
WNIOSEK O UTWORZENIE NOWEGO KIERUNKU STUDIÓW OD ROKU
AKADEMICKIEGO 2019/2020

Uzasadnienie  utworzenia  studiów  na  określonym  kierunku,  poziomie  i  profilu,  w  tym  wskazanie  potrzeb  społeczno-
gospodarczych oraz zgodności efektów uczenia się z tymi potrzebami 

Kierunek  orientalistyka  –  koreanistyka ma  charakter  unikatowy  i  interdyscyplinarny  i  jest  realizowany  wyłącznie  na  Wydziale
Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Program dydaktyczny jest oparty na wieloletnich doświadczeniach w nauczaniu i
badaniu problematyki dotyczącej Korei. Na Wydziale Orientalistycznym od ponad 80 lat naucza się na najwyższym poziomie kultury i
języków  orientalnych/afrykańskich,  w  tym  języka  koreańskiego,  czego  potwierdzeniem  było  stworzenie  kierunku  unikatowego
orientalistyka–koreanistyka. Stanowił on podstawę do sformułowania obecnych efektów kształcenia. Zakładane efekty kształcenia
mają dwojaki  charakter:  gwarantują  zdobycie obszernej  wiedzy w zakresie różnych aspektów kultury koreańskiej  oraz zdobycie
umiejętności posługiwania się językiem koreańskim. Studenci zdobywają szeroką wiedzę w zakresie literatury, historii, filozofii, religii
oraz sztuki koreańskiej oraz mają zapewnioną intensywną naukę języka koreańskiego.

Wszechstronne wykształcenie, jakie zapewnia program orientalistyki – koreanistyki, dotyczące również szeroko pojętej humanistyki,
pozwala na późniejsze prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a także zrozumienie korzeni problemów współczesnego świata i
próby znalezienia dla nich rozwiązania. Zapewnia studentom szeroki horyzont, konieczny do zrozumienia dzisiejszych problemów i
konfliktów wynikających z odmienności cywilizacyjnej. Jak wskazują bieżące wydarzenia, znajomość innych kultur i umiejętność ich
wyjaśnienia staje się w dzisiejszym świecie zachodnim coraz bardziej palącą potrzebą, np. ze względu na obecność Koreańczyków w
Europie,  projekty  gospodarcze,  polityczne i  kulturalne.  Świat,  stając  się  globalną wioską oraz  systemem „naczyń połączonych”,
wymaga  wyjścia  poza  ramy  jednej  tylko  kultury,  a  program  orientalistyki  –  koreanistyki,  dzięki  swojej  wszechstronności  i
komplementarności,  pomaga  w  przeanalizowaniu  wydarzeń  także  z  „wewnętrznej”  perspektywy  innych  kultur,  uwzględniającej
sposób rozumienia świata przez jej uczestników. Program ten umożliwia także kształcenie nowej kadry, w obszarze nauki o kulturze i
religii  oraz innych dyscyplin naukowych, która to kadra przyczyni się do opracowania nowych metodologii i  aparatu pojęciowego
służącego jak najlepszemu wzajemnemu zrozumieniu.

Realizacja  programu  studiów  orientalistyka  –  koreanistyka  pozwala  jego  uczestnikom  na  osiągnięcie  synergii  poznawczej  i
ukształtowanie nowego nurtu myślenia i świadomości społecznej, na które składają się, tak dziś potrzebne, zrozumienia, otwartości i
tolerancja wobec innych oraz dostrzeżenie wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego oraz
koreańskiego.
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Wartością dodaną dla uczestników tych studiów jest uwrażliwienie na wagę komunikacji  międzykulturowej w budowaniu silnego,
sprawiedliwego i tolerancyjnego społeczeństwa obywatelskiego, jak również uświadomienie sobie możliwości wzbogacenia własnej
kultury o inne wzorce i idee, dzięki którym umacnia się także poczucie wartości rodzimych postaw i zachowań. Tolerancja wobec
innej kultury jest bowiem potrzebna do zrozumienia własnego społeczeństwa oraz jak najlepszego wychowania obywatelskiego. 

Zdobyta wiedza pozwoli Absolwentowi kierunku orientalistyka – koreanistyka na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze
ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury koreańskiej. Absolwent będzie rozumiał różnorodność kultur i cywilizacji, co
pozwoli mu uczestniczyć w procesie porozumienia i współpracy międzykulturowej. Zdobędzie podbudowę dla teoretycznej refleksji o
kulturze koreańskiej. Będzie umiał analizować podstawowe zjawiska dotyczące kultury koreańskiej, a narzędziem do analizy tych
zjawisk będzie dla Absolwenta dobre przygotowanie językowe oraz metodologiczne przygotowanie w zakresie nauk o kulturze i religii,
językoznawstwa, filozofii, historii, literaturoznawstwa oraz nauki o sztuce. 

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach oraz w administracji publicznej.
Coraz intensywniejsze kontakty gospodarcze z Koreą sprawiają, że rynek pracy potrzebuje ekspertów znających język oraz realia
kulturowo-społeczne tego kraju. Kontakty polityczne i dyplomatyczne z Koreą wymagają zatrudnienia specjalistów z dziedziny języka i
kultury  koreańskiej,  którymi  są  Absolwenci  kierunku  orientalistyka  –  koreanistyka.  Ponadto  Absolwent  będzie  przygotowany  do
podjęcia studiów drugiego stopnia.

Koncepcja kształcenia na uruchamianym kierunku/specjalności oraz jej związek z misją i strategią rozwoju uczelni

