskiego 
oświecenia, epokę romantyzmu i współczesnych myślicieli ze szkoły lwowsko-warszawskiej (Ajdukiewicz), polskich 
fenomenologów (Ingarden, Tischner). W trakcie zajęć wprowadzone zostaną zasadnicze pojęcia logiki filozoficznej jak 
objaśniony będzie sens sporów toczących się przez całą historię – realizm versus Nominalizm itd. Dyskusje związane z 
pojęciami sprawiedliwości i demokracji omówione będą odnosząc się do twórczości Johna Rawls’a (co pozwoli omówić 
zagadnienie umowy społecznej). Naświetlone będą związki teorii historiografii z myślą filozoficzna w twórczości Maurice 
Halbwachsa, Pierre Nory, Haydena White’a, Jana Assmanna etc.. Zwrócona będzie uwaga na związki filozofii z literaturą 
piękną, naukami społecznymi i politycznymi. W szczególności wykładowca odniesie się do zagadnienia w jakim stopniu 
twórczość wybitniejszych socjologów, psychologów lub literaturoznawców traktowana być może jako myśl filozoficzna. W tym 
kontekście omówiona będzie myśl Freuda, Marksa i Ossowskiego. Omówione będzie pojęcie i zjawisko ideologii i związku 
poszczególnych ideologii z myślą filozoficzną. Omówiona będzie twórczość Hannah  Arendt (ze szczególnym zwróceniem 
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uwagi na zagadnienia filozofii władzy i pojęcie totalitaryzmu). Omówienia też wymaga kwestia mód intelektualnych 
związanych z ideami filozoficznymi, które są w ich tle (postmodernizm). Student winien rozumieć kulturowe znaczenie takich 
mód, a zarazem odróżniać je od głębszego nurtu przemian myśli filozoficznej i intelektualnej.

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W09, K_K04, K_K09

Nazwa 
przedmiotu B 
lub grupy zajęć

W K S Ć L Wr Proj Inne
Razem:
liczba
godzin
zajęć

 Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji

efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której

odnosi się
przedmiot

1. Historia 
Europy 
Środkowej i 
Bałkanów do I 
wojny 
światowej

30 30 5 EU/EP, OZ, AZ B Historia

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
B

Zajęcia  poświęcone  są  ogólnemu  omówieniu  przekształceń  politycznych,  społecznych,  ekonomicznych  i  kulturalnych  na
terenie Europy Środkowej i Bałkanów od wybuchu wielkiej rewolucji francuskiej (1789) do wybuchu I wojny światowej (1914).
Omówione  zostaną  dokładniej  dzieje  poszczególnych  wspólnot  narodowych  Europy  Środkowej  (Polaków,  Czechów,
Słowaków,  Węgrów,  Rumunów,  Serbów,  Chorwatów,  Bułgarów),  ich  uwarunkowania  międzynarodowe  oraz  specyfika
zachodzących  w  ich  łonie  procesów  powstawania  nowoczesnej  tożsamości  narodowej.  Osobny  wykład  będzie  dotyczył
przekształceń  modernizacyjnych  zachodzących  w  tym  okresie  w  obrębie  żyjącej  w  diasporze  mniejszości  żydowskiej.
Specjalne miejsce w cyklu wykładów zajmie omówienie procesu rozpadu imperium tureckiego i związanej z tym rywalizacji
wielkich mocarstw na obszarze środkowo i wschodnio-europejskim. Omówione zostaną główne nurty myśli politycznej i ich
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przedstawiciele  oraz  przeprowadzony  przegląd  i  analiza  twórczości  kluczowych  twórców  z  obszaru  zainteresowań.  Na
zajęciach zostanie omówiona także szczególna rola kulturo- i mitotwórcza w tym regionie Europy nowożytnych kierunków
filozoficznych i społecznych, począwszy od romantyzmu, poprzez pozytywizm po modernizm

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W07, K_W08, K_U02, K_K10

2. Wstęp do 
nauk o 
społeczeństwie

30 30 4 EU/EP, AZ, OZ B Nauki 
socjologiczne

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
B

Celem  kursu  jest  zapoznanie  studentów  z  głównymi  zagadnieniami  analizy  socjologicznej  oraz  podstawowymi
pojęciami  socjologicznymi.  Zaprezentowane zostaną  teorie  socjologiczne  klasyków wiedzy  socjologicznej  (Marx,
Durkheim, Weber). W ramach kursu zostaną omówione najważniejsze zagadnienia w socjologii: proces socjalizacji,
aktywność  społeczna,  struktura  społeczna,  procesy  społeczne,  zmiana  społeczna  itd.  Wprowadzenie  do  wiedzy
socjologicznej  umożliwi  nie  tylko  zapoznanie  się  z  podstawami  myślenia  socjologicznego,  lecz  również  pozwoli
zorientować  się  w  różnorodnych  tematach  na  których  skupiają  się  socjologowie  oraz  w  rozmaitych  metodach
stosowanych w badaniach socjologicznych. Zakres tematów:

1. Przedmiot socjologii
2. Teoria socjologiczna a praktyka. Rozwój myślenia socjologicznego. 
3. Determinanty życia społecznego – biologiczne, geograficzne, demograficzne, ekonomiczne.
4. Osobowość społeczna i jej elementy. Proces socjalizacji.
5. Aktywność społeczna, interakcja społeczna i życie codzienne.
6. Władza polityczna i ruchy społeczne.
7. Kultura i jej rola w życiu społecznym.
8. Więź społeczna. 
9. Zbiorowości społeczne
10. Instytucje społeczne
11.Struktura społeczna. Stratyfikacja, klasa i nierówność.
12.Procesy społeczne i ich typologia.
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13.Zmiana społeczna jako kategoria socjologiczna
14.Problemy i dylematy współczesnego społeczeństwa wyzwaniem dla socjologii.

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W03, K_U08, K_K06, K_K09

3. Praktyczna 
nauka języka 
rosyjskiego

60 60 2 ZU/ZP/T, AZ, OZ

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
B

Opanowanie przez studentów języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym komunikacje w różnych sytuacjach życia 
codziennego i zawodowego na różnych poziomach oraz zapoznanie studentów z elementami krajoznawstwa rosyjskiego 
obszaru językowego. Celem zajęć jest ponadto szkolenie umiejętności w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz 
przyswojenie i poszerzenie kompetencji językowych studentów w zakresie:
1. czytania tekstów z właściwym akcentem i wymową;
2. ogólnego rozumienia tekstów pisanych i mówionych o zróżnicowanym poziomie trudności;
3. wyrażania treści poznawanych na zajęciach w formie tekstowej lub słuchowej, w poprawnej gramatycznie wypowiedzi 
ustnej i pisemnej (prostej i złożonej);
4. wyrażania własnej opinii z użyciem zasobu leksykalnego i wiadomości uzyskanych podczas zajęć;
5. komunikowania się w typowych sytuacjach społecznych; rozumienia relacji w procesie komunikowania się ludzi oraz 
umiejętności reagowania w sytuacjach życia codziennego;
6. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej.

