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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20 
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 27 stycznia 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie kierunku studiów II stopnia African Studies 

 

WNIOSEK O UTWORZENIE KIERUNKU STUDIÓW 

CZĘŚĆ I 
PROGRAM STUDIÓW  

nazwa kierunku studiów Studia Afrykanistyczne 

nazwa kierunku studiów w języku angielskim / 
w języku wykładowym 

African Studies 

język wykładowy angielski 

poziom kształcenia II stopień 

poziom PRK 7 poziom 

profil studiów ogólnoakademicki 

liczba semestrów 4 

liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 120 

forma studiów stacjonarne 

tytuł zawodowy nadawany absolwentom (nazwa kwalifikacji 
w oryginalnym brzmieniu, poziom PRK) 

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

74 

liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 
5 ECTS) 

5 

 

Studia przygotowują do zawodu nauczyciela 

pierwszego przedmiotu: - w szkole: - 

drugiego przedmiotu: - w szkole: - 
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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 62% Nauki o kulturze i religii 

 Językoznawstwo 28%  

 Literaturoznawstwo 8%  

 Historia 2%  

Razem: - 100% - 

Efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów odniesione 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 

Symbol 
efektów 

uczenia się dla 
programu 
studiów 

Efekty uczenia się 

Odniesienie 
do 

charakterysty
k drugiego 

stopnia PRK  

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 słownictwo i struktury gramatyczne wybranego języka afrykańskiego w stopniu 
wynikającym ze zindywidualizowanego poziomu znajomości języka (od A1 do C1) 

P7S_WG 

K_W02 ma pogłębioną wiedzę o wybranych problemach współczesnej Afryki (z zakresu kultury, literatury, języka, 
filozofii, religii, historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej obejmującą 
terminologię z zakresu badań afrykanistycznych 

P7S_WG 

K_W03 ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury wybranego regionu Afryki (z zakresu kultury, języka i religii) P7S_WG 

K_W04 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o językach Afryki Subsaharyjskiej P7S_WG 

K_W05 zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody analizy, interpretacji i wartościowania) w krajach Afryki 

Subsaharyjskiej 

P7S_WG 
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K_W06 ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym Afryki Subsaharyjskiej P7S_WG 

K_W07 ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w wybranym języku 
afrykańskim  

P7S_WK 

K_W08 ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach 
społeczno-kulturowych Afryki Subsaharyjskiej w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną 
komunikację społeczną i interkulturową  

P7S_WK 

K_W09 zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności intelektualnej P7S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 posługuje się językiem afrykańskim minimum na poziomie A2 P6S_UK lub 
P7S_UK 

K_U02 potrafi zastosować wiedzę z zakresu afrykanistyki w rozwiązywaniu problemów związanych z 
odmiennością opartą na innych wartościach i uwarunkowaniach kulturowych w sytuacjach profesjonalnych 

P7S_UW 

K_U03 potrafi czytać, analizować i interpretować wybrane teksty kultury (filmy, reklamy, teksty publicystyczne, 
twórczość literacka) prawidłowo osadzając je w kontekście regionalnym 

P7S_UK 

K_U04 potrafi analizować i oceniać wpływ kultury na społeczeństwo w zakresie instytucji, konfliktów zbrojnych, 
zwyczajów, rytuałów i symboli 

P7S_UK 

K_U05 potrafi odnieść szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie wybranej problematyki odnoszącej się do 
Afryki Subsaharyjskiej do konkretnych przykładów 

P7S_UO 

K_U06 potrafi stosować metody badań w zakresie nauk o języku, kulturze i religii P7S_UW 

K_U07 potrafi stosować metody analizy, interpretacji i wartościowania zjawisk odnoszących się do Afryki 
Subsaharyjskiej 

P7S_UW 

K_U08 potrafi sformułować temat pracy magisterskiej, dobrać i odszukać źródła i opracowania adekwatne do 
badanego problemu, odnieść się do różnych ujęć teoretycznych 

P7S_UK 

K_U09 posiada pogłębioną umiejętność formułowania w mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w języku 
angielskim 

P7S_UK 

K_U10 potrafi biegle korzystać z zaawansowanych narzędzi elektronicznych i internetowych oraz potrafi stosować 
zasady prawa autorskiego oraz zarządzania wytworami własności intelektualnej 

PS7_UO 

K_U11 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności pozwalające 
na osiągnięcie kariery zawodowej 

PS7_UU 
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Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób P7S_UU 

K_K02 potrafi aktywnie współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne P7S_UG 

K_K03 potrafi aktywnie nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur P7S_KO 