Koncepcja kształcenia w ramach kierunku orientalistyka – koreanistyka jest ściśle powiązana z misją i strategią rozwoju uczelni.
Program studiów jest opracowany z dużą starannością, aby zapewnić studentom jak najlepsze wykształcenie, które zostanie później
wykorzystane w wielu możliwych dziedzinach: współpracy politycznej, gospodarczej, kulturowej itd. Niezwykle istotnym czynnikiem
uwzględnianym w przygotowaniu programu jest wykształcenie w studentach szczególnej wrażliwości na kultury pozaeuropejskie, w
powiązaniu z konkretną wiedzą, służącą realizacji misji Uniwersytetu Warszawskiego, której istotą jest dialog. Podstawą dialogu jest
komunikacja  werbalna,  stąd  niezwykle  ważne  miejsce  w  programach  zajmuje  nauka  języka  koreańskiego  we  wszystkich  ich
aspektach: gramatycznym, teoretycznym i praktycznym, pokazanie różnorodności językowej, nauka języka praktycznego na różnych
poziomach i w różnych obszarach. Absolwent poznaje język koreański literacki, potrafi czytać teksty, ale porozumiewa się także
językiem mówionym, zdaje sobie sprawę ze zróżnicowania dialektalnego. Język stanowi niezbędne narzędzie do poznania kodów
kulturowych, jakimi posługują się różne cywilizacje, a to jest podstawą do kształtowania postawy szacunku, empatii i zrozumienia,
również  w sensie  rozumienia  odmienności  kulturowej.  Jest  to  w  dzisiejszym świecie  niezbędne  do funkcjonowania  na  każdym
poziomie, począwszy od politycznego, a skończywszy na praktycznym wymiarze codziennych relacji. 
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Nauka języka jest kluczem do zrozumienia innej  kultury we wszystkich jej  zróżnicowanych przejawach.  Dysponując narzędziem
porozumienia, jakim jest język, student potrafi zrozumieć i interpretować zjawiska zachodzące w świecie koreańskim. Taka wiedza
ma także konkretny wymiar w dziedzinie współpracy z Koreą w sferze ekonomicznej czy politycznej, sprawia, że absolwent jest
specjalistą od przekładu nie tylko językowego, ale także w dziedzinie „przełożenia” wzorców i zachowań z jednej kultury na drugą.
Różnorodność i przeglądowość programu studiów znacząco przyczynia się do zdobycia pogłębionej teoretycznej wiedzy na temat
kultury i społeczeństwa koreańskiego, jak również stosunków międzykulturowych. Jednocześnie ważnym punktem programów jest
wykształcenie  empatii  i  zrozumienia  dla  „innego”,  „obcego”,  co  wpisuje  się  w  misję  edukacyjną  i  obywatelską  Uniwersytetu
Warszawskiego. Ponadto student nauczy się kodów kulturowych zawartych w komunikacji pozawerbalnej – gestach, mimice itp., co w
niezwykły sposób wzbogaci jego rozumienie odmiennej cywilizacji.

Opis  prowadzonej  działalności  naukowej  w  dyscyplinie  lub  dyscyplinach,  do  których  przyporządkowany  jest  kierunek
studiów – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim

Pracownicy Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą badania w dyscyplinach: nauka o kulturze i religii,
językoznawstwo, literaturoznawstwo, filozofia, historia oraz nauki o sztuce. Koncepcja proponowanego kierunku wyrasta z prawie
stuletnich  doświadczeń  Wydziału  Orientalistycznego  specjalizującego  się  w  badaniach  nad  Koreą.  Pracownicy  Wydziału  są
specjalistami — wielu z nich jedynymi w Polsce — w zagadnieniach związanych z tym obszarem geograficznym oraz kulturowym,
prowadzącymi  zaawansowane  badania  naukowe  poparte  licznymi  publikacjami.  Praktycznie  wszystkie  prowadzone  przez  nich
badania  są  interdyscyplinarne,  co  wynika  ze  specyfiki  orientalistycznej  wymagającej  operowania  wieloma  aparatami
metodologicznymi. Oprócz zakrojonej na szeroką skalę działalności naukowej, pracownicy Wydziału Orientalistycznego mają rozległą
wiedzę praktyczną z badanych przez siebie zagadnień, posiadając doświadczenie zawodowe jako m.in. tłumacze ustni i pisemni,
dyplomaci,  pracownicy  instytucji  kultury  i  administracji  publicznej.  Biorą  także  udział  w  upowszechnianiu  wiedzy  o  kulturze
koreańskiej, starając się w ten sposób propagować misję uczelni: dialog, tolerancję oparte na rzeczywistej wiedzy.

Proponowany limit przyjęć 27 (dwadzieścia siedem)

Wymagany limit kandydatów do uruchomienia studiów 17 (siedemnaście)

Wymagania stawiane kandydatom

O przyjęcie  na niestacjonarne studia I  stopnia  realizowane w ramach kierunku orientalistyka – koreanistyka przez Wydział  Orientalistyczny
Uniwersytetu Warszawskiego mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo maturalne/dojrzałości, a w wypadku osób, które ukończyły
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szkolę średnią poza granicami RP równoważny im dokument.

Po  zakwalifikowaniu  Kandydata,  który  wcześniej  spełnił  wszystkie  warunki  rekrutacji  (rejestracja  w  IRK  oraz  posiadanie  świadectwa
maturalnego/dojrzałości), powinien on złożyć następujące dokumenty:

 świadectwo dojrzałości lub dyplom IB / dyplom EB / świadectwo maturalne uzyskane za granicą oraz jego kopia celem poświadczenia jej
zgodności z oryginałem,

 podanie o przyjęcie na studia wraz z oświadczeniami wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata założonego w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydatów,

 dowód osobisty lub - w przypadku cudzoziemców - inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata (paszport) oraz jego kopia celem
poświadczenia jej zgodności z oryginałem,

 aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (akceptowane są zdjęcia zarówno wg.
starego, jak i nowego wzoru),

 podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, 
 dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką ,

dodatkowo:

 oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim.

W przypadku kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane/wydane za granicą wymagane są dodatkowo następujące dokumenty:

 poświadczenie świadectwa maturalnego / dyplomu szkoły wyższej w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez
instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg
legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych - Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939), 

 dokument stwierdzający, że świadectwo / dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wydany lub
potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa, na którego
terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom,

 tłumaczenia przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu, legalizacji / apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) oraz ww.
dokumentu stwierdzającego,  że  dyplom uprawnia  do podjęcia  lub  kontynuowania  studiów,  sporządzone przez osobę wpisaną przez
Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub  państwie  członkowskim  Organizacji  Współpracy  Gospodarczej  i  Rozwoju  (OECD),  lub  konsula  Rzeczypospolitej
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Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom, lub akredytowaną
w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie
edukacji wydano świadectwo / dyplom,

 zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa, jeśli dotyczy kandydata, 

a w przypadku cudzoziemców dodatkowo jeszcze wymagane są następujące dokumenty:

 potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Polski: kopia wizy albo zezwolenia na pobyt stały / osiedlenie się (karty stałego pobytu) albo
zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu); do karty czasowego pobytu należy dołączyć
decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony, ewentualnie - kopia dokumentu potwierdzającego
status nadany w Polsce (np. Karty Polaka, Karty Uchodźcy),

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych (z tłumaczeniem, jeśli wydane zostało w innym języku niż
polski) 

 w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na innych zasadach niż Polacy,  na studia prowadzone w języku polskim - kopia
dokumentu (wraz z oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego, tj.  zaświadczenie o ukończeniu
rocznego  kursu  przygotowawczego  do  podjęcia  nauki  w  języku  polskim  w  jednostkach  wyznaczonych  przez  ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. 

