
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  –  afrykanistyka 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 państw Afryki. Na Wydziale Orientalistycznym od ponad 80 lat naucza się na najwyższym poziomie
kultury i języków orientalnych/afrykańskich, w tym języków: amharskiego, hausa i suahili,  czego potwierdzeniem było stworzenie
kierunku  unikatowego  orientalistyka  – afrykanistyka.  Stanowił  on  podstawę  do  sformułowania  obecnych  efektów  kształcenia.
Zakładane efekty kształcenia mają dwojaki charakter: gwarantują zdobycie obszernej wiedzy w zakresie różnych aspektów kultur
afrykańskich oraz zdobycie umiejętności posługiwania się językami afrykańskimi. Studenci zdobywają szeroką wiedzę w zakresie
literatury, historii, filozofii oraz religii Afryki oraz mają zapewnioną intensywną naukę języków afrykańskich.

Uruchomienie studiów II stopnia na kierunku orientalistyka – afrykanistyka umożliwi kontynuację nauki poprzez pogłębioną analizę
zjawisk kulturowych oraz naukę języka afrykańskiego.  Wysokie wyspecjalizowanie uczestnika tych studiów jest  odpowiedzią na
współczesne potrzeby społeczne, a nawet i  gospodarcze, co znajduje swoje potwierdzenie w zakładanych efektach kształcenia.
Program  oferuje  zdobycie  specjalistycznej  wiedzy  z  zakresu  i  metodologii  studiów  afrykanistycznych,  ale  również  dostarcza
poszerzonej  praktycznej  wiedzy na temat  kultur  Azji  i  Afryki  w perspektywie porównawczej,  co przekłada się  na umiejętności  i
kompetencje  poznawczo-hermeneutyczne  niezwykle  potrzebne  współcześnie  w  zglobalizowanym  świecie.  Zdobycie  wiedzy,
umiejętności  oraz kompetencji,  które zakładają efekty kształcenia przypisane dla studiów II  stopnia na kierunku orientalistyka –
afrykanistyka,  jest  kluczową odpowiedzią na potrzebę poznania i  zrozumienia odmienności  kulturowej  przez społeczeństwo,  jak
również daje możliwość dostrzeżenia wartości  własnej  kultury na tle innych przy jednoczesnym czerpaniu korzyści  płynących z
interakcji z odmiennością kulturową. Swoista synergia poznawcza płynąca z realizacji programu tych studiów, dzięki zrozumieniu i
umiejętnościom  wskazania  mocnych  oraz  słabych  punktów  relacji  kulturowych,  historycznych,  politycznych  czy  nawet
ekonomicznych, będzie pozytywnie oddziaływać na zaspokojenie potrzeb społeczno-gospodarczych polskiego społeczeństwa, co
więcej będzie stymulować i akcelerować inicjatywy, które przyniosą same wymierne korzyści.

Wszechstronne wykształcenie, jakie zapewnia program orientalistyki – afrykanistyki, 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 ostatnie wydarzenia, znajomość innych kultur i umiejętność ich
wyjaśnienia staje się w dzisiejszym świecie zachodnim coraz bardziej palącą potrzebą, np. ze względu na obecność muzułmanów,
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czy ogólnie – Afrykanów w Europie, projekty gospodarcze i polityczne – Nowy Jedwabny Szlak. Świat, stając się globalną wioską
oraz systemem „naczyń połączonych”, wymaga wyjścia poza ramy jednej tylko kultury, a program orientalistyki – afrykanistyki, 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  –  afrykanistyka  pozwala  jego  uczestnikom  na  osiągnięcie  synergii  poznawczej  i
ukształtowanie nowego nurtu myślenia i świadomości społecznej, na które składają się, tak dziś potrzebne, zrozumienie, otwartość i
tolerancja wobec innych oraz dostrzeżenie wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego oraz
afrykańskiego.