K_K04 potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i 
społecznej 

P7S_KO 

K_K05 ma świadomość odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, językowej i jej wpływu na kształtowanie 
się postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych 

P7S_KK 

K_K06 aktywnie działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej P7S_KO 

K_K07 jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy z zastosowaniem wiedzy w zakresie odmienności kulturowej 

 
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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Zajęcia lub grupy zajęć przypisane do danego etapu studiów 

 
Rok studiów: pierwszy  

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Raz
em: 
liczb

a  
god
zin 
zaję

ć 

Raz
em: 
pun
kty 
ECT

S 

 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 

W
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Symbole efektów 

uczenia się dla 

specjalności 

Modern methods of 
academic research / 
Współczesne 
metody badań 
naukowych - wykład 

30        30 3 K_W05, K_W09, 
K_U05, K_U06,  K_U07, 

K_U11, K_K02, K_K03, 
K_K04 

JĘZYKOZNAWSTWO / 
LITERATUROZNAWST
WO / HISTORIA / 
NAUKI O KULTURZE I 
RELIGII 

Treści programowe  
Przedmiot przybliża metodologię badań z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i kulturoznawstwa z 
ukierunkowaniem na kontynent afrykański. Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę odnośnie metodologii, która 
posłuży im do pisania pracy magisterskiej.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny / egzamin pisemny 

Modern methods of 
academic research / 
Współczesne 
metody badań 
naukowych - 
ćwiczenia 

   30     30 4 K_W05, K_W09, 
K_U05, K_U06,  K_U07, 

K_U11, K_K02, K_K03, 
K_K04 

JĘZYKOZNAWSTWO / 
LITERATUROZNAWST
WO / HISTORIA / 
NAUKI O KULTURZE I 
RELIGII 
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Treści programowe  

Przedmiot przybliża metodologię badań z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i kulturoznawstwa z 
ukierunkowaniem na kontynent afrykański. Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę odnośnie metodologii, która 
posłuży im do pisania pracy magisterskiej.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie ustne / zaliczenie pisemne 

Contemporary 
Africa: opportunities 
and challenges / 
Współczesna 
Afryka: szanse i 
wyzwania 

 30       30 3 K_W02, K_W03, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U07, 
K_K05, K_K07 

NAUKI O KULTURZE I 
RELIGII 

Treści programowe  

Studenci będą mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi prądami ideologicznymi, kulturowymi i religijnymi współczesnej Afryki, 
a także z wybranymi przykładami trendów kulturowych i społecznych, które decydują o obecnie zachodzących w Afryce 
procesach. Przykłady te zostaną przedstawione na podstawie wybranej literatury, wytworów kultury popularnej (między innymi 
muzyka, film), i kultury materialnej (np. architektura). Istotnym elementem jest zwrócenie uwagi na przenikanie się treści 
tradycyjnych, będących wynikiem globalizacji i tendencji modernizacyjnych. Tematyka zajęć obejmuje także współczesne 
zagadnienia polityczne, sytuację etniczną i demograficzną w krajach Afryki Subsaharyjskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie ustne / zaliczenie pisemne 

Swahili/Amharic/Hau
sa language /Język 
suahili/amharski/hau
sa 

   60     60 6 K_W01, K_W04, K_W07, 
K_U01, K_U03, K_K02, 
K_K05, K_K06 

JĘZYKOZNAWSTWO 

Treści programowe  

Nauczanie języka afrykańskiego (suahili, amharskiego albo hausa). Treści programowe zgodne z treściami programowymi 
zapisanymi w sylabusie przedmiotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie ustne / zaliczenie pisemne 
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Postcolonial 
perspectives in 
African Studies / 
Perspektywy 
postkolonialne w 
studiach 
afrykanistycznych 

 30       30 3 K_W03, K_W05, K_W08, 
K_U02, K_U03, K_U03, 
K_U06, K_K03, K_K05, 
K_K06, K_K07 

NAUKI O KULTURZE I 
RELIGII 

Treści programowe  

Studenci będą mieli okazję zapoznać się i poddać pod dyskusję różne teorie i dyskursy związane ze społecznymi i kulturowymi 
zmianami zachodzącymi w postkolonialnym świecie. Omówione zostaną podstawowe teorie postkolonialne, ich zastosowanie w 
badaniach humanistycznych oraz afrykańskie teoretyczne odpowiedzi na propozycje pochodzące z innych kultur (przede 
wszystkim z Zachodu i z Indii). Omówione też zostaną takie prądy jak Afrykański Renesans, czy kwestie włączania zagadnień 
afrykanistycznych w „Black studies”. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie ustne / zaliczenie pisemne  