Kryteria przyjęcia na studia

Kryteria przyjęcia na studia

Rekrutacja na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku orientalistyka – koreanistyka realizowane przez Wdział Orientalistyczny
Uniwersytetu Warszawskiego odbywa się w:

• w trybie rekrutacji otwartej

• trybie rekrutacji przeniesienia z innej uczelni.

W każdym trybie rekrutacji stosuje się odrębne zasady jej przeprowadzania.

Zasady rekrutacji w rekrutacji otwartej
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Próg kwalifikacji: 30 pkt.

a) Kandydaci z maturą 2005-2019
Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany

Język polski Matematyka Jeden język obcy Język angielski

do wyboru z:
P. podstawowy x 0,6 P. podstawowy x 0,6 j. angielski, P. rozszerzony x 1*
albo albo j. francuski,
P. rozszerzony x 1 P. rozszerzony x 1 j. niemiecki,

j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6

albo
P. rozszerzony x 1*

waga = 20% waga = 10% waga = 20% waga = 50%

*Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie.

b) Kandydaci ze starą maturą
Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany

Język polski Matematyka Jeden język obcy Język angielski

do wyboru z:
P. podstawowy x 0,6 P. podstawowy x 0,6 j. angielski, P. rozszerzony x 1*
albo albo j. francuski,
P. rozszerzony x 1 P. rozszerzony x 1 j. niemiecki,

j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6

albo
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P. rozszerzony x 1*

waga = 20% waga = 10% waga = 20% waga = 50%

*Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie.

c) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany

Język polski Matematyka Jeden język obcy Język angielski

albo do wyboru z:
język A*, P. niższy (SL) x 0,6 j. angielski, P. wyższy (HL) x 1**
albo albo j. francuski,
literature and P. wyższy (HL) x 1 j. niemiecki,
performance* j. hiszpański,

j. włoski, j. rosyjski
P. niższy (SL) x 0,6
albo P. niższy (SL) x 0,6
P. wyższy (HL) x 1 albo

P. wyższy (HL) x 1**

waga = 20% waga = 10% waga = 20% waga = 50%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
**Język obcy na poziomie wyższym (HL) w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie.

d) Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany

Język polski Matematyka Jeden język obcy Język angielski

albo język L1* do wyboru z:
P. podstawowy x 0,6 j. angielski, P. rozszerzony x 1**

P. podstawowy x 0,6 albo j. francuski,
albo P. rozszerzony x 1 j. niemiecki,
P. rozszerzony x 1 j. hiszpański,

j. włoski, j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6

albo
P. rozszerzony x 1 **
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waga = 20% waga = 10% waga = 20% waga = 50%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
Język obcy na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4 może być wskazany dwukrotnie.

e) Kandydaci z maturą zagraniczną

Przedmiot wymagany

Język polski albo język oryginalny
matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język angielski

waga = 20% waga = 10% waga = 70%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

Zasady rekrutacji w trybie przeniesienia z innej uczelni

O przyjęcie na studia w ramach przeniesienia mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli co najmniej I rok stacjonarnych studiów I stopnia.
Osoby, które pragną podjąć studia w trybie przeniesienia, zobowiązane są złożyć do dziekana Wydziału Orientalistycznego:
1. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni. Na wniosku dziekan wydziału lub uczelni, na której student odbywał studia,
potwierdza, że student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z regulaminu obowiązującego w jednostce, z której chce się przenieść.
2. Potwierdzony wykaz ocen, zawierający potwierdzenie zaliczenia wszystkich lat studiów, które ukończył wnioskodawca.
3. Program studiów obowiązujący w jednostce, z której zamierza się przenieść.
4. Średnią ocen potwierdzoną przez dziekanat wydziału lub uczelni, z której zamierza się przenieść. 
Ponadto, komisja przeprowadzi pisemny egzamin sprawdzający z języka koreańskiego na poziomie odpowiadającym poziomowi roku, na który
kandydat  się przenosi.  Dziekan Wydziału ustala,  czy program studiów realizowanych w jednostce,  z której  student  zamierza się przenieść,
odpowiada programowi studiów realizowanemu na Wydziale Orientalistycznym, oraz określa wykaz przedmiotów do uzupełnienia i terminy ich
zaliczenia. 

W przypadku przeniesienia na wyższy rok studiów kandydat przyjmowany jest na kierunek studiów: orientalistyka, specjalność koreanistyka
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Dane ogólne o kierunku studiów 

nazwa kierunku studiów orientalistyka-koreanistyka

nazwa kierunku studiów w języku angielskim Oriental Studies – Korean Studies

język, w którym ma być prowadzony kierunek studiów język polski

nazwa specjalności (o ile program studiów przewiduje) nie dotyczy 

nazwa specjalności w języku angielskim nie dotyczy

studia pierwszego stopnia

niestacjonarne 

o profilu ogólnoakademickim

dziedzina(y) nauki humanistyczne

dyscyplina(y) nauki o kulturze i religii, historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, filozofia, nauki o sztuce

dyscyplina wiodąca nauki o kulturze i religii

nazwa jednostki organizacyjnej UW Wydział Orientalistyczny
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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

(ponad połowa efektów uczenia się)

Nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii 68% Nauki o kulturze i religii

Nauki humanistyczne Literaturoznawstwo 15%

Nauki humanistyczne Historia 5%

Nauki humanistyczne Nauki o sztuce 5%

Nauki humanistyczne Językoznawstwo 5%

Nauki humanistyczne Filozofia 2%

Razem: - 100% -

2. Kierunek studiów: orientalistyka-koreanistyka
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: orientalistyka - koreanistyka
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
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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 podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu koreanistyki w systemie nauk 

humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej
P6S_WG

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorię i metodologię) z 

zakresu studiów nad kulturą 
P6S_WG

K_W03 zna i rozumie podstawowe nurty i pojęcia filozoficzne oraz rolę refleksji filozoficznej w 

kształtowaniu kultury
P6S_WG

K_W04 ma podstawową wiedzę w zakresie teorii nauk humanistycznych (literaturoznawstwa lub 

językoznawstwa lub historii) niezbędnych dla rozumienia wybranych aspektów kultury
P6S_WG