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

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach oraz w administracji publicznej.
Coraz intensywniejsze kontakty gospodarcze z Afryką sprawiają, że rynek pracy potrzebuje ekspertów znających język oraz realia
kulturowo-społeczne państw tego regionu.  Kontakty  polityczne i  dyplomatyczne wymagają zatrudnienia specjalistów z dziedziny
języków  i  kultur  afrykańskich,  którymi  są  absolwenci  kierunku  orientalistyka  –  afrykanistyka.  Dzięki  zdobytemu  wykształceniu
absolwenci  studiów  II  stopnia  będą  mogli  podjąć  studia  III  stopnia,  zdobywać  granty  badawcze,  włączać  się  w  prace
międzynarodowych instytucji  zajmujących się różnego rodzaju relacjami z państwami Afryki,  a także współpracować z głównymi
ośrodkami afrykanistycznymi w Afryce i na świecie. Przede wszystkim jednak przyczynią się do rozwoju szeroko pojętej humanistyki.

Koncepcja kształcenia na uruchamianym kierunku/specjalności oraz jej związek z misją i strategią rozwoju uczelni
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Koncepcja kształcenia w ramach kierunku orientalistyka – afrykanistyka 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, kulturalnej 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  języków  afrykańskich  we  wszystkich  ich
aspektach: gramatycznym, teoretycznym i praktycznym, pokazanie różnorodności językowej, nauka języka praktycznego na poziomie
zaawansowanym. Absolwent poznaje języki afrykańskie, 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.

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 Afryce. Taka wiedza ma także
konkretny wymiar w dziedzinie współpracy z państwami afrykańskimi 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  kultur  i  społeczeństw Afryki,  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  oraz  historia.  Koncepcja  proponowanego  kierunku  wyrasta  z  prawie  stuletnich
doświadczeń Wydziału  Orientalistycznego specjalizującego się w badaniach nad światem Orientu i  Afryki.  Pracownicy Wydziału
Orientalistycznego  są  specjalistami  —  wielu  z  nich  jedynymi  w  Polsce  —  w  zagadnieniach  związanych  z  tym  obszarem
geograficznym  oraz  kulturowym,  prowadzącymi  zaawansowane  badania  naukowe  poparte  licznymi  publikacjami  zarówno  w
wydawnictwach polskich, jak i obcojęzycznych. Prowadzone przez nich badania mają często charakter interdyscyplinarny, co wynika
ze specyfiki orientalistycznej wymagającej operowania wieloma aparatami metodologicznymi. Oprócz zakrojonej na szeroką skalę
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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 kulturach Afryki, starając się w ten sposób propagować misję uczelni:
dialog, tolerancję oparte na rzeczywistej wiedzy.

Proponowany limit przyjęć 10 (dziesięć)

Wymagany limit kandydatów do uruchomienia studiów 3 (trzy)

Wymagania stawiane kandydatom

O  przyjęcie  na  stacjonarne  studia  II  stopnia  realizowane  w  ramach  kierunku  orientalistyka  –  afrykanistyka  przez  Wydział
Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I, II stopnia oraz
studiów jednolitych, a w wypadku osób, które ukończyły studia wyższe poza granicami RP równoważny im dokument.

Po zakwalifikowaniu Kandydata, który wcześniej spełnił wszystkie warunki rekrutacji, powinien on złożyć następujące dokumenty:
Każdy  kandydat,  który  został  zakwalifikowany  na  studia  w  ramach  rekrutacji  otwartej  jest  obowiązany  do  dostarczenia  w
wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną terminie następujących dokumentów:

 dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny;
 kserokopia dowodu osobistego;
 podanie o przyjęcie na studia (druk formularza z IRK);
 1 fotografia;
 podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta (druk z IRK);
 kopia dowodu opłaty za wydanie ELS;
 dokument potwierdzający znajomość dowolnego języka afrykańskiego na poziomie co najmniej A1 i/lub języka angielskiego na

poziomie co najmniej B2

Dodatkowo Kandydaci legitymujący się dyplomem zagranicznym zobowiązani są dostarczyć: 
 zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu (o ile posiada);
 poświadczenie 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 
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dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939);
 tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu oraz ww. poświadczenia (jeśli zostało sporządzone w języku 

obcym);
w przypadku cudzoziemców: 
 kserokopia potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony - karta 

czasowego pobytu albo zezwolenie na osiedlenie się - karta stałego pobytu);
 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
a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce
O  przyjęcie  na  pierwszy  rok  studiów  drugiego  stopnia  mogą  ubiegać  się  osoby  z  tytułem  licencjata,  magistra,  inżyniera  lub
równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych uczelni państwowych lub niepaństwowych mających
akredytację MEN.
W wypadku kandydatów:
1. posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność
afrykanistyka,  filologia  orientalna  specjalność  afrykanistyka  lub  kulturoznawstwo  specjalność  afrykanistyka  w  postępowaniu
kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane:

a.   ocena na dyplomie
b.   średnia z całego okresu studiów

2. posiadających dyplom ukończenia innych studiów niż wymienione w pkt.1* w postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą
brane:

a. ocena na dyplomie
b. udokumentowana  znajomość  dowolnego  języka  afrykańskiego  na  poziomie  co  najmniej  A1  i/lub  języka  angielskiego  na
poziomie co najmniej B2**
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c. wynik rozmowy kwalifikacyjnej