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_U12, K_U10, K_U13

Nazwa 
Przedmiotu C 

W K S Ć L Wr Proj Inne Razem
: liczba

 Razem:
punkty

Sposoby
weryfikacji

P/B
Dyscyplina (y),

do której
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lub grupy zajęć
godzin
zajęć

ECTS
efektów

przypisanych
do przedmiotu

odnosi się
przedmiot

1. Badania 
sowietologiczn
e i 
postsowietolog
i
czne

30 30 4 ZP / ZU, OZ, AZ B Historia 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
C

Zajęcia  zawierają  ogólne przedstawienie:  koncepcji,  kierunków oraz  ludzi  związanych z badaniami  sowietologicznymi  na
Zachodzie  i  w  Polsce;  dawnych  polskich  zainteresowań  Wschodem,  prac  polskich  Rosjo-  i  sowietoznawców  od  Jana
Kucharzewskiego, przedwojennych ośrodków badawczych, działalności prometejskiej,  ośrodków emigracyjnych, środowisk
podziemnych w PRL. W trakcie zajęć omówione zostaną  również polskie badania wschodnie lat 90-tych. Wśród ważnych
zagadnień szczegółowych omówione zostaną: polskie przedwojenne instytuty i instytucje zajmujące się Wschodem; utopia
komunistyczna  i  jej  wyznawcy;  pojęcie  totalitaryzmu  i  kwestia  podobieństw  ruchu  komunistycznego  i  ruchu  narodowo-
socjalistycznego;  przyczyny  poparcia  dla  komunizmu  -  "osobowość  autorytarna";  opozycja  i  dysydenci  w  państwach
rządzonych przez komunistów; komunizm i Rosja jako przedmiot dyskusji w polskim ruchu opozycyjnym lat 1976-1989; rola i
wpływ ośrodków emigracyjnych; badania nad historią komunizmu po roku 1989/1990;  problem rozrachunku z przeszłością.

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W06, K_W07, K_U01, K_U02, K_U11, K_K04

2. Wstęp do 
badań 
wschodnich

30 30 3 ZU / ZP, OZ, AZ, B Historia

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 

Zajęcia ze Wstępu do badań wschodnich mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej pracy w ramach Studiów
Wschodnich UW. Są ćwiczeniami z metod i technik w badaniach społecznych (politologii, socjologii, etnologii, historii i in.). W
czasie zajęć studenci  powinni przyswoić sobie wiedzę o badaniach wschodnich ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich
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C aparaturę  naukową:  terminy  i  pojęcia,  narzędzia  i  metody.  Z  racji,  że  nie  istnieje  podręcznik  do  tytułowego  przedmiotu
studentom proponowane jest aby korzystali z literatury metodologicznej nauk społecznych, głównie z socjologii, politologii i
historii. Scenariusz zajęć „Wstęp do badań wschodnich” został ułożony w taki sposób, aby poprzez kolejne etapy procesu
badawczego  student  posiadł  zarówno  ogólne  kompetencje  warsztatu  naukowego  jak  umiejętność  jego  konkretnych
zastosowań. W ten sposób ma nabyć zdolność do samodzielnej pracy w ramach Studiów Wschodnich UW.

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W03, K_U06, K_U14, K_U16, K_K09

3. Wykład OG-
UN SP SEW (do
wyboru - w)

30 30 3 EU/EP, OZ B
w

Dziedzina nauk 
społecznych

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
C

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu

Rozliczenie semestralne. Każdy semestr studiów pozwala uzyskać 30 punktów ECTS. W wypadku braku wspomnianej liczby 
punktów w danym semestrze, a co wynika z programowego rozłożenia punktacji ECTS, zaleca się jego uzupełnienie w ramach 
dodatkowych zajęć OGUN.

Łączna liczba punktów ECTS w semestrze: 30
Łączna liczba godzin zajęć w semestrze:  338 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1838 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich

4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów

Rok studiów: pierwszy
Semestr: drugi

Nazwa
przedmiotu A

lub grupy zajęć

Forma zajęć – liczba godzin
Razem:
liczba
godzin
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

1. Lektorat 
języka obcego 
(do wyboru - w)

 60 60 2 ZU/ZP, OZ, AZ w

Treści
programowe dla

przedmiotu A

Nauczanie umiejętności językowych przydatnych w życiu naukowym i akademickim. Treści programowe zgodne z treściami
zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student.

Symbol efektów
uczenia się dla

programu
studiów

 student w zależności od poziomu kursu nabywa podstawowych, średniozaawansowanych lub zaawansowanych umiejęt-
ności posługiwania się wybranym językiem obcym w mowie i piśmie.

 wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach;

 sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i innym zadania;

 identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia;

 akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych;
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2. Wybrane 
zagadnienia 
filozofii cz.2

30 30 4 ZU/ZP, OZ, AZ B Filozofia

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A

Kontynuacja wykładu "Wybrane zagadnienia filozofii".
W drugiej części wykładu poruszone będą zagadnienia bezpośrednio związane z filozofią nauk społecznych i teorią polityki. 
W szczególności zwrócona będzie uwagą na te wszystkie zagadnienia i pojęcia, które związane są z dalszym tokiem studiów

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W09, K_K04, K_K09

Nazwa 
przedmiotu B 
lub grupy zajęć

W K S Ć L Wr Proj Inne
Razem:
liczba
godzin
zajęć

 Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji

efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której

odnosi się
przedmiot

1. Wstęp do 
nauk o kulturze

30 30 4 ZP/ZU, OZ, AZ, 
Pr.I

B Nauki o kulturze
i religii

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B

Postrzeganie nauk o kulturze w szerokiej perspektywie jako wiedzy o człowieku — twórcy i użytkowniku kultury. Rozumienie
podstawowych pojęć funkcjonujących współcześnie na gruncie nauk o kulturze w perspektywie filozoficznej i historycznej 
(jednostka, społeczeństwo, naród, państwo, kultura). Przegląd podstawowych pojęć antropologicznych w ujęciu 
encyklopedycznym. Przegląd podstawowych dziedzin kultury oraz kierunków metodologicznych.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W09, K_U06, K_U11, K_U14, K_K04, K_K09
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2. Historia Rosji i
Europy 
Wschodniej do 
1917 r.

30 30 60 7 (4+3) EU/EP,  ZU/ZP, 
OZ. AZ

B Historia

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B

1. Relacje antropologii i nauk historycznych. Antropologia dziejów a tradycyjne ujęcia historyczne. Miejsce jednostki i grup
społecznych w tradycyjnym ujęciu historycznym i w podejściu antropologicznym. Człowiek jako podstawa narracji an-
tropologicznej i historycznej. Jednostka a społeczeństwo w dziejach Rosji. Kultura umysłowa a kultura materialna w
rozwoju Rosji. Relacje Rosji i Europy - odzwierciedlenie wzajemnych wpływów w polityce wewnętrznej i zewnętrznej
państwa, intelektualnej i materialnej. Chronologia dziejów Rosji okresu imperialnego (tradycyjna i w ujęciu antropolo-
gicznym i etnograficznym). Rola czynników etnicznych a kwestia dominacji tradycji rosyjskiej. 