K_W05 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie Korei; potrafi 

nazwać i scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/ teksty literackie/ 

piśmiennictwo Korei

P6S_WG

K_W06 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Korei P6S_WG

K_W07 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii Korei P6S_WG

K_W08 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce Korei P6S_WG
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K_W09 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Korei w 
zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej

P6S_WG

K_W10 potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe Korei P6S_WK

K_W11 ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań środowiska naturalnego, 

geopolitycznego i gospodarczego oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej 

sytuacji Korei

P6S_WG

K_W12 ma obszerną wiedzę o języku koreańskim (jego strukturze, gramatyce, historii, piśmie) P6S_WG

K_W13 ma świadomość złożonej natury języka koreańskiego, jego miejsca i znaczenia w 

kontekście kultury i historii Korei
P6S_WK

K_W14 ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną 
świata

P6S_WK

K_W15 ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka koreańskiego na język polski P6S_WG

K_W16 ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Korei P6S_WK

K_W17 zna stan badań w zakresie wybranej problematyki Korei P6S_WG

K_W18 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury 
właściwe dla wybranych teorii i szkół badawczych w zakresie studiów nad kulturą oraz 
literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii, religioznawstwa, historii, sztuki i estetyki

P6S_WK

K_W19 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury 
właściwe dla rodzimych tradycji Korei

P6S_WK

K_W20 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i 
prawa autorskiego

P6S_WK

Umiejętności: absolwent potrafi
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K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych źródeł P6S_UW

K_U02 potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu P6S_UW

K_U03 posługuje się podstawowymi pojęciami z dziedziny filozofii i religii Korei P6S_UK

K_U04 potrafi zastosować wiedzę z zakresu historii Korei do analizy i interpretowania wydarzeń 

współczesnego świata
P6S_UW

K_U05 potrafi prawidłowo usytuować Koreę w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego,
geopolitycznego i gospodarczego 

P6S_UW

K_U06 potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości 
kulturalnej Korei (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo 
umieszczając je w kontekście kulturowym

P6S_UK

K_U07 umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i innymi 
dziełami twórczości kulturalnej Korei (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecz-
nym), a zagadnieniami tradycji i współczesności

P6S_UK

K_U08 potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska/prądy sztuki (malarstwa, rzeźby, architektury, 
innych dziedzin sztuki) Korei

P6S_UW

K_U09 potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki społeczno-kulturowej Korei w 
typowych sytuacjach profesjonalnych

P6S_UK

K_U10 potrafi wskazać najważniejsze zagadnienia intelektualne, dylematy, preferencje 

estetyczne formułowane wewnątrz kultury Korei
P6S_UW

K_U11 posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2 (jęz. zachodnie)                           P6S_UK

K_U12 posługuje się językiem koreańskim na poziomie B2 P6S_UK
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K_U13 potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku koreańskim P6S_UK

K_U14 potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka koreańskiego na język polski P6S_UK

K_U15 potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Korei poprzez analizę językową/ 

filologiczną                        
P6S_UW

K_U16 potrafi biegle posługiwać się systemem pisma koreańskiego i narzędziami służącymi do 

jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, 

bazy danych, etc.)

P6S_UW

K_U17 potrafi poprawnie funkcjonować w środowisku językowym i kulturowym Korei P6S_UK

K_U18 posiada umiejętności potrzebne do przygotowania prac seminaryjnych: potrafi dobrać i 

odszukać źródła i opracowania napisane w języku koreańskim, zna technikę pisania prac 

seminaryjnych 

P6S_UO

K_U19 potrafi zastosować w pracy seminaryjnej podstawową wiedzę z zakresu metodologii 

badań nad kulturą
P6S_UO

K_U20 potrafi wybrać i sformułować temat pracy licencjackiej, dobrać i odszukać źródła w języku

koreańskim, odnieść się do podstawowych ujęć teoretycznych
P6S_UU

K_U21 posiada umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki 

kulturowej Korei w języku polskim oraz obcym z uwzględnieniem tradycji intelektualnej 

Korei

P6S_UK

K_U22 posiada umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w 

języku polskim oraz koreańskim
P6S_UK
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K_U23 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów 

innych autorów
P6S_UK

K_U24 potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i 

koreańskim
P6S_UW

K_U25 potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych właściwych dla kierunku orientalistyka z wykorzystaniem współczesnych 

technik komputerowych 

P6S_UK

K_U26 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się 

wskazówkami opiekuna naukowego
P6S_UW

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie P6S_KK

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje 

społeczne 
P6S_KO

K_K03 potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur P6S_KO

K_K04 potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności 

naukowej, zawodowej i społecznej 
P6S_KR

K_K05 ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, 

obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata
P6S_KK

K_K06 widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego P6S_KR
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K_K07 ma świadomość znaczenia kultury Korei w kulturze światowej P6S_KO

K_K08 działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Japonii P6S_KO

K_K09 dostrzega pozytywne wartości społeczno-kulturowe Korei, z których może czerpać dla 
osobistego rozwoju i efektywnej komunikacji międzykulturowej

P6S_KK

K_K10 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. Specjalność 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
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przedmiotu/
grupa zajęć

liczba
godzin
zajęć

punkty
ECTS

weryfikacji
efektów

przypisanych
do przedmiotu

(y), do której
odnosi się
przedmiot

W K S Ć L Wr Proj Inne

Technologia 
informacyjna

kurs
internet

owy

30 2 ZU / ZP

Treści 
programowe dla
przedmiotu 

Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych - podstawowa wiedza dotycząca głównych założeń technologii 
informacyjnej i komunikacyjnej (ICT) oraz znajomość obsługi programów komputerowych służących edycji tekstu, edycji 
grafiki, korzystaniu z Internetu oraz przetwarzaniu danych.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_U25

 Znajomość rozwiązań dotyczących sprzętu i oprogramowania.

 Umiejętność wyboru i zastosowania poszczególnych rozwiązań informatycznych.

 Rozumienie metod i sposobów odwzorowania rzeczywistości przy pomocy rozwiązań IT.

Rozumienie i krytyczne odnoszenie się do proponowanych rozwiązań z zakresu IT.