* kandydatów po przyjęciu na studia obowiązywać będzie uzupełnienie do końca I roku egzaminów z 2 dodatkowych przedmiotów
programu licencjackiego – wybranych spośród 4 następujących: Historia Afryki,  Zagadnienia społeczno-kulturowe Afryki,  Sztuka
Afryki, Literatura Afryki w językach europejskich.
**  kandydatów  przyjętych  na  studia  ze  znajomością  języka  afrykańskiego  obowiązuje  zaliczenie  240  godz.  drugiego  języka
afrykańskiego; kandydatów bez znajomości języka afrykańskiego obowiązuje zaliczenie dwóch języków afrykańskich (odpowiednio
240 godz. i 60 godz.).

Sposób przeliczania punktów:

Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego.

1.  sposób  przeliczania  ocen  z  dyplomu i  średniej  z  całego  okresu  studiów dla  kandydatów posiadających  dyplom ukończenia
stacjonarnych  lub  niestacjonarnych  studiów  I  stopnia  na  kierunku  orientalistyka  specjalność  afrykanistyka,  filologia  orientalna
specjalność afrykanistyka lub kulturoznawstwo specjalność afrykanistyka:

a. ocena na dyplomie
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt.
dobra plus (4+) – 92,5 pkt.
dobra (4) – 85 pkt.
dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.
dostateczna (3) – 60 pkt.

b. średnia ocen ze studiów W p = Śo x 100 / 5
gdzie:
W p – wynik punktowy
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata

2.  sposób  przeliczania  ocen z  dyplomu,  świadectwa znajomości  języków oraz  wyniku  rozmowy kwalifikacyjnej  dla  kandydatów
posiadających dyplom ukończenia studiów innych niż wymienione w pkt. 1.:
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a. ocena na dyplomie
celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 50 pkt.
dobra plus (4+) – 42,5 pkt.
dobra (4) – 35 pkt.
dostateczna plus (3+) – 22,5 pkt.
dostateczna (3) – 10 pkt.

b.  ocena  ze  świadectwa  potwierdzającego  znajomość  języków  (afrykańskiego  lub  angielskiego –
w przypadku posiadania obu pod uwagę brana jest wyższa ocena)
bardzo dobra (5) – 50 pkt.
dobra plus (4+) – 42,5 pkt.
dobra (4) – 35 pkt.
dostateczna plus (3+) – 22,5 pkt.
dostateczna (3) – 10 pkt.

c. wynik rozmowy kwalifikacyjnej: max. 100 pkt. Forma egzaminu: ustny (rozmowa kwalifikacyjna) Zagadnienia egzaminacyjne:
zakres tematyczny rozmowy kwalifikacyjnej odpowiada sprawdzeniu ogólnej orientacji  kandydata w zagadnieniach mających być
przedmiotem przyszłych studiów. Podczas rozmowy kandydat otrzyma dwa główne pytania:

1. Z zakresu podstawowych wiadomości o sytuacji językowej Afryki (na podstawie podręcznika Piłaszewicz, S. i E. Rzewuski.
2004. Wstęp do afrykanistyki. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego).
2. Z zakresu podstawowych wiadomości o historii afrykanistyki (na podstawie podręcznika Piłaszewicz,
S. i E.   Rzewuski.   2004.   Wstęp do afrykanistyki.   Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego).