Issues in 
contemporary 
African literatures/ 
Problemy 
współczesnych 
literarur 
afrykańskich 

 30       30 3 K_W05, K_W06, K_U03, 
K_U04, K_K03, K_K05, 
K_K06 

LITERATUROZNAWST
WO 

Treści programowe  Zapoznanie studentów z najważniejszymi postaciami afrykańskiej literatury, najistotniejszymi tekstami literatury pięknej 
powstającej w językach rodzimych oraz europejskich (angielski, francuski, portugalski) oraz kluczowymi debatami w życiu 
literackim. Studenci zapoznają się z wybranymi tekstami literackimi i eseistyką tworzonymi przez autorów i autorki pochodzące z 
Afryki. Ponadto omówiona zostanie recepcja literatury afrykańskiej w Europie (tłumaczenia, nagrody literackie).  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie ustne / zaliczenie pisemne 

Issues in African 
linguistics and 
communication/ 
Problemy 
językoznawstwa 
afrykańskiego i 

 30       30 3 K_W03, K_W04, K_W08, 
K_U10, K_K05, K_K06 

JĘZYKOZNAWSTWO 



9 
 

komunikacji w 
Afryce 

Treści programowe  Przedmiot skupi się na tych zjawiskach językowych, które są pod względem typologicznym charakterystyczne dla języków 
afrykańskich oraz na werbalnych i niewerbalnych wzorcach wypowiedzi ustnych i pisemnych. Przedstawiona zostanie 
współczesna sytuacja językowa kontynentu i jej wpływ na sytuację społeczną państw. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie ustne / zaliczenie pisemne / projekt 

African popular and 
mass culture / 
Afrykańska kultura 
popularna i masowa 

 30       30 3 K_W02, K_W03, K_W06, 
K_W08, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 
K_K05, K_K06 

NAUKI O KULTURZE I 
RELIGII 

Treści programowe Przedmiot ma na celu omówienie form medialnych rozpowszechnionych we współczesnej Afryce (radio, telewizja, Internet) jak i 
zjawisk kultury masowej, m.in. kinematografii nigeryjskiej zwanej Nollywood. Przedmiot prowadzony z elementami dydaktycznych 
metod warsztatowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie ustne / zaliczenie pisemne / projekt 

Elective 
courses/Zajęcia do 
wyboru 

 15       15 2 Zgodny z efektami 
zapisanymi w opisie 
wybranego przedmiotu. 

JĘZYKOZNAWSTWO / 
LITERATUROZNAWST
WO / HISTORIA / 
NAUKI O KULTURZE I 
RELIGII 

Treści programowe Przedmiot do wyboru z oferty WO UW. Treści programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego 
wyboru dokonał student. Przedmiot może być prowadzony z elementami dydaktycznych metod warsztatowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodne z zapisami w sylabusie przedmiotu. 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 285 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 705 godzin+ 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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Rok studiów: pierwszy 

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Raz
em: 
liczb

a  
god
zin 
zaję

ć 

Raz
em: 
pun
kty 
ECT

S 

Symbole efektów 
uczenia się dla 
specjalności 

Dyscyplina / 
dyscypliny, do 

których odnosi się 
przedmiot 
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General University 
Course (incl. at least 
5 ECTS points for 
course of social 
sciences) / 
Przedmiot 
ogólnouniwersyteck
i (w tym min. 5 ECTS 
za przedmiot z 
dziedziny nauk 
społecznych w 
ciągu całych 
studiów) 

         5   

Treści programowe  
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. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodne z zapisami w sylabusie przedmiotu. 

Modern methods of 
academic 
research/Współczes
ne metody badań 
naukowych - wykład 

30        30 3 K_W05, K_W09, 
K_U05, K_U06,  K_U07, 

K_U11, K_K02, K_K03, 
K_K04 

JĘZYKOZNAWSTWO / 
LITERATUROZNAWST
WO / HISTORIA / 
NAUKI O KULTURZE I 
RELIGII 

Treści programowe  

Przedmiot przybliża metodologię z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i kulturoznawstwa z ukierunkowaniem 
na kontynent afrykański. Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę odnośnie metodologii, która posłuży im do 
pisania pracy magisterskiej.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

egzamin ustny / egzamin pisemny 

Modern methods of 
academic research / 
Współczesne 
metody badań 
naukowych - 
ćwiczenia 

   30     30 4 K_W05, K_W09, 
K_U05, K_U06,  K_U07, 

K_U11, K_K02, K_K03, 
K_K04 

JĘZYKOZNAWSTWO / 
LITERATUROZNAWST
WO / HISTORIA / 
NAUKI O KULTURZE I 
RELIGII 

Treści programowe  

Przedmiot przybliża metodologię badań z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i kulturoznawstwa z 
ukierunkowaniem na kontynent afrykański. Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę odnośnie metodologii, która 
posłuży im do pisania pracy magisterskiej.  