Szkolenie w 
zakresie BHP

kurs
internet

owy

4 0,5 ZAL

Treści
programowe dla

przedmiotu 

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.
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Podstawy 
ochrony 
własności 
intelektualnej

kurs
internet

owy

4 0,5  ZAL

Treści
programowe dla

przedmiotu 

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

programu
studiów

K_W20 

Przedmiot
ogólnouniwersyt

ecki (W) **

3

Treści 
programowe dla 
przedmiotu

Zgodne z opisem przedmiotu, którego wyboru dokonał student.

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

Zgodne z opisem przedmiotu, którego wyboru dokonał student.

Antropologia 
kulturowa

30 30 2 ZU / ZP B Nauka 
o 
kulturz
e i 
religii

Treści 
programowe dla
przedmiotu 

Zapoznanie studentów z wybranymi problemami, pojęciami, teoriami i metodami antropologii kulturowej.

Symbol efektów K_W01, K_W02, K_U19
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uczenia się dla 
programu 
studiów

Historia filozofii 30 30 2 ZU / ZP B Filozofi
a

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia prezentują fundamentalne koncepcje filozoficzne Europy Zachodniej w ich ewolucji i strukturalnym związku,
tak by studenci zrozumieli sens tych przemian i uzyskali wgląd w „logikę” dziejów Europy.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W02, K_W03, K_K05

Historia Korei 30 30 2 EP B Histori
a

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Wykład dotyczy historii Korei, obejmuje czas od zarania dziejów Korei do podziału Korei.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W04, K_W06, K_W08, K_W09, K_W11, K_W14, K_W18, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_U21, K_K01, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08

Zagadnienia 
społeczno-
kulturowe Korei

   30 30 2 EP B Nauka 
o 
kulturz
e i 
religii

Treści 
programowe dla

Wykład dotyczy tradycyjnej i współczesnej kultury koreańskiej, wraz z podstawowymi informacjami z zakresu 
geografii fizycznej i społecznej. 
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przedmiotu

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W09, K_W10, K_W11, K_W14, K_W16, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_U17, K_U21, K_K01, K_K05, K_K07, 
K_K09, K_K06, K_K08, K_K04

Religia/Filozofia
Korei

30 30 2 EP B Filozofi
a

Treści 
programowe dla
przedmiotu

W trakcie wykładu omówiona zostanie specyfika życia religijnego w Korei. Przedstawione zostaną między innymi 
pierwotne wierzenia mieszkańców Półwyspu Koreańskiego, procesy przyswajania obcych religii i systemów 
religijno-filozoficznych oraz tworzenie i rozwijanie własnych.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W03, K_W07, K_W10, K_W18, K_U02, K_U03, K_U10, K_U15, K_U17, K_U21, K_K01, K_K04, K_K05, 
K_K06, K_K07, K_K08, K_K09

Wiedza o języku
koreańskim

30 30 2 EP B Języko
znawst
wo

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Kurs obejmuje podstawy wiedzy na temat koreańskiego systemu językowego.  

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W04, K_W12, K_W13, K_W14, K_U12, K_K04, K_K08

Język i kultura 
koreańska

90 90 6 ZU i ZP B Nauka 
o 
kulturz
e i 
religii
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Treści 
programowe dla
przedmiotu

Kurs językowy na tle zagadnień z kultury koreańskiej. Dotyczy podstawowych zagadnień współczesnego, 
standardowego języka koreańskiego w wersji stosowanej w Republice Korei. 

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U06, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U21, K_U22, 
K_U24, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08.

Wymowa języka
koreańskiego

30 30 2 ZU /ZP B Języko
znawst
wo

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Ćwiczenia obejmują naukę standardowej wymowy języka koreańskiego używanego w Republice Korei. Nauka 
prowadzona jest na dwóch płaszczyznach teoretycznej i praktycznej, z naciskiem na tę ostatnią. Zakłada 
opanowanie umiejętności biernych i czynnych, czyli percepcji i produkcji fonemów i alofonów języka koreańskiego 
oraz intonacji zdania koreańskiego.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W12, K_W13, K_W14, K_U12, K_K01, K_K03

Gramatyka 
języka 
koreańskiego

30 30 2 ZU /ZP B Języko
znawst
wo

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Ćwiczenia dotyczą podstawowych zagadnień gramatycznych współczesnego języka koreańskiego stosowanego w 
Republice Korei. 

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U06, K_U12, K_U13, K_U14, K_U17, K_U24, K_K01, K_K03, K_K02

Koreańskie ZU /ZP B
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systemy pisma 30 30 2 Nauka 
o 
kulturz
e i 
religii

Treści 
programowe 
dla przedmiotu

Wykład obejmuje historię koreańskich systemów pisma wraz z wprowadzeniem wiedzy o ideogramach chińskich. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W10, K_W12, K_W13, K_W15, K_U02, K_U12, K_U16, K_K01, K_K03, K_K05, K_K07

** w tym zajęcia z dziedziny nauk społecznych z oferty UW za minimum 5 ECTS w ciągu całych studiów

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 398+ godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2168+ 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich

OBJAŚNIENIA
Formy realizacji zajęć: 
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium
– Ć – ćwiczenia
– L –  laboratorium
– Wr – warsztaty

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– ZU – zaliczenie ustne
– ZP – zaliczenie pisemne
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
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– 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

– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)

– (W) – przedmiot do wyboru przez studenta
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4.2. Tabela efektów uczenia się w odniesieniu do form realizacji zajęć i sposobów weryfikacji tych efektów

Rok studiów: pierwszy
Semestr: drugi 

Nazwa
przedmiotu/
grupa zajęć

Forma zajęć – liczba godzin

Razem:
liczba
godzin
zajęć

 
Razem:
punkty
ECTS

Sposoby
weryfika

cji
efektów
przypisa
nych do
przedmi

otu

P/B

Dyscypl
ina (y),

do
której
odnosi

się
przedmi

ot

W K S Ć L Wr Proj Inne

Antropologia 
kulturowa

30 30 2,5 EU / EP Nauka o
kulturze
i religii

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zapoznanie studentów z wybranymi problemami, pojęciami, teoriami i metodami antropologii kulturowej.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W02, K_U19

Historia filozofii 30 30 2,5 EU / EP Filozofi
a

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia prezentują fundamentalne koncepcje filozoficzne Europy Zachodniej w ich ewolucji i strukturalnym związku, 
tak by studenci zrozumieli sens tych przemian i uzyskali wgląd w „logikę” dziejów Europy.