a) Kandydaci z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i porównane do skali ocen obowiązującej na 
Uniwersytecie Warszawskim.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.
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Z  rozmowy  zwolnione  są  osoby  posiadające  certyfikat  znajomości  języka  polskiego  wydany  przez  Państwową  Komisję
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego
do podjęcia  nauki  w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie
skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie
po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do 
dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dane ogólne o kierunku studiów 

nazwa kierunku studiów orientalistyka - afrykanistyka

nazwa kierunku studiów w języku angielskim Oriental studies – African studies

język, w którym ma być prowadzony kierunek studiów polski

nazwa specjalności (o ile program studiów przewiduje) --

nazwa specjalności w języku angielskim -

studia drugiego stopnia

stacjonarne

o profilu ogólnoakademickim

dziedzina(y) nauki humanistyczne

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

dyscyplina wiodąca nauka o kulturze i religii
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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 71% Nauki o kulturze i religii

Nauki humanistyczne Językoznawstwo 15%

Nauki humanistyczne Literaturoznawstwo 9%

Nauki humanistyczne Historia 3%

Nauki humanistyczne Filozofia 2%

Razem: - 100%
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2. Kierunek studiów: orientalistyka - afrykanistyka
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 - afrykanistyka
Poziom kształcenia: studia drugiego 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 ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą terminologię, teorię i 

metodologię) z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub filozofii i 

religioznawstwa lub historii

 P7S_WG 

K_W02 ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z 

zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i 

zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej

 P7S_WG 

K_W03 ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury wybranego regionu 

Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub 

historii i zagadnień społeczno-politycznych)

P7S_WG 

K_W04 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku/językach wybranych regionów P7S_WG 
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Orientu/Afryki

K_W05 ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki 

krajów Orientu/Afryki i ośrodkach badawczych w Polsce i na świecie

P7S_WK 

K_W06 zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania 

różnych wytworów kultury krajów Orientu/Afryki właściwe dla wybranych 

tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub 

literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub 

historii

P7S_WK 

K_W07 zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i 
wartościowania) wybranych krajów Orientu/Afryki

P7S_WK 

K_W08 ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym wybranego regionu 
Orientu/Afryki  

P7S_WG 

K_W09 ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w 
wybranym języku orientalnym/afrykańskim (współczesnym i/lub 
klasycznym/martwym) 

P7S_WG 

K_W10 ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz 
zachowaniach społeczno-kulturowych wybranego regionu Orientu/Afryki w 
zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i 
interkulturową 

P7S_WG 

K_W11 zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami 
własności intelektualnej

P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z różnych  P7S_UW 
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źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy

K_U02 potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów Orientu/Afryki, również na 

podstawie materiałów źródłowych

P7S_UW 

K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz  
rozwijać zdolności pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej

P7S_UU 

K_U04 potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 

P7S_UW 

K_U05 potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu 
problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach 
profesjonalnych

P7S_UW 

K_U06 potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii wybranego 

regionu Orientu/Afryki w celu analizowania i interpretowania zjawisk 

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

kulturami

P7S_UK 

K_U07 potrafi wykryć związki między kształtowaniem się idei filozoficznych i 

religijnych wybranego regionu Orientu/Afryki a procesami społecznymi, 

kulturalnymi i gospodarczymi   

P7S_UW 

K_U08 potrafi czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i 
inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze 
społecznym) wybranego regionu Orientu/Afryki, prawidłowo umieszczając je 
w kontekście kulturowym

P7S_UW 

K_U09 umie porównać i dogłębnie przeanalizować zależności między wybranymi 
tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej (film, prasa, 
piśmiennictwo o charakterze społecznym) wybranego regionu Orientu/Afryki a

P7S_UW 
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zagadnieniami tradycji i współczesności

K_U10 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów 
kultury wybranego regionu Orientu/Afryki w sposób właściwy dla wybranych 
tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub 
literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub 
historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu 
orientalistyki

P7S_UW 

K_U11 potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji 
społeczno-politycznej/językowej/kulturowej wybranego regionu 
Orientu/Afryki

P7S_UW 

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

P7S_UW 

K_U13 potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski najcenniejsze dzieła 
literatury/piśmiennictwa wybranego regionu Orientu/Afryki

P7S_UK 

K_U14 posługuje się językiem obcym co najmniej na poziomie B2+ P7S_UK 

K_U15 posługuje się językiem orientalnym/afrykańskim na poziomie ustalonym 
zależnie od specjalności (co najmniej B1)

