
Załącznik nr 1 do UCHWAŁY nr 15 
rady dydaktycznej dla kierunków studiów Komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka, Oriental Studies – Inner Asia: 

Mongolian and Tibetan Studies, orientalistyka, orientalistyka – afrykanistyka, orientalistyka – arabistyka, orientalistyka – 
egiptologia, orientalistyka – hebraistyka, orientalistyka – indologia, orientalistyka – iranistyka, orientalistyka – japonistyka, 

orientalistyka – koreanistyka, orientalistyka – kultura wschodu starożytnego, orientalistyka – mongolistyka i tybetologia, 
orientalistyka – sinologia, orientalistyka – turkologia, Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others 

z dnia 28 września 2021 r.w sprawie opinii na temat nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów w zakresie japonistyki Pani 
Akbaty Pasińskiej-Smagułowej 

 

 

Warszawa, 24.09.2021 

Informacja o programie studiów japonistycznych  

na Uniwersytecie Warszawskim 

w porównaniu do dokumentów przedstawionych przez p. Akbatę Pasińską-Smagułową 

 

Studia japonistyczne na UW obejmują zajęcia językowe w wymiarze: 

1. studia licencjackie: 1260 g. zajęć językowych, 

2. studia magisterskie: 420 g. zajęć językowych, 

razem: 1680 g. zajęć językowych. 

W tym: praktyczna nauka języka japońskiego, gramatyka, pismo, zajęcia z użyciem 

materiałów audiowizualnych, język klasyczny, lektura tekstów współczesnych i klasycznych. 

Ponadto w programie są wykłady i ćwiczenia poświęcone historii, literaturze, sztuce, religii, 

zagadnieniom społeczno-kulturowym w Japonii, językowi japońskiemu i inne. 

W załączniku do dyplomu przedstawionym przez p. Akbatę Pasińską-Smagułową 

podane jest, że zaliczyła 2750 g. zajęć z języka japońskiego, czyli ponad półtora raza więcej 

niż w programie japonistyki UW. Ponadto, podane jest, że zdała egzamin państwowy w 

zakresie języka japońskiego (ocena: dobry) oraz egzamin państwowy w zakresie Stosunków 

międzynarodowych krajów Wschodu (ocena: bardzo dobry). 

Porównanie przedmiotów z programu japonistyki UW z przedmiotami zaliczonymi 

przez p. Pasińską-Smagułową wykazuje zasadniczą zgodność, zarówno w zakresie 

przedmiotów kształcenia ogólnego (wf, filozofia, przedmioty informatyczne, drugi język obcy 

i inne), jak i przedmiotów metodologicznych (językoznawstwo i inne) oraz specjalnościowych 

(przedmioty językowe oraz przedmioty wymienione poniżej). 

Załącznik do dyplomu podaje jej specjalizację jako: Kraje Dalekiego Wschodu (Japonia), 

co pozwala uznać, że przedmioty opisane w załączniku jako: Historia badanego kraju, Historia 

literatury badanego kraju, Historia kultury badanego kraju, System polityczny badanego kraju 

i inne, a także zrealizowane projekty semestralne z historii badanego języka, dotyczą Japonii i 

języka japońskiego. 

Pani Pasińska-Smagułowa przedstawiła w roku 2005 końcową pracę kwalifikacyjną pt. 

Strategia polityki zagranicznej Japonii wobec krajów regionu Azji i Pacyfiku (ocena: bardzo 



dobry), co odpowiada zakresowi prac magisterskich sporządzanych w Katedrze Japonistyki 

UW. 

Sporządziły 

mgr Urszula Mach-Bryson 

dr Anna Zalewska 