2. Rola jednostki w przekształceniach społecznych. Europeizacja Rosji za panowania Piotra I. Oceny panowania Piotra w
historiografii. Przegląd polityki zagranicznej. Analiza głównych zmian w zakresie reform wewnętrznych (przemiany spo-
łeczne, przekształcenia w kulturze materialnej; rangi, podziały administracyjne, urzędy, cerkiew etc.). 

3. Rosja na arenie europejskiej w XVIII stuleciu, zwłaszcza za panowania Katarzyny II. Polityka zagraniczna (wojny z Tur-
cją, rozbiory Rzeczypospolitej, sojusze etc.). Elity a społeczeństwo. Główne postacie rosyjskiej sceny politycznej. Re-
formy wewnętrzne – utrwalenie struktury dywersyfikacji społecznej. Przywileje dla szlachty i dla miast. Podziały i zróżni -
cowanie społeczne. 

4. Rosja jako obrońca Europy. Panowanie Aleksandra I. Historiografia rosyjska i zagraniczna wobec Rosji I ćwierci XIX w.
Otoczenia cesarza. Rola oświeconej elity w reformowaniu państwa. Polityka zagraniczna. Polityka wewnętrzna – refor-
my społeczne, kwestie wyznaniowe. 

5. Rosja jako żandarm Europy. Panowanie Mikołaja I. Obrona europejskiego porządku. Sprawa Dekabrystów. Biurokracja
i przełom w zarządzaniu państwem. Militaryzacja życia społecznego i administracji. System policyjny a społeczeństwo.
Zmiany w podziałach stanowych – nowe kategorie ludności i ich miejsce w strukturze społecznej. Rozwój literatury i
prasy. Stworzenie ideologii państwowej (Uwarow). Ewolucja systemu: od łagodnego autorytaryzmu do policyjnego reżi-
mu.

6. W kierunku reform: Aleksander II. Ogólna ocena okresu 1855-1881. Liberalizacja społeczeństwa i próba odejścia od
tradycyjnych
podziałów stanowych. Próba uzdrowienia państwa i przemiany ustrojowe w kierunku monarchii konstytucyjnej. Nieuda-
na próba naprawy sytuacji  ludności  chłopskiej.  Szczegółowe omówienie reform (uwłaszczeniowej,  administracyjnej,
oświaty, sadowej, skarbowej. Polityka zagraniczna. Polityka wewnętrzna. Irredenta a państwo – opór społeczny wobec
reżymu. Początki działalności organizacji rewolucyjnych. Ruch narodnicki. Loris-Melikow i ostatnia próba ,,konstytucyj-
na”

7. Rządy silnej ręki: Aleksander III. Osobowość cara. Środowisko rządzącej elity. Antropologia władzy a społeczeństwo.
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Podziały
społeczne i polityczne społeczeństwa rosyjskiego (od prawicy do lewicy). Ludzie władzy: Dymitr Tołstoj, Michał Katkow
i inni. Powrót do państwa antyreformatorskiego – zwycięstwo konserwatyzmu społecznego. Antyreformy. Aparat poli-
cyjny.  Słowianofile.  Sytuacja
mniejszości. Terroryzm. Antysemityzm. 

8. Ostatnie lata Rosji carskiej. Mikołaj II. Dwór. Elita władzy. Dyferencjacja społeczeństwa. Modernizacja struktur społecz-
nych  pod
przymusem oddolnym. Polityka zagraniczna i  wewnętrzna.  Wydarzenia rewolucyjne.  Manifest  tolerancyjny.  Zmiany
ustrojowe. Kolejne Dumy. Partie polityczne. Piotr Stołypin i jego reformy. Ruch rewolucyjny. Sytuacja ekonomiczna i
społeczna Rosji w przededniu wybuchu I wojny światowej. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W06, K_U01, K_K09, K_K10

3. Wstęp do 
politologii

30 30 60 5 (3+2) EU/EP,  ZU/ZP, 
Pr.I, OZ, AZ

B Nauki o polityce
i administracji

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B

Celem jest wykładu i ćwiczeń jest wytłumaczenie istoty, instrumentów i mechanizmów kierujących polityką oraz zdefiniowanie
polityki w jej różnorodnych kontekstach. Kategoryzacje polityki według jej procesów (władza, konflikt) i instytucji. Podstawowa
wiedza  o  stosunkach  społecznych,  systemach  (ustrojach)  politycznych  i  tożsamości  grupowej.  1.Przedmiot  i  definicje:
instytucje, role polityczne, gry polityczne, kompromis, racjonalność polityczna. 2.Kategorie polityczne (1): procesy polityczne,
konflikt  polityczny,  podziały  socjo-polityczne,  zmiana  polityczna.  3.Kategorie  polityczne  (2):  system  polityczny,  reżim
polityczny, wartości polityczne.  4.Kategorie polityczne (3): władza polityczna, interes polityczny, podziały socjo-polityczne.
5.Kategorie  polityczne  (4):  świadomość  polityczna,  komunikacja  polityczna,  opinia  publiczna.  6.Kategorie  polityczne  (5):
państwo  –  definicje,  geneza,  funkcje,  doktryny.  7.  Państwo  we  współczesnej  myśli  politycznej;  państwo  w  stosunkach
międzynarodowych. 8. Elity polityczne; legitymizacja polityczna. 9. Społeczeństwo w polityce – społeczeństwo obywatelskie,
społeczeństwo spektaklu. 10.Tożsamość narodowa i grupowa, kultura polityczna, teoria stereotypu. 11. Polityczne procesy
decyzyjne.  Teoria  funkcji  politycznych,  Ośrodki  decyzyjne.  12.Determinanty  polityki  (1):  polityka  i  moralność  –  antyk,
Machiavelli, Pufendorf. 13.Determinanty polityki (2): polityka i filozofia – Machiavelli, Hobbes, Weber. 14. Determinanty polityki
(3): polityka i ideologia – Plamenaz, Weldon. 15. Współczesne teorie polityki: Fukuyama, Huntington, Gunnel, Rawls.