Symbol efektów K_W02, K_W03, K_K05
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uczenia się dla 
programu 
studiów

Historia Korei 30 30 3 EP B Historia

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Wykład dotyczy historii Korei, obejmuje czas od zarania dziejów Korei do podziału Korei.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W04, K_W06, K_W08, K_W09, K_W11, K_W14, K_W18, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_U21, K_K01, K_K04, 
K_K05, K_K06, K_K07, K_K08

Zagadnienia 
społeczno-
kulturowe Korei

   30 30 3 EP B Nauka o
kulturze
i religii

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Wykład dotyczy tradycyjnej i współczesnej kultury koreańskiej, wraz z podstawowymi informacjami z zakresu 
geografii fizycznej i społecznej. 

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W09, K_W10, K_W11, K_W14, K_W16, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_U17, K_U21, K_K01, K_K05, K_K07, 
K_K09, K_K06, K_K08, K_K04

Religia/Filozofia
Korei

30 30 3 EP B Filozofi
a

Treści 
programowe dla
przedmiotu

W trakcie wykładu omówiona zostanie specyfika życia religijnego w Korei. Przedstawione zostaną między innymi 
pierwotne wierzenia mieszkańców Półwyspu Koreańskiego, procesy przyswajania obcych religii i systemów 
religijno-filozoficznych oraz tworzenie i rozwijanie własnych.
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Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W03, K_W07, K_W10, K_W18, K_U02, K_U03, K_U10, K_U15, K_U17, K_U21, K_K01, K_K04, K_K05, 
K_K06, K_K07, K_K08, K_K09

Sztuka i 
estetyka Korei

30 30 2 EP B Nauka o
kulturze
i religii

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Na przykładzie różnych dziedzin sztuki i aktywności artystycznej, obejmujących tradycyjną muzykę i taniec 
koreański, tradycyjne widowiska koreańskie i tradycyjne malarstwo Korei, zostaną omówione reprezentatywne 
zjawiska tradycyjnej i współczesnej sztuki koreańskiej.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W08, K_W10, K_W18, K_W19, K_U08, K_U10, K_U17, K_U21, K_K01, K_K04, K_K08

Wiedza o języku
koreańskim

30 30 3 EP B Językoz
nawstw
o

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Kurs obejmuje podstawy wiedzy na temat koreańskiego systemu językowego.  

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W04, K_W12, K_W13, K_W14, K_U09, K_U12, K_U21, K_K01, K_K04, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09

Język i kultura 
koreańska

90 90 5 ZU i ZP B Nauka o
kulturze
i religii

Treści 
programowe dla

Kurs językowy na tle zagadnień z kultury koreańskiej. Dotyczy podstawowych zagadnień współczesnego, 
standardowego języka koreańskiego w wersji stosowanej w Republice Korei. 
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przedmiotu

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U06, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U21, K_U22, K_U24,
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08.

Wymowa języka
koreańskiego

30 30 2 ZU /ZP B Językoz
nawstw
o

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Ćwiczenia obejmują naukę standardowej wymowy języka koreańskiego używanego w Republice Korei. Nauka 
prowadzona jest na dwóch płaszczyznach teoretycznej i praktycznej, z naciskiem na tę ostatnią. Zakłada opanowanie
umiejętności biernych i czynnych, czyli percepcji i produkcji fonemów i alofonów języka koreańskiego oraz intonacji 
zdania koreańskiego.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W12, K_W13, K_W14, K_U12, K_K01, K_K03

Gramatyka 
języka 
koreańskiego

30 30 2 ZU /ZP B Językoz
nawstw
o

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Ćwiczenia dotyczą podstawowych zagadnień gramatycznych współczesnego języka koreańskiego stosowanego w 
Republice Korei. 

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U06, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U24, K_K01, K_K03, K_K02

Nauka pisma 
koreańskiego 30 30 2

EP B Nauka 
o 
kulturz

27



e i 
religii

Treści 
programowe 
dla przedmiotu

Rozwijanie umiejętności pisania i czytania tekstów koreańskich w mieszanym systemie pisma – nauka około 150 
nowych ideogramów chińskich i ich złożeń. 

Symbol efektów 
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W12, K_W13, K_W15, K_U12, K_U13, K_U14, K_U16, K_U17, K_K01, K_K02, K_K05, K_K07

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2168 + 
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

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– ZU – zaliczenie ustne
– ZP – zaliczenie pisemne
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)
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– (W) – przedmiot do wyboru przez studenta

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

Rok studiów: drugi
Semestr: trzeci 

Nazwa
przedmiotu/
grupa 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

Lektorat języka
obcego (W)*

60 60 2 ZP / ZU

Treści
programowe dla

przedmiotu 

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
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;

Wstęp do badań
językoznawczyc
h/literaturoznaw
czych/historycz

30 30 4 EU/EP B J/L/H
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nych (W)**

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Wykład ma za zadanie przygotować studentów do prowadzenia podstawowych badań językoznawczych, 
literaturoznawczych lub historycznych jako pomocniczych w ramach studiów orientalistycznych.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W02, K_W04, K_W18, K_U19, K_K04

Literatura i 
kultura Korei

30 30 2 EP B Literaturo
znawstwo

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Kurs literatury koreańskiej obejmuje omówienie głównych gatunków literatury klasycznej i współczesnej, 
najważniejszych nurtów literackich i osiągnięć najwybitniejszych twórców koreańskich.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W15, K_W16, K_W18, K_W19, K_U02, K_U06, K_U07, K_U08, 
K_U10, K_U14, K_U15, K_U17, K_U21, K_K01

Sztuka i 
estetyka Korei

30 30 3 EU B Nauka o 
kulturze i 
religii

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Na przykładzie różnych dziedzin sztuki i aktywności artystycznej, obejmujących tradycyjną muzykę i taniec koreański, 
tradycyjne widowiska koreańskie i tradycyjne malarstwo Korei, zostaną omówione reprezentatywne zjawiska 
tradycyjnej i współczesnej sztuki koreańskiej.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W08, K_W10, K_W18, K_W19, K_U08, K_U10, K_U17, K_U21, K_K01, K_K04, K_K08
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Wiedza o języku
koreańskim

30 30 2 EP B Językozn
awstwo

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Kontynuacja zajęć z I roku, na wyższym poziomie. Wykład obejmuje podstawowe wiadomości dotyczące 
słowotwórstwa, morfologii i składni współczesnego języka koreańskiego

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W04, K_W12, K_W13, K_W14, K_U09, K_U12, K_U21, K_K01, K_K04, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09

Przedmiot do
wyboru (W) ***

30 2 B NKR/H/
J/L/F/
NS/NS

Treści 
programowe dla
przedmiotu

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.