P6S_UK 

K_U16 potrafi w profesjonalny sposób zachować się, zareagować werbalnie i 
pośredniczyć w komunikacji i negocjacjach w wybranym społeczno-
kulturowym kontekście regionu Orientu/Afryki

P7S_UK 

K_U17 potrafi wybrać i sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać 

źródła w języku wybranego regionu Orientu/Afryki, odnieść się do różnych 

ujęć teoretycznych, a także innych źródeł

P6S_UO 

K_U18 posiada pogłębioną umiejętność prezentacji zagadnień szczegółowych z 

zakresu problematyki kulturowej wybranego regionu Orientu/Afryki w języku 

polskim oraz w wybranym języku orientalnym/afrykańskim z uwzględnieniem 

P7S_UK 
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tradycji intelektualnej wybranych regionów Orientu/Afryki

K_U19 posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych 

opinii i wniosków w języku polskim oraz w wybranym języku 

orientalnym/afrykańskim

P7S_UK 

K_U20 posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania z 

wykorzystaniem poglądów innych autorów

P7S_UK 

K_U21 potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i 

internetowych w języku polskim i w językach orientalnych/afrykańskich 

P7S_UO 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

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

 P7S_UU 

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

 P67S_UG 

K_K03 aktywnego nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami 
odmiennych kultur 

P7S_KO 

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

P7S_KO 

K_K05 otwarcia się na nowe idee i nurty i odmienność kulturową                                      P7S_KK 

K_K06 posiadania świadomości odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej,
religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i 
politycznych oraz procesów gospodarczych       

 P7S_KK 
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K_K07 rozumienia problematyki etycznej i odpowiedzialności związanej z 
przekazywaniem wiedzy o wybranym regionie 

P7S_KR 

K_K08 rozumienia i doceniania wartość tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz z 
wybranego regionu Orientu/Afryki

 P7S_KK 

K_K09 dostrzegania potrzeby wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości 
filozoficzno-społeczno-kulturowe wybranego regionu Orientu/Afryki, 
traktowania kulturowej synergii jako wartość dodaną

 P7S_KK 

K_K10 aktywnego działania na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej 
komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, 
kontaktów na gruncie własnym i w wybranym regionie Orientu/Afryki

P7S_KO 

K_K11 aktywnego działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny 
kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury wybranego 
regionu Orientu/Afryki

P7S_KO 

K_K12 wykorzystania kompetencji językowych i kulturowych w sytuacjach 
profesjonalnych, takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy 
imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju

P7S_UK 

K_K13 jest  gotów  do  inicjowania  działań  na  rzecz  interesu  publicznego  oraz  do

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 
P7S_KO

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). 
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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
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

Konwersatoriu
m 
orientalistyczne
* (W)

10 10 B J/L/H/NKR

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i
religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07
K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11

Przedmiot 
metodologiczny
** (W)

30 30 3 ZU / ZP 
EP / EU

J/L/H/F

Treści Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury 
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programowe dla
przedmiotu

właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad
kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W06
K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20
K_K04

English texts 
about Asia and 
Africa

20 10 30 3

EP/ EU/ 
ZU / ZP/
PROJ/P
REZ

NKR

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Przedmiot służący lekturze i  omówieniu wybranych orientalistycznych tekstów naukowych w języku angielskim.
Celem zajęć jest podniesienie kompetencji językowych studentów w języku angielskim z wykorzystaniem tekstów
związanych z kierunkiem studiów oraz poszerzenie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W02, K_U01, K_U03, K_U04, K_U14, K_U18, K_K05, K_K06

Język i kultura 
afrykańska

30 30 2 ZU / ZP B NKR

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia stanowią naukę jednego z języków afrykańskich (rotacyjnie suahili, hausa, amharski). Mają na celu nabycie 
umiejętności komunikacyjnych w rozumieniu tekstu mówionego i pisanego, tłumaczeniu, mówieniu i tworzeniu wypowiedzi 
pisemnych. Studenci poznają także podstawowe wiadomości o kulturze wybranego obszaru Afryki (w zależności od języka 
odpowiednio: Afryki Wschodniej, północnej Nigerii, Etiopii).