Celem ćwiczeń jest zapoznanie uczestników – na podstawie analizy konkretnych przypadków - z głównymi koncepcjami
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genezy zadań i  funkcji  państwa,  podstawami wiedzy o teorii  polityki,  politologii  i  geografii  politycznej.  W czasie ćwiczeń
uczestnicy poznają teoretyczne i praktyczne uwarunkowania: polityki, ustroju, systemu politycznego, ideologii politycznych,
państwa, demokracji, narodu.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W03, K_U09, K_K05, K_K09

4. Praktyczna 
nauka języka 
rosyjskiego

60 60 2 ZU/ZP/T, OZ, AZ

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B

Opanowanie przez studentów języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym komunikacje w różnych sytuacjach życia 
codziennego i zawodowego na różnych poziomach oraz zapoznanie studentów z elementami kulturoznawstwa rosyjskiego 
obszaru językowego. Celem zajęć jest ponadto szkolenie umiejętności w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz 
przyswojenie i poszerzenie kompetencji językowych studentów w zakresie:
1. czytania tekstów z właściwym akcentem i wymową;
2. ogólnego rozumienia tekstów pisanych i mówionych o zróżnicowanym poziomie trudności;
3. wyrażania treści poznawanych na zajęciach w formie tekstowej lub słuchowej, w poprawnej gramatycznie wypowiedzi 
ustnej i pisemnej (prostej i złożonej);
4. wyrażania własnej opinii z użyciem zasobu leksykalnego i wiadomości uzyskanych podczas zajęć;
5. komunikowania się w typowych sytuacjach społecznych; rozumienia relacji w procesie komunikowania się ludzi oraz 
umiejętności reagowania w sytuacjach życia codziennego;
6. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_U12, K_U10, K_U13

Nazwa 
Przedmiotu C 
lub grupy zajęć

W K S Ć L Wr Proj Inne Razem
: liczba
godzin
zajęć

 Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji

efektów
przypisanych

P/B Dyscyplina
(y), do której
odnosi się
przedmiot
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do przedmiotu

1. Wiedza o 
społeczeństwac
h obszaru 
postkomunistycz
nego

30 30 3 ZP/ZU, Pr.I, 
Pr.G, OZ, AZ

B Nauki 
socjologiczne 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Przedmiotem zajęć jest "postkomunizm", rozumiany jako rzeczywistość polityczna, społeczna, ekonomiczna i kulturowa, w
jakiej  znalazły  się  narody  i  społeczeństwa  Europy  Środkowo-Wschodniej  po  rozpadzie  imperium  sowieckiego.
Konwersatorium dotyczy szczególnie powstałych w 1991 roku państw europejskiej części byłego ZSRR, państw demokracji
ludowej oraz szerszego kontekstu międzynarodowego, zwłaszcza polityki w regionie środkowo-europejskim. 

Definiowanie i opis "społeczeństw postkomunizmu" polega na analizie najważniejszych problemów konstytuujących 
postkomunistyczną rzeczywistość, zgrupowanych w trzech działach (wymiarach): (1) społeczeństwo, (2) państwo, (3) kultura. 
Zagadnienia - 1: Postkomunizm: definicje. 2: Społeczeństwo postkomunistyczne: władza, ustrój polityczny, racja stanu,  
prekariat (ubóstwo, imigranci, zadłużenie, bezrobocie, deregulacja – nowa klasa społeczna). 3. Społeczeństwo 
postkomunistyczne: tożsamość narodowa i jej zagrożenia, kryzys tożsamościowy. Nowoczesność i tożsamość. 4: Państwo 
postkomunistyczne: wartości – relatywizm moralny a wartości bezwzględne. Wartości prywatne i wartości publiczne. 5: 
Społeczeństwo postkomunistyczne: patriotyzm, ojczyzna, naród, ład moralny i jego kontestacje. 6: Państwo 
postkomunistyczne: edukacja, wychowanie, kultura umysłowa. 7: Kultura narodowa, stereotypy narodowe, narodowa 
wspólnota symboliczna. 8: Państwo postkomunistyczne: historia i polityka historyczna, mitologia narodowa, historia jako 
polityka. 9: Młodzież i wartości. Oportunizm i patriotyzm. Godność. Punitywność. Autonomia jednostki. 10: Mediokracja. Wojny
informacyjne. Manipulowanie umysłem. Indoktrynacja. 11: Etyka w obliczu upadku kultury. Etyka w demokracji. 12: 
Społeczeństwa postkomunistyczne: mniejszości narodowe. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W05, K_U01, K_K03, K_K05, K_K06

2. Wykład OG-
UN SP SEW (do
wyboru - w)

30 30 3 EU/EP, OZ B
W

Dziedzina nauk
społecznych
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Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu

Rozliczenie semestralne. Każdy semestr studiów pozwala uzyskać 30 punktów ECTS. W wypadku braku wspomnianej liczby punktów w 
danym semestrze, a co wynika z programowego rozłożenia punktacji ECTS, zaleca się jego uzupełnienie w ramach dodatkowych zajęć 
OGUN.

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 360 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1838 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich

4.3. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów

Rok studiów: drugi
Semestr: trzeci

Nazwa
przedmiotu A

lub grupy zajęć

Forma zajęć – liczba godzin
Razem:
liczba
godzin
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

1. Lektorat 
języka obcego 
(do wyboru - w)

 60 60 2 ZU/ZP, OZ, AZ W
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Treści
programowe

dla przedmiotu
A

Nauczanie umiejętności językowych przydatnych w życiu naukowym i akademickim. Treści programowe zgodne z
treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student.

Symbol
efektów

uczenia się dla
programu
studiów

 student w zależności od poziomu kursu nabywa podstawowych, średniozaawansowanych lub zaawansowa-
nych umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym w mowie i piśmie.

 wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach;

 sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i innym zadania;

 identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia;

 akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych;

2. Wychowanie 
fizyczne (do 
wyboru – w)

30 30 0 Zal, AZ, OZ, Pr.I,
Pr.G

W

Treści
programowe

dla przedmiotu
A

Zajęcia służące ogólnemu rozwojowi tężyzny i sprawności fizycznej studenta.

Symbol
efektów

uczenia się dla
programu
studiów

Student:
- posiada ogólną znajomość budowy i funkcjonowania swojego organizmu

- potrafi ćwiczyć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
- umie współdziałać w grupie

- rozumie potrzebę dbania o sprawność fizyczną niezbędną do zachowania zdrowia
- potrafi w odpowiedni sposób posługiwać się sprzętem sportowym

- posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe nabyte pod kierunkiem pracowników dydaktycznych Studium WFiS

3. Wykład OG-
UN UW (do 
wyboru - w)

30 30 4 EU/EP, 
OZ,

B
W
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Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
A