Język i kultura 
koreańska

120 120 6 ZU i ZP B Nauka o 
kulturze i 
religii

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Kontynuacja kursu językowego z I roku na tle zagadnień z kultury koreańskiej 

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 

K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U06, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U21, K_U22, K_U24, 
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08
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studiów

Gramatyka 
języka 
koreańskiego

30 30 2 ZU /ZP B Językozn
awstwo

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Ćwiczenia obejmują wyższy poziom zagadnień współczesnego, standardowego języka koreańskiego stosowanego w 
Republice Korei. 

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U06, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U24, K_K01, K_K03, K_K02

Lektura tekstów
koreańskich

30 30 3 ZU /ZP B Literaturo
znawstwo

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia obejmują rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz tłumaczenia z języka koreańskiego na język 
polski.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W12, K_W13, K_W15, K_U6, K_U07, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U24, K_K02, K_K03

Nauka pisma 
koreańskiego 

30 30 2 ZU /ZP B Nauka o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia obejmują rozwijanie umiejętności pisania i czytania tekstów koreańskich w mieszanym systemie pisma – 
nauka około 700 nowych ideogramów chińskich i ich złożeń.

Symbol efektów
uczenia się dla 

K_W12, K_W13, K_W15, K_U12, K_U13, K_U14, K_U16, K_U17, K_K01, K_K02, K_K05, K_K07
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programu 
studiów

Proseminarium 
koreanistyczne

30 30 2 ZU /ZP B Nauka o 
kulturze i 
religii 

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia rozwijające umiejętności związane z warsztatem naukowym oraz przygotowujące do wyboru specjalizacji w 
ramach koreanistyki. 

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W17, K_W20, K_U1, K_U7, K_U8, K_U11, K_U14, K_U15, K_U16, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_U22, 
K_U23, K_U24, K_U25, K_U26, K_K01, K_K04, K_K10

* spośród języków oferowanych w rejestracji żetonowej
** jeden przedmiot do wyboru z trzech 
*** z oferty Wydziału Orientalistycznego

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 450 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2168 + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich

OBJAŚNIENIA
Formy realizacji zajęć: 
– W – wykład
– K – konwersatorium
– S – seminarium
– Ć – ćwiczenia
– L –  laboratorium

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– ZU – zaliczenie ustne
– ZP – zaliczenie pisemne
– T – test
– E – esej

33



– 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

– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)

– (W) – przedmiot do wyboru przez studenta

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

Rok studiów: drugi
Semestr: czwarty 

Nazwa
przedmiotu/
grupa 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

Lektorat języka
obcego (W)*

60 60 2 ZU /ZP

Treści
programowe dla

przedmiotu 

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
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;
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 identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego samokształcenia;

 akceptuje różnorodność postaw i opinii w kontaktach interpersonalnych;

Przedmiot 
ogólnouniwersy
tecki (W) **

3

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zgodne z opisem przedmiotu, którego wyboru dokonał student.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

Zgodne z opisem przedmiotu, którego wyboru dokonał student.

Literatura i 
kultura Korei

30 30 3 EP B Literatu
roznaw
stwo

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Kurs literatury koreańskiej obejmuje omówienie głównych gatunków literatury klasycznej i współczesnej, 
najważniejszych nurtów literackich i osiągnięć najwybitniejszych twórców koreańskich.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W15, K_W16, K_W18, K_W19, K_U02, K_U06, K_U07, K_U08, 
K_U10, K_U14, K_U15, K_U17, K_U21, K_K01

Wiedza o języku
koreańskim

30 30 3 EP B Językoz
nawstw
o

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Kontynuacja zajęć z I roku, na wyższym poziomie. Wykład obejmuje podstawowe wiadomości dotyczące 
słowotwórstwa, morfologii i składni współczesnego języka koreańskiego
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Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W04, K_W12, K_W13, K_W14, K_U09, K_U12, K_U21, K_K01, K_K04, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09

Przedmiot do
wyboru (W) ***

30 3 B NKR/
H/J/L/
F/NS/
NS

Treści 
programowe dla
przedmiotu

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.

Język i kultura 
koreańska

120 120 7 ZU i ZP B Nauka 
o 
kulturze
i religii

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Kontynuacja kursu językowego z I roku na tle zagadnień z kultury koreańskiej 

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U06, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U21, K_U22, K_U24,
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08

Gramatyka 
języka 
koreańskiego

30 30 2 ZU /ZP B Językoz
nawstw
o
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Treści 
programowe dla
przedmiotu

Ćwiczenia obejmują wyższy poziom zagadnień współczesnego, standardowego języka koreańskiego stosowanego w
Republice Korei. 

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U06, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U24, K_K01, K_K03, K_K02

Lektura tekstów
koreańskich

30 30 3 ZU /ZP B Literatu
roznaw
stwo

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia obejmują rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz tłumaczenia z języka koreańskiego na język 
polski.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W12, K_W13, K_W15, K_U6, K_U07, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U24, K_K02, K_K03

Nauka pisma 
koreańskiego 

30 30 2 ZU /ZP B Nauka 
o 
kulturze
i religii 

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia obejmują rozwijanie umiejętności pisania i czytania tekstów koreańskich w mieszanym systemie pisma – 
nauka około 700 nowych ideogramów chińskich i ich złożeń.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W12, K_W13, K_W15, K_U12, K_U13, K_U14, K_U16, K_U17, K_K01, K_K02, K_K05, K_K07

Proseminarium 30 30 2 EU/EP/ B Nauka 
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koreanistyczne ZU /ZP o 
kulturze
i religii 

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia rozwijające umiejętności związane z warsztatem naukowym oraz przygotowujące do wyboru specjalizacji w 
ramach koreanistyki. 