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11 , K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U21
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12
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Gramatyka 
języka 
afrykańskiego

30 30 2 ZU / ZP B J

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia stanowią naukę jednego z języków afrykańskich (suahili, hausa lub amharski) pod kątem rozumienia ich cech 
strukturalnych i gramatycznych. Studenci nabywają umiejętność rozumienia i tworzenia poprawnych struktur językowych na 
poziomie fonologicznym, morfologicznym i składniowym w celu efektywnego posługiwania się językiem w piśmie i mowie.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W12, K_W13, K_W14, K_W15
K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17
K_K04, K_K08

Drugi język i 
kultura 
afrykański

30 30 2 ZU / ZP NKR

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia stanowią naukę jednego z języków afrykańskich (rotacyjnie suahili, hausa, amharski lub inny zależnie od możliwości 
Katedry Języków i Kultur Afryki). Mają na celu nabycie umiejętności komunikacyjnych w rozumieniu tekstu mówionego i 
pisanego, tłumaczeniu, mówieniu i tworzeniu wypowiedzi pisemnych. Studenci poznają także podstawowe wiadomości o 
kulturze wybranego obszaru Afryki związanego z nauczanym językiem.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10. 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11 , K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U21
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12

Przedmiot 
specjalizacyjny

90 12 EU/
EP/
ZU /ZP

B J/L/H/
NKR

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia rozwijające umiejętności związane z warsztatem naukowym afrykanisty. W przypadku wykładów studenci  
rozszerzają wiedzę na wybrany temat  w oparciu o szeroki wybór literatury przedmiotu. W przypadku konwersatorium 
analizują teksty źródłowe i opracowania naukowe, biorą udział w dyskusji, rozwijają swoje umiejętności warsztatowe. 
Minimum 8 ECTS musi być zrealizowane w formie konwersatorium.
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Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U14, K_U17, K_U18, K_U20
K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08, K_K09

Seminarium 
magisterskie 
(W)

30 30 6 ZALICZ
ENIE

B J/L/H/
F/NKR

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia mają na celu prezentację i dyskusję źródeł oraz literatury przedmiotu zebranych indywidualnie przez studentów dla 
potrzeb ich prac magisterskich, opracowywania i analizowania materiału badawczego. Mają też przygotować studentów do 
pisania  pracy magisterskiej poprzez formułowanie tez, argumentacji i wniosków oraz organizowania materiału w rozdziały.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_U18, K_U19, K_U20, K_U21,
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13

*zaliczenie po II semestrze
**np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia lub nauka o kulturze i religii

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 280+ godziny które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 770+ 
godziny które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich
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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
weryfikacji

efektów
przypisanych
do przedmiotu

P/B

Dyscyplina (y),
do której

odnosi się
przedmiot

W K S Ć L Wr Proj Inne

Przedmiot
ogólnouniwersy

tecki* (W)
2

Treści
programowe dla

przedmiotu 

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

Symbol efektów
uczenia się dla

programu
studiów

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

Konwersatoriu
m

orientalistyczne
** (W)

10 10 4

ZU / ZP B
J/L/H/NKR

Treści
programowe dla

przedmiotu A

Konwersatoria poświęcone są wybranym problemom kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i
religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06, K_W07
K_U02, K_U03, K_U04, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U18, K_U20
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11
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Przedmiot 
metodologiczny
*** (W)

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

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia poświęcone są zaawansowanym metodom analizy, interpretacji i wartościowania różnych wytworów kultury 
właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad
kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W06
K_U01, K_U03, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U17, K_U20
K_K04

Język i kultura 
afrykańska

30 30 2 ZU / ZP B NKR

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia stanowią naukę jednego z języków afrykańskich (rotacyjnie suahili, hausa, amharski). Mają na celu nabycie 
umiejętności komunikacyjnych w rozumieniu tekstu mówionego i pisanego, tłumaczeniu, mówieniu i tworzeniu wypowiedzi 
pisemnych. Studenci poznają także podstawowe wiadomości o kulturze wybranego obszaru Afryki (w zależności od języka 
odpowiednio: Afryki Wschodniej, północnej Nigerii, Etiopii).

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11 , K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U21
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12

Gramatyka 
języka 
afrykańskiego

30 30 2 ZU / ZP B J

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia stanowią naukę jednego z języków afrykańskich (suahili, hausa lub amharski) pod kątem rozumienia ich cech 
strukturalnych i gramatycznych. Studenci nabywają umiejętność rozumienia i tworzenia poprawnych struktur językowych na 
poziomie fonologicznym, morfologicznym i składniowym w celu efektywnego posługiwania się językiem w piśmie i mowie.