Zgodnie z opisem przedmiotu dla całego UW

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

Zgodnie z opisem przedmiotu dla całego UW

Nazwa 
przedmiotu B 
lub grupy zajęć

W K S Ć L Wr Proj Inne
Razem:
liczba
godzin
zajęć

 Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji

efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której

odnosi się
przedmiot

1. Historia 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru 
postkomunisty
cznego

30 30 4 ZP/ZU, OZ, AZ, B Historia

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
B

Zajęcia wprowadzają studenta w świat problematyki historii społeczno-gospodarczej obszaru postkomunistycznego. 
Omawiane są podstawowe pojęcia, zjawiska i procesy z zakresu przedmiotu, wskazywane są główne czynniki warunkujące 
ich powstawanie i przebieg. Zapoznanie studentów z czasowym i przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-
ekonomicznego krajów obszaru postkomunistycznego oraz analiza przyczyn wpływających na rozwój i jego zróżnicowanie. 
Położenie obszaru postkomunistycznego, jego rozmiary, sąsiedztwo mórz i oceanów, zarys linii brzegowej. Odmienności 
ukształtowania powierzchni, warunków klimatycznych i glebowych jako podstawa zróżnicowania regionalnego kontynentu. 
Strefy klimatyczne, roślinne i glebowe. Delimitacja i charakterystyka regionów fizycznogeograficznych. Główne epoki rozwoju 
społeczno-gospodarczego Europy Wschodniej: zasiedlanie i zagospodarowanie Europy po ostatnim zlodowaceniu; 
gospodarka zbieracko-łowiecka; rewolucja neolityczna na Bliskim Wschodzie i jej ekspansja do Europy; gospodarka Europy w
starożytności, świat cywilizowany i Barbaricum; gospodarka średniowiecza; epoka nowożytna - utrwalenie podziału na Europę
Zachodnią i Wschodnią, gospodarka folwarczno-pańszczyźniana w Europie Wschodniej; narodziny i rozwój kapitalizmu i jego 
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wpływ na Europę Wschodnią; system komunistyczny w Europie Wschodniej; transformacja ustrojowa po upadku komunizmu. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W04, K_U03, K_K02, K_K03, K_K06

2. Historia 
ZSRR i obszaru
postsowieckieg
o

30 30 60 10 (6+4) EU/EP, ZU/ZP, 
OZ, AZ, Pr.I

B Historia

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
B

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią ZSSR i obszaru postsowieckiego. Na zajęciach zostaną omówione 
najważniejsze założenia teoretyczne i metodologiczne badań historii radzieckiej i postradzieckiej, przedstawione główne 
okresy historii ZSSR i innych krajów komunistycznych. Zajęcia mają za zadanie: - przedstawić systematycznie wiedzę 
potrzebną do zaliczenia przedmiotu, zapoznać studenta z głównymi okresami historii ZSSR i państw obszaru 
postsowieckiego. W części wstępnej zostaną przedstawione główne szkoły historyczne zajmujące się badaniem historii ZSSR 
i państw obszaru postsowieckiego. Na zajęciach zostaną przestawione zarówno dzieje polityczne, jak i elementy historii 
społecznej i gospodarczej, ukazane zostaną przyczyny zwycięstwa bolszewików i trwałości ich władzy w Rosji.

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W05, K_W06, K_W08, K_U02, K_U07, K_K05

3. Praktyczna 
nauka języka 
rosyjskiego

60 60 2 ZU/ZP/T, OZ, AZ

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
B

Opanowanie przez studentów języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym komunikacje w różnych sytuacjach życia 
codziennego i zawodowego na różnych poziomach oraz zapoznanie studentów z elementami kulturoznawstwa rosyjskiego 
obszaru językowego. Celem zajęć jest ponadto szkolenie umiejętności w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz 
przyswojenie i poszerzenie kompetencji
językowych studentów w zakresie:
1. czytania tekstów z właściwym akcentem i wymową;
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2. ogólnego rozumienia tekstów pisanych i mówionych o zróżnicowanym poziomie trudności;
3. wyrażania treści poznawanych na zajęciach w formie tekstowej lub słuchowej, w poprawnej gramatycznie wypowiedzi 
ustnej i pisemnej (prostej i złożonej);
4. wyrażania własnej opinii z użyciem zasobu leksykalnego i wiadomości uzyskanych podczas zajęć;
5. komunikowania się w typowych sytuacjach społecznych; rozumienia relacji w procesie komunikowania się ludzi oraz 
umiejętności reagowania w sytuacjach życia codziennego;
6. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej.

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_U12, K_U10, K_U13

Nazwa 
Przedmiotu C 
lub grupy zajęć

W K S Ć L Wr Proj Inne
Razem
: liczba
godzin
zajęć

 Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji

efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której

odnosi się
przedmiot

1. Systemy 
polityczne i 
gospodarcze 
obszaru 
postkomunisty
cznego

30 30 4 EU/EP B Nauki o polityce
i administracji 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
C

Omawiana jest geneza systemu postkomunistycznego i kapitalizmu oligarchicznego w kontekście decyzji o likwidacji 
dychotomii władzy w komunizmie, odsunięcia od niej partii i przeniesienia władzy do struktur państwowych przy jednoczesnej 
masowej prywatyzacji nomenklaturowej i powstałego w jej wyniku kapitalizmu oligarchicznego, pasożytującego na państwie i 
kontrolującego obywateli w ramach demokracji fasadowej. Poruszane są różne metody transformacji gospodarczej, w tym 
prywatyzacji, kapitalizm polityczny, w tym różnice między klasycznym postsowieckim modelem gospodarczym i politycznym, a
ukształtowanym w byłych państwach wasalnych. Funkcjonowanie oligarchii i zasady demokracji fasadowej. Geneza i 
charakter rządzących elit. Charakter podziałów fikcyjnych i rzeczywistych. Brak krążenia elit jako fundament systemu 
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politycznego i przyczyna jego przyszłego upadku. Zależność systemu gospodarczego i politycznego peryferii od centrum w 
dobie globalizacji. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W05, K_W07, K_U01, K_U03, K_U09

2. Wykład 
monograficzny 
w języku 
angielskim – w

30 30 4 EU/EP, OZ B
w

Dziedzina nauk 
humanistycznyc
h lub 
społecznych

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
C

Zgodnie z opisem przedmiotu

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

Zgodnie z opisem przedmiotu

Rozliczenie semestralne. Każdy semestr studiów pozwala uzyskać 30 punktów ECTS. W wypadku braku wspomnianej liczby 
punktów w danym semestrze, a co wynika z programowego rozłożenia punktacji ECTS, zaleca się jego uzupełnienie w ramach 
dodatkowych zajęć OGUN.

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 330 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1838 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich

4.4. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów
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Rok studiów: drugi
Semestr: czwarty

Nazwa
przedmiotu A

lub grupy zajęć

Forma zajęć – liczba godzin
Razem:
liczba
godzin
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

1. Lektorat 
języka obcego 
(do wyboru)

 60 60 2 ZU/ZP, OZ, AZ W

Treści
programowe dla

przedmiotu A

Nauczanie umiejętności językowych przydatnych w życiu naukowym i akademickim. Treści programowe zgodne z treściami
zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego wyboru dokonał student.

Symbol efektów
uczenia się dla

programu
studiów

 student w zależności od poziomu kursu nabywa podstawowych, średniozaawansowanych lub zaawansowanych umiejęt-
ności posługiwania się wybranym językiem obcym w mowie i piśmie.

 wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego, zdobytą na zajęciach;

 sprawnie współpracuje w grupie, efektywnie wyznaczając sobie i innym zadania;

 identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia;

 akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych;

2. Wychowanie 
fizyczne - w

30 30 0 Zal, AZ, OZ, Pr.I,
Pr.G

W
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Treści
programowe dla

przedmiotu A
Zajęcia służące ogólnemu rozwojowi tężyzny i sprawności fizycznej studenta.