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W17, K_W20, K_U1, K_U7, K_U8, K_U11, K_U14, K_U15, K_U16, K_U18, K_U19, K_U20, K_U21, K_U22, 
K_U23, K_U24, K_U25, K_U26, K_K01, K_K04, K_K10

* spośród języków oferowanych w rejestracji żetonowej
** w tym zajęcia z dziedziny nauk społecznych z oferty UW za minimum 5 ECTS w ciągu całych studiów
*** z oferty Wydziału Orientalistycznego

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 390 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2168 + 
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

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– ZU – zaliczenie ustne
– ZP – zaliczenie pismne
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)
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– B –  zajęcia związane z działalności naukową dla profilu ogólnoakademickiego
– (W) – przedmiot do wyboru przez studenta

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

Rok studiów: trzeci
Semestr: piąty

Nazwa
przedmiotu/
grupa 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

Lektorat języka
obcego (W)*

60 60 2 ZU / ZP

Treści
programowe dla

przedmiotu 

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
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;

Egzamin z 
języka obcego 
na poziomie B2

 2 EU i EP

Treści Egzamin certyfikujący znajomość języka obcego na poziomie B2 (wyboru języka dokonuje student)
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programowe dla
przedmiotu

Symbol efektów
uczenia się dla

programu
studiów

K_U11

Przedmiot
ogólnouniwersyt

ecki (W)**

3

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zgodne z opisem przedmiotu, którego wyboru dokonał student.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

Zgodne z opisem przedmiotu, którego wyboru dokonał student.

Wstęp do badań
językoznawczyc
h/literaturoznaw
czych/historycz
nych (W) ***

30 30 4 EU/EP B J/L/H

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Wykład ma za zadanie przygotować studentów do prowadzenia podstawowych badań językoznawczych, 
literaturoznawczych lub historycznych jako pomocniczych w ramach studiów orientalistycznych.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W02, K_W04, K_W18, K_U19, K_K04

Przedmiot do 60 4 B NKR/
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wyboru (W) ****
H/J/L/
F/NS/
NS

Treści 
programowe dla
przedmiotu

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.

Język i kultura 
koreańska

60 60 4 ZU i ZP B Nauka 
o 
kulturz
e i 
religii

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Kontynuacja kursu językowego na tle zagadnień z kultury koreańskiej. 

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U06, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U21, K_U22, K_U24,
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08

Lektura tekstów
koreańskich

30 30 3 ZU /ZP B Literatu
roznaw
stwo

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Kontynuacja zajęć, które obejmują rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz tłumaczenia z języka 
koreańskiego na język polski.

Symbol efektów K_W12, K_W13, K_W15, K_U6, K_U07, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U24, K_K02, K_K03
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uczenia się dla 
programu 
studiów

Nauka pisma 
koreańskiego

30 30 2 ZU /ZP B Nauka 
o 
kulturz
e i 
religii

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Rozwijanie umiejętności pisania i czytania tekstów koreańskich w mieszanym systemie pisma – nauka około 300 
nowych ideogramów chińskich i ich złożeń.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W12, K_W13, K_W15, K_U12, K_U13, K_U14, K_U16, K_U17, K_K01, K_K02, K_K05, K_K07

Seminarium 
licencjackie (W)

30 30 6 ZAL B NKR/
H/J/L/
F/NS/
NS

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej na wybrany przez siebie temat z 
dziedziny koreańskiej literatury, historii, sztuki, estetyki, religii, filozofii lub kultury.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W16, K_W17, K_W18, K_W19, K_W20, K_U01, K_U06, K_U20, K_U21, K_U23, K_U25, K_U26, K_K01, 
K_K04, K_ K_K08, K_K10

* spośród języków oferowanych w rejestracji żetonowej
** w tym zajęcia z dziedziny nauk społecznych z oferty UW za minimum 5 ECTS w ciągu całych studiów
*** jeden przedmiot do wyboru z trzech
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****z oferty Wydziału Orientalistycznego

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 300 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2168 + 
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

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:
– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– ZU – zaliczenie ustne
– ZP – zaliczenie pismne
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)

– (W) – przedmiot do wyboru przez studenta

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

Rok studiów: trzeci 
Semestr: szósty 

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

liczba
godzin
zajęć

punkty
ECTS

weryfikacji
efektów

przypisanych
do przedmiotu

do której
odnosi się
przedmiot

W K S Ć L Wr Proj Inne

Lektorat języka
obcego (W)*

60 60 2 ZU /ZP

Treści
programowe dla

przedmiotu 

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
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;

Przedmiot do 
wyboru (W) **

60 6 B NKR/
H/J/L/
F/NS/
NS

Treści 
programowe dla
przedmiotu

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.
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Język i kultura 
koreańska

60 60 3 ZU i ZP B Nauka 
o 
kulturz
e i 
religii

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Kontynuacja kursu językowego na tle zagadnień z kultury koreańskiej. 

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_U06, K_U09, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17, K_U21, K_U22, K_U24,
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08

Lektura tekstów
koreańskich

30 30 3 ZU /ZP B Literatu
roznaw
stwo

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Kontynuacja zajęć, które obejmują rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz tłumaczenia z języka 
koreańskiego na język polski.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W12, K_W13, K_W15, K_U6, K_U07, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U24, K_K02, K_K03

Seminarium 
licencjackie (W)

30 30 16 ZAL B NKR/
H/J/L/
F/NS/
NS

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej na wybrany przez siebie temat z 
dziedziny koreańskiej literatury, historii, sztuki, estetyki, religii, filozofii lub kultury.
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Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W16, K_W17, K_W18, K_W19, K_W20, K_U01, K_U06, K_U20, K_U21, K_U23, K_U25, K_U26, K_K01, 
K_K04, K_ K_K08, K_K10

* spośród języków oferowanych w rejestracji żetonowej
** w tym zajęcia z dziedziny nauk społecznych z oferty UW za minimum 5 ECTS w ciągu całych studiów

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 240 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 2168 + 
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) – przedmiot do wyboru przez studenta

Sposoby weryfikacji efektów uczenia:

– EU – egzamin ustny
– EP – egzamin pisemny
– ZU – zaliczenie ustne
– ZP – zaliczenie pismne
– T – test
– E – esej
– Proj – projekt
– PR – praca roczna
– Inne (należy podać jakie)
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5.  Semestr dla specjalności: nie dotyczy

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

Nauki humanistyczne Nauki o kulturze i religii 44%

Nauki humanistyczne Językoznawstwo 15%

Nauki humanistyczne Literaturoznawstwo 12%

Nauki humanistyczne Filozofia 7%

Nauki humanistyczne Historia 6%

Nauki humanistyczne Nauki o sztuce 4%

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów 

Liczba semestrów 6 (sześć)
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Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 180

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom licencjat

Forma studiów niestacjonarne

Kod ISCED 0232

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 62

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

minimum 160 ECTS

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

 minimum 5 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)

158 ECTS

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych Nie dotyczy

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych Nie dotyczy

podpis Dziekana (ów) /Kierownika (ów) podstawowej jednostki organizacyjnej
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