Symbol efektów K_W12, K_W13, K_W14, K_W15
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uczenia się dla 
programu 
studiów

K_U13, K_U14, K_U15, K_U16, K_U17
K_K04, K_K08

Drugi język i 
kultura 
afrykańska

30 30 3 ZU / ZP NKR

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia stanowią naukę jednego z języków afrykańskich (rotacyjnie suahili, hausa, amharski lub inny zależnie od możliwości 
Katedry Języków i Kultur Afryki). Mają na celu nabycie umiejętności komunikacyjnych w rozumieniu tekstu mówionego i 
pisanego, tłumaczeniu, mówieniu i tworzeniu wypowiedzi pisemnych. Studenci poznają także podstawowe wiadomości o 
kulturze wybranego obszaru Afryki związanego z nauczanym językiem.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10. 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11 , K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U21
K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12

Przedmiot 
specjalizacyjny

60 8 ZU/ 
ZP/ 
/EU/EP

B J/L/H/
NKR

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia rozwijające umiejętności związane z warsztatem naukowym afrykanisty. W przypadku wykładów studenci  
rozszerzają wiedzę na wybrany temat  w oparciu o szeroki wybór literatury przedmiotu. W przypadku konwersatorium 
analizują teksty źródłowe i opracowania naukowe, biorą udział w dyskusji, rozwijają swoje umiejętności warsztatowe. 
Minimum 8 ECTS musi być zrealizowane w formie konwersatorium.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U14, K_U17, K_U18, K_U20
K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08, K_K09

Seminarium 
magisterskie

30 30 6 ZALICZ
ENIE

B J/L/H/
F/NKR

23



Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia mają na celu prezentację i dyskusję źródeł oraz literatury przedmiotu zebranych indywidualnie przez studentów dla 
potrzeb ich prac magisterskich, opracowywania i analizowania materiału badawczego. Mają też przygotować studentów do 
pisania  pracy magisterskiej poprzez formułowanie tez, argumentacji i wniosków oraz organizowania materiału w rozdziały.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_U18, K_U19, K_U20, K_U21,
K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13

* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów)
** zaliczenie po II semestrze
***np. językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, filozofia lub nauka o kulturze i religii

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 220+ godziny które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 770+ 
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 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

Przedmiot
ogólnouniwersy

tecki* (W)
6

Treści
programowe dla

przedmiotu 

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

Symbol efektów
uczenia się dla

programu
studiów

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

Język i kultura 
afrykańska

30 30 2 ZU / ZP B NKR

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia stanowią naukę jednego z języków afrykańskich (rotacyjnie suahili, hausa, amharski). Mają na celu nabycie 
umiejętności komunikacyjnych w rozumieniu tekstu mówionego i pisanego, tłumaczeniu, mówieniu i tworzeniu wypowiedzi 
pisemnych. Studenci poznają także podstawowe wiadomości o kulturze wybranego obszaru Afryki (w zależności od języka 
odpowiednio: Afryki Wschodniej, północnej Nigerii, Etiopii).

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11 , K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U21

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12

Teksty 
źródłowe

30 30 2 ZU / ZP B L
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Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia mają na celu praktyczne stosowanie nabytej wiedzy o języku i literaturze wybranego obszaru Afryki (rotacyjnie suahili,
hausa, amharski) do wyszukiwania, analizy oraz tłumaczenia tekstów źródłowych, które będą wykorzystane przez studentów 
w procesie pisania pracy magisterskiej. Studenci aktywnie uczestniczą w przygotowaniu materiału omawianego na zajęciach.
Teksty mają również stanowić materiał poglądowy dla zrozumienia różnych przejawów kultury i cywilizacji wybranego 
obszaru Afryki (odpowiednio Afryka Wschodnia, północna Nigeria, Etiopia).