Symbol efektów
uczenia się dla

programu
studiów

Student:
- posiada ogólną znajomość budowy i funkcjonowania swojego organizmu

- potrafi ćwiczyć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
- umie współdziałać w grupie

- rozumie potrzebę dbania o sprawność fizyczną niezbędną do zachowania zdrowia
- potrafi w odpowiedni sposób posługiwać się sprzętem sportowym

- posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe nabyte pod kierunkiem pracowników dydaktycznych Studium WFiS

Nazwa 
przedmiotu B 
lub grupy zajęć

W K S Ć L Wr Proj Inne
Razem:
liczba
godzin
zajęć

 Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji

efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której

odnosi się
przedmiot

1. Geografia 
społeczno-
gospodarcza 
obszaru 
postkomunistycz
nego 

30 30 4 ZU/ZP, OZ, AZ, B Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B

Geografia regionu. Charakterystyka bazy surowcowej. Główne jednostki tektoniczne, powstanie najważniejszych zagłębi 
surowcowych i ich rola w rozwoju przemysłu wydobywczego. Rozwój ludności i sieci osadniczej – procesy urbanizacyjne i ich 
charakterystyka. Główne gałęzie przemysłu i rolnictwa. Rozwój przemysłu przetwórczego i jego specjalizacja - główne okręgi 
przemysłowe. Rola czynników przyrodniczych dla rozwoju rolnictwa. Główne regiony rolnicze i ich zróżnicowanie. Regiony 
ekonomiczno-geograficzne obszaru i ich charakterystyka. Gospodarcza rola wód śródlądowych. Podział polityczne i 
administracyjne. Przynależność do organizacji międzynarodowych. Kulturowe podobieństwa i różnice ludności obszaru 
postkomunistycznego. Wpływ struktury narodowościowej i religijnej obszaru na konflikty społeczne i życie gospodarcze. 
Cywilizacyjna różnorodność. Konflikty polityczne i etniczne. Ramy integracji polityczno - gospodarczej. Wspólnoty europejskie 
- rozwój procesów integracyjnych i ich przejawy. Koncepcje “Europy ojczyzn” i “Europy regionów” . Stara (zachodnia) i nowa 
(wschodnia) Europa. Idea euroazjatycka w Rosji. Wpływy islamu. Charakterystyka podobszarów i krajów.
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W04, K_U03, K_K02, K_K03, K_K06

2. Historia 
Europy 
Środkowej w XX
i XXI wieku (od 
1917)

30 30 3 EU/EP, E, OZ, 
AZ

B Historia

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B

Prezentowane są dzieje Europy Środkowej w wieku XX i początkach XXI. Jako moment wyjściowy traktowane są - jako 
przełomowe - lata 1867-1869. Europa Środkowa rozumiana jest przede wszystkim jako Cesarstwo Austriacko-Węgierskie. Po 
1914 r. omówione są kluczowe momenty historii wewnętrznej poszczególnych państw środkowoeuropejskich, dzieje ich 
stosunków bilateralnych i multilateralnych oraz Europa Środkowa jako podmiot polityki europejskiej i światowej. Po 1945 r. 
wykład staje się przede wszystkim opisem obozu komunistycznego w Europie Środkowej i jego roli jako frontu 
“antykapitalistycznego” (granice z Austrią, Włochami i Niemcami). Końcowym akordem jest upadek “państw demokracji 
ludowej” oraz wchodzenie Europy do struktur europejskich i atlantyckich.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W05, K_W07, K_W08, K_U02, K_U07, K_K05

3. Historia 
Bałkanów w XX i
XXI wieku (od 
1917 r.)

30 30 3 EU/EP, OZ, AZ B Historia

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B

Prezentowane są dzieje  Bałkanów w wieku XX i początków XXI wieku. Jako moment wyjściowy uznano rok 1878. Zajęcia
dotyczą terenów Cesarstwa Austriacko-Węgierskiego, które uznać można za „bałkańskie” (obszary słoweńskie, Chorwacja,
Dalmacja, Bośnia i  Hercegowina) oraz terenów jednoznacznie bałkańskich (Serbia,  Czarnogóra, Bułgaria,  Grecja,  Turcja,
Rumunia). Po 1914 r. omówione są kluczowe momenty historii wewnętrznej poszczególnych państw, dzieje ich stosunków
bilateralnych i multilateralnych oraz Bałkany jako podmiot polityki regionalnej, europejskiej i światowej. Po 1945 r. wykład staje
się przede wszystkim opisem obozu komunistycznego na Bałkanach i jego roli jako frontu “antykapitalistycznego” (granice z
Austrią, Włochami, Grecją i Turcją). Końcowym akordem jest upadek “państw demokracji ludowej”, konflikty bałkańskie w
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ostatnim 10-leciu XX wieku oraz wchodzenie Bałkanów do struktur europejskich i atlantyckich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W05, K_W08, K_U02, K_U07, K_K05

4. Praktyczna 
nauka języka 
rosyjskiego

90 90 3 ZU/ZP/T, OZ, AZ

Treści 
programowe dla 
przedmiotu B

Opanowanie przez studentów języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym komunikacje w różnych sytuacjach życia 
codziennego i zawodowego na różnych poziomach oraz zapoznanie studentów z elementami kulturoznawstwa rosyjskiego 
obszaru językowego. Celem zajęć jest ponadto szkolenie umiejętności w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz 
przyswojenie i poszerzenie kompetencji językowych studentów w zakresie:
1. czytania tekstów z właściwym akcentem i wymową;
2. ogólnego rozumienia tekstów pisanych i mówionych o zróżnicowanym poziomie trudności;
3. wyrażania treści poznawanych na zajęciach w formie tekstowej lub słuchowej, w poprawnej gramatycznie wypowiedzi 
ustnej i pisemnej (prostej i złożonej);
4. wyrażania własnej opinii z użyciem zasobu leksykalnego i wiadomości uzyskanych podczas zajęć;
5. komunikowania się w typowych sytuacjach społecznych; rozumienia relacji w procesie komunikowania się ludzi oraz 
umiejętności reagowania w sytuacjach życia codziennego.;
6. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_U12, K_U10, K_U13

Nazwa 
Przedmiotu C 
lub grupy zajęć

W K S Ć L Wr Proj Inne
Razem
: liczba
godzin
zajęć

 Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji

efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której

odnosi się
przedmiot

1. Zagadnienia 
narodowościowe

30 30 3 ZU/ZP, Pr.I, 
Pr.G, OZ, AZ

B Nauki 
socjologiczne
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obszaru 
postkomunistycz
nego

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Zajęcia wprowadzają studentów w świat zagadnień narodowościowych regionu. Omawiane są podstawowe pojęć (m.in. grupa
etniczna,  naród,  mniejszość  narodowa,  nacjonalizm).  Wskazywane  są  główne  czynniki  wpływające  na  powstawanie
odrębności etnicznych i narodowościowych (język, religia, przynależność państwowa, wydarzenia historyczne). Omówienie
sytuacji  etnicznej  poszczególnych  regionów.  Zajęcia  prowadzone  są  od  ogółu  do  szczegółu  wedle  kolejnych  kroków.
Klasyczna teoria genezy narodu - naród średniowieczny, nowożytny i  nowoczesny; socjologiczna teoria narodu; naród w
etnologii.  Powstawanie  narodów w Europie  Środkowo-Wschodniej  wedle  koncepcji  Miroslava Hrocha.  Struktury  etniczne
państw regionu (geneza,  przemiany,  stan  aktualny).  Języki,  religie  i  wyznania  w krajach regionu.  Statystyka narodowa i
wyznaniowa - problemy. Konflikty narodowościowe.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W06, K_W09, K_U02, K_U11, K_K10

2. Warsztat 
pracy naukowej i
edytorskiej

30 30 2  ZU/ZP, OZ, AZ, 
Pr.I

B Dziedzina nauk 
społecznych i 
humanistycznyc
h

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Zasady organizacji i techniki pracy własnej. Tworzenie warsztatu własnego. Warsztat edytorski z myślą o przygotowaniu pracy
licencjackiej. Metody kompletowania bibliografii. Monografie i podziały źródeł. Sposoby docierania do źródeł. Praca w 
bibliotece i archiwum. Praca ze źródłem – krytyka zewnętrzna i wewnętrzna. Metody rozumowania. Walory i minusy metod: 
indukcji, dedukcji, argumentum ex silentio. Literatura piękna i jej wykorzystanie przez badacza. Konstrukcja wypowiedzi 
pisemnej. Recenzja. Artykuł. Monografia. Synteza. Konstrukcja wypowiedzi. Sporządzanie bibliografii i przypisów. Zasady 
cytowania. Etyka badania naukowego. Erystyka i retoryka

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 

K_W10, K_U04, K_U05, K_U14, K_U15, K_U16, K_K08
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studiów

3. Wykład OG-
UN HUM SEW 
(do wyboru - w)

30 30 3 EU/EP, OZ B
w

Dziedzina nauk 
humanistycznyc
h

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu

4. Wykłady 
monograficzne / 
gościnne SEW - 
w

30 30 4 T+E B
w

Dziedzina nauk 
społecznych lub
humanistycznyc
h

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu

5. Objazd 
naukowy

30 30 3 ZU/ZP, OZ, AZ, 
Pr.I

B Dziedzina nauk 
społecznych i 
humanistycznyc
h

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Zgodnie z wybrana trasą i opisem przedmiotu 
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Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W02, K_W06, K_U01, K_U04, K_U11, K_U13, K_K07

Rozliczenie semestralne. Każdy semestr studiów pozwala uzyskać 30 punktów ECTS. W wypadku braku wspomnianej liczby punktów w 
danym semestrze, a co wynika z programowego rozłożenia punktacji ECTS, zaleca się jego uzupełnienie w ramach dodatkowych zajęć 
OGUN.

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 420 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1838 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich

4.5. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów

Rok studiów: trzeci
Semestr: piąty

Nazwa
przedmiotu A

lub grupy zajęć

Forma zajęć – liczba godzin
Razem:
liczba
godzin
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

1. Egzamin 
certyfikacyjny z
języka obcego 
na poziomie B2

 2 EU+EP

Treści
programowe

dla przedmiotu
Egzamin certyfikujący znajomość języka obcego na poziomie B2 
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A

Symbol
efektów

uczenia się dla
programu
studiów

K_U12

2. Wychowanie 
fizyczne - w

30 30 0 Zal, AZ, OZ, Pr.I,
Pr.G

W

Treści
programowe

dla przedmiotu
A

Zajęcia służące ogólnemu rozwojowi tężyzny i sprawności fizycznej studenta.

Symbol
efektów

uczenia się dla
programu
studiów

Student:
- posiada ogólną znajomość budowy i funkcjonowania swojego organizmu

- potrafi ćwiczyć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
- umie współdziałać w grupie

- rozumie potrzebę dbania o sprawność fizyczną niezbędną do zachowania zdrowia
- potrafi w odpowiedni sposób posługiwać się sprzętem sportowym

- posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe nabyte pod kierunkiem pracowników dydaktycznych Studium WFiS

3. Wykłady OG-
UN UW (do 
wyboru - w)

30 30 4 EU/EP w

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
A

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu

Symbol 
efektów 

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu
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uczenia się dla 
programu 
studiów

Nazwa 
przedmiotu B 
lub grupy zajęć

W K S Ć L Wr Proj Inne
Razem:
liczba
godzin
zajęć

 Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji

efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której odnosi

się przedmiot

1. Praktyczna 
nauka języka 
rosyjskiego

90 90 3 ZU/ZP/T, OZ, AZ

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
B

Opanowanie przez studentów języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym komunikacje w różnych sytuacjach życia 
codziennego i zawodowego na różnych poziomach oraz zapoznanie studentów z elementami kulturoznawstwa rosyjskiego 
obszaru językowego. Celem zajęć jest ponadto szkolenie umiejętności w zakresie słuchania, mówienia, czytania, pisania oraz 
przyswojenie i poszerzenie kompetencji językowych studentów w zakresie:
1. czytania tekstów z właściwym akcentem i wymową;
2. ogólnego rozumienia tekstów pisanych i mówionych o zróżnicowanym poziomie trudności;
3. wyrażania treści poznawanych na zajęciach w formie tekstowej lub słuchowej, w poprawnej gramatycznie wypowiedzi 
ustnej i pisemnej (prostej i złożonej);
4. wyrażania własnej opinii z użyciem zasobu leksykalnego i wiadomości uzyskanych podczas zajęć;
5. komunikowania się w typowych sytuacjach społecznych; rozumienia relacji w procesie komunikowania się ludzi oraz 
umiejętności reagowania w sytuacjach życia codziennego.
6. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej.

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_U12, K_U10, K_U13

Nazwa 
Przedmiotu C 

W K S Ć L Wr Proj Inne Razem
: liczba

 Razem:
punkty

Sposoby
weryfikacji

P/B
Dyscyplina (y),

do której odnosi
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lub grupy zajęć
godzin
zajęć

ECTS
efektów

przypisanych
do przedmiotu

się przedmiot

1. Historia 
kultury obszaru
sowieckiego i 
postsowieckieg
o

30 30 4 EU/EP, Pr.I, 
Pr.G, OZ, AZ

B Historia, Nauki o 
kulturze i religii

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
C

Przegląd kierunków estetycznych i ideowych w kulturze XX wieku regionu. Dominujące tendencje w sztuce, literatura 
współczesna, społeczne konteksty powstawania i funkcjonowania dzieł. Literatura i sztuka obszaru zainteresowań na tle 
światowych tendencji. Tematy: miedzy traumą a heroizacją - wojna w literaturze sowieckiej i państw demokracji ludowej; 
stalinizm w kulturze i tożsamości: wczoraj i dziś; pożegnanie z imperium i „obozem” - literacki obraz rozpadu ZSRR i upadku 
władzy komunistycznej w państwach regionu; czasy second-handu - przestrzeń ruin - postsowieckie „kultury śmieciowe”; 
pompatyczność a bezguście: kompleksy postkolonialne w architekturze postsowieckiej; kultura protestu: od „rewolucji 
śpiewanej” do Majdanu.