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, 

K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17

K_K02, K_K06, K_K08, K_K09

Przedmiot 
specjalizacyjny

90 14 ZU  / ZP
/ EU / 
EP

B J/L/H/
NKR

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia rozwijające umiejętności związane z warsztatem naukowym afrykanisty. W przypadku wykładów studenci  
rozszerzają wiedzę na wybrany temat  w oparciu o szeroki wybór literatury przedmiotu. W przypadku konwersatorium 
analizują teksty źródłowe i opracowania naukowe, biorą udział w dyskusji, rozwijają swoje umiejętności warsztatowe. 
Minimum 8 ECTS musi być zrealizowane w formie konwersatorium.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U10, K_U11, K_U14, K_U17, K_U18, K_U20

K_K03, K_K04, K_K05, K_K07, K_K08, K_K09

Seminarium 
magisterskie 
(W)

30 30 6 ZALICZ
ENIE

B J/L/H/
F/NKR

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia mają na celu prezentację i dyskusję źródeł oraz literatury przedmiotu zebranych indywidualnie przez studentów dla 
potrzeb ich prac magisterskich, opracowywania i analizowania materiału badawczego. Mają też przygotować studentów do 
pisania pracy magisterskiej poprzez formułowanie tez, argumentacji i wniosków oraz organizowania materiału w rozdziały.

Symbol efektów
uczenia się dla 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 
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programu 
studiów

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, 
K_U18, K_U19, K_U20, K_U21,

K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13

* w tym min. 5 ects za przedmiot z dziedziny nauk społecznych (w ciągu całych studiów)

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 180+ godziny które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 770+ 
godziny które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich

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

Język i kultura 
afrykańska

30 30 2 EP B NKR

Treści Zajęcia stanowią naukę jednego z języków afrykańskich (rotacyjnie suahili, hausa, amharski). Mają na celu nabycie 

27



programowe dla
przedmiotu

umiejętności komunikacyjnych w rozumieniu tekstu mówionego i pisanego, tłumaczeniu, mówieniu i tworzeniu wypowiedzi 
pisemnych. Studenci poznają także podstawowe wiadomości o kulturze wybranego obszaru Afryki (w zależności od języka 
odpowiednio: Afryki Wschodniej, północnej Nigerii, Etiopii).

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W02, K_W04, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U09, K_U11 , K_U12, K_U13, K_U15, K_U16, K_U17, K_U18, 
K_U19, K_U21

K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K12

Teksty 
źródłowe

30 30 2 ZU / ZP B L

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia mają na celu praktyczne stosowanie nabytej wiedzy o języku i literaturze wybranego obszaru Afryki (rotacyjnie suahili,
hausa, amharski) do wyszukiwania, analizy oraz tłumaczenia tekstów źródłowych, które będą wykorzystane przez studentów 
w procesie pisania pracy magisterskiej. Studenci aktywnie uczestniczą w przygotowaniu materiału omawianego na zajęciach.
Teksty mają również stanowić materiał poglądowy dla zrozumienia różnych przejawów kultury i cywilizacji wybranego 
obszaru Afryki (odpowiednio Afryka Wschodnia, północna Nigeria, Etiopia).

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 
studiów

K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W09, 

K_U02, K_U06, K_U08, K_U09, K_U10, K_U12, K_U13, K_U15, K_U17

K_K02, K_K06, K_K08, K_K09

Seminarium 
magisterskie 
(W)

30 30 26 ZALICZ
ENIE

B J/L/F/
H/NKR

Treści 
programowe dla
przedmiotu

Zajęcia mają na celu prezentację i dyskusję źródeł oraz literatury przedmiotu zebranych indywidualnie przez studentów dla 
potrzeb ich prac magisterskich, opracowywania i analizowania materiału badawczego. Mają też przygotować studentów do 
pisania pracy magisterskiej poprzez formułowanie tez, argumentacji i wniosków oraz organizowania materiału w rozdziały.

Symbol efektów
uczenia się dla 
programu 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W11, 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12, K_U14, K_U16, K_U17, 
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studiów K_U18, K_U19, K_U20, K_U21,

K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08, K_K09, K_K10, K_K11, K_K13

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): 770+ 
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

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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5. Semestr dla specjalności: (nie dotyczy)

30



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 30%

Nauki humanistyczne Językoznawstwo 22%

Nauki humanistyczne Literaturoznawstwo 22%

Nauki humanistyczne Historia 18%

Nauki humanistyczne Filozofia 1%

7. Tabela informacje ogólne o programie studiów 

Liczba semestrów 4

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie 120

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom magister 

Forma studiów stacjonarne 

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

120

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

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

0
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Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie
lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B)

86

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

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