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W02, K_W09, K_K04, K_K10

2. Zagadnienia 
wyznaniowe 
obszaru 
postkomunisty
cznego

30 30 4  ZU/ZP, Pr.I, 
Pr.G, AZ, OC

B Nauki o kulturze i
religii

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
C

Zajęcia wprowadzają studenta w świat zagadnień zróżnicowania religijnego i wyznaniowego na obszarze 
postkomunistycznym. Dotyczą organizacji wspólnot religijnych i wyznaniowych: ich przeszłości i teraźniejszości. 
Omawiany jest wpływ zjawisk religijnych i wyznaniowych na życie polityczne, społeczne i gospodarcze oraz 
kulturowe w poszczególnych regionach obszaru postkomunistycznego: Europa Środkowa, Europa Wschodnia, 
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Rosja, Azja Środkowa, Kaukaz. 

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W06, K_W09, K_U02, K_U11, K_K10

3. Wykłady 
monograficzne 
/ gościnne SEW
- w

30 30 4 T+E B
w

Dziedzina nauk 
humanistycznych
lub społecznych

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
C

Zgodnie z opisem przedmiotu

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

Zgodnie z opisem przedmiotu

4. Wykład 
monograficzny 
w języku 
angielskim - w

30 30 4 EU/EP, OZ B
w

Dziedzina nauk 
humanistycznych
lub społecznych

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
C

Zgodnie z opisem przedmiotu

Symbol 
efektów 

Zgodnie z opisem przedmiotu
K_K01
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uczenia się dla 
programu 
studiów

5. Seminarium 
licencjackie - w

30 30 5 Zal, Pr.I, OZ, AZ B
w

Historia, Nauki o 
kulturze i religii 
Nauki o polityce i
administracji, 
Nauki 
socjologiczne, 
Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 

Treści 
programowe 
dla przedmiotu 
C

Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu wybranych zagadnień danego regionu na podstawie materiałów 
źródłowych. Celem seminarium jest napisanie pracy licencjackiej z wykorzystaniem nabytych umiejętności językowych i 
metodologicznych.

Symbol 
efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W10, K_U05, K_U06, K_U11, K_U15, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, K_K07, K_K08, K_K11

Rozliczenie semestralne. Każdy semestr studiów pozwala uzyskać 30 punktów ECTS. W wypadku braku wspomnianej liczby 
punktów w danym semestrze, a co wynika z programowego rozłożenia punktacji ECTS, zaleca się jego uzupełnienie w ramach 
dodatkowych zajęć OGUN.

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich
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Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1838 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich

4.6. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów

Rok studiów: trzeci
Semestr: szósty

Nazwa
przedmiotu A

lub grupy zajęć

Forma zajęć – liczba godzin
Razem:
liczba
godzin
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

1. Wykłady OG-
UN UW (do 
wyboru - w)

30  30 4 EU/EP w

Treści 
programowe dla 
przedmiotu A

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

Zgodnie z wyborem studenta i opisem przedmiotu

Nazwa 
Przedmiotu C 
lub grupy zajęć

W K S Ć L Wr Proj Inne
Razem
: liczba
godzin
zajęć

 Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfikacji

efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina
(y), do której
odnosi się
przedmiot

1. Historia 30 30 4 EU/EP, Pr.I, B Historia, Nauki 
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kultury Europy 
Środkowej i 
Bałkanów

Pr.G, OZ, AZ o kulturze i 
religii

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Syntetyczny przegląd kierunków literackich i twórczości wybitnych twórców literatur regionu Europy Środkowej i Bałkanów
Najważniejsze dzieła sztuki: architektura sakralna i świecka, sztuki plastyczne, teatr, kinematografia, muzyka, prezentacja 
najważniejszych kierunków i tendencji w sztuce nowoczesnej regionu w XIX i XX wieku.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W02, K_W09, K_K04, K_K10

2. Seminarium 
licencjackie - w

30 30 22 Zal, PP, AZ, OZ B
w

Historia, Nauki 
o kulturze i 
religii, Nauki o 
polityce i 
administracji, 
Nauki 
socjologiczne, 
Geografia 
społeczno-
ekonomiczna i 
gospodarka 
przestrzenna, 

Treści 
programowe dla 
przedmiotu C

Seminarium poświęcone jest analizie i opracowaniu wybranych zagadnień danego regionu na podstawie materiałów 
źródłowych. Celem seminarium jest napisanie pracy licencjackiej z wykorzystaniem nabytych umiejętności językowych i 
metodologicznych.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W10, K_U05, K_U06, K_U11, K_U15, K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, K_K07, K_K08, K_K11
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Rozliczenie semestralne. Każdy semestr studiów pozwala uzyskać 30 punktów ECTS. W wypadku braku wspomnianej liczby punktów w 
danym semestrze, a co wynika z programowego rozłożenia punktacji ECTS, zaleca się jego uzupełnienie w ramach dodatkowych zajęć 
OGUN.

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 1838 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich

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
– w – zajęcia do wyboru

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– T – test
– E – esej
– Pr. I – projekt indywidualny
– Pr.G – projekt grupowy

– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)
– Zal. – zaliczenie bez oceny
– ZU – zaliczenie na ocenę ustne
– ZP – zaliczenie na ocenę pisemne
– AZ – aktywność na zajęciach
– OZ – obecność na zajęciach
– PP – praca pisemna

5. Semestr dla specjalności: nie dotyczy
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6. Tabela procentowego udziału liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin kierunku

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa
Procentowy udział liczby punktów
ECTS w łącznej liczbie punktów 

ECTS dla każdej z dyscyplin

Humanistyczna Historia 26%

Humanistyczna Nauki o kulturze i religii 9%

Humanistyczna Filozofia 4%

Społeczna Nauki socjologiczne 6%

Społeczna Nauki o polityce i administracji 5%

Społeczna Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 

przestrzenna 

2%

Humanistyczne i Społeczne Zajęcia przyporządkowane do więcej niż jednej 

dyscypliny/dziedziny nauki

48%

5. 7abela informacje ogólne o programie studiów 

Liczba semestrów 6

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 180
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Tytuł zawodowy nadawany absolwentom Licencjat

Forma studiów Stacjonarne

Kod ISCED 0222

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 56

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia

159

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż
5 ECTS) – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż nauki
humanistyczne lub nauki społeczne

Kierunek jest 
przyporządkowany do 
dwóch dziedzin nauki: nauk 
humanistycznych i nauk 
społecznych; zajęcia, które 
są przyporządkowane tylko 
do jednej dyscypliny i 
dziedziny: nauki 
humanistyczne – 70 ECTS, 
nauki społeczne – 23 
ECTS. Zajęcia przypisane 
do więcej niż jednej 
dyscypliny oraz dziedziny – 
87 ECTS.

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia
z literką P)

Nie dotyczy

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B)

148

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy
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podpis Dziekana (ów) /Kierownika (ów) podstawowej jednostki organizacyjnej
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