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie ustne / zaliczenie pisemne 

Contemporary 
Africa: opportunities 
and challenges / 
Współczesna 
Afryka: szanse i 
wyzwania 

 30       30 3 K_W02, K_W03, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U07, 
K_K05, K_K07 

NAUKI O KULTURZE I 
RELIGII 
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Treści programowe  

Studenci będą mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi prądami ideologicznymi, kulturowymi i religijnymi współczesnej Afryki, 
a także z wybranymi przykładami trendów kulturowych i społecznych, które decydują o obecnie zachodzących w Afryce 
procesach. Przykłady te zostaną przedstawione na podstawie wybranej literatury, wytworów kultury popularnej (między innymi 
muzyka, film), i kultury materialnej (np. architektura). Istotnym elementem jest zwrócenie uwagi na przenikanie się treści 
tradycyjnych, będących wynikiem globalizacji i tendencji modernizacyjnych. Tematyka zajęć obejmuje także współczesne 
zagadnienia polityczne, sytuację etniczną i demograficzną w krajach Afryki Subsaharyjskiej. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie ustne / zaliczenie pisemne  

Swahili/Amharic/Hau
sa language /Język 
suahili/amharski/hau
sa 

   60     60 6 K_W01, K_W04, K_W07, 
K_U01, K_U03, K_K02, 
K_K05, K_K06 

JĘZYKOZNAWSTWO 

Treści programowe  Nauczanie języka afrykańskiego (suahili, amharskiego albo hausa). Treści programowe zgodne z treściami programowymi 
zapisanymi w sylabusie przedmiotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie ustne / zaliczenie pisemne  

Cultural linguistics 
and cultural codes/ 
Kody językowe i 
kulturowe 

 30       30 3 K_W04, K_W05, K_W06, 
K_W08, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U07, K_K02, 
K_K03 

JĘZYKOZNAWSTWO / 
NAUKI O KULTURZE I 
RELIGII 

Treści programowe  Przedmiot ma na celu omówienie wybranych kodów kulturowych charakterystycznych dla Afryki Subsaharyjskiej oraz przybliżenie 
podstawowych zagadnień z zakresu lingwistyki kulturowej i kognitywnej. Duży nacisk zostanie położony na przybliżenie 
kulturowych konceptualizacji, takich jak mówienie o społeczeństwie jak o rodzinie. Dzięki temu studenci zapoznają się z 
pragmatyką zarówno języków afrykańskich, jak i wariantów języków europejskich używanych w Afryce. Przedmiot prowadzony z 
elementami dydaktycznych metod warsztatowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie ustne / zaliczenie pisemne 



13 
 

Elective 
courses/Zajęcia do 
wyboru 

 15       15 2 Zgodny z efektami 
zapisanymi w opisie 
wybranego przedmiotu. 

JĘZYKOZNAWSTWO / 
LITERATUROZNAWST
WO / HISTORIA / 
NAUKI O KULTURZE I 
RELIGII 

Treści programowe  Przedmiot do wyboru z oferty WO UW.  Treści programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego 
wyboru dokonał student. Przedmiot może być prowadzony z elementami dydaktycznych metod warsztatowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodne z zapisami w sylabusie przedmiotu. 

M. A. 
Seminar/Seminariu
m magisterskie 

  30      30 4 K_W05, K_W09, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_U11, K_K01, 
K_K02, K_K04  

JĘZYKOZNAWSTWO / 
LITERATUROZNAWST
WO / HISTORIA / 
NAUKI O KULTURZE I 
RELIGII 

Treści programowe  

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej na wybrany przez nich temat. Główny nacisk 
zostanie położony na tematykę związaną z metodologią badań naukowych i podstawowym warsztatem badawczym (technika 
pisania pracy dyplomowej, wybór literatury przedmiotu, pisanie pracy dyplomowej pod opieką promotora). 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

prezentacja/ projekt 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 225 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 705 godzin + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: pierwszy 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 
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em: 
liczb

a  
god
zin 
zaję
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em: 
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przedmiot 
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General University 
Course (incl. at least 
5 ECTS points for 
course of social 
sciences* / 
Przedmiot 
ogólnouniwersyteck
i (w tym min. 5 ECTS 
za przedmiot z 
dziedziny nauk 
społecznych w 
ciągu całych 
studiów) 

         3   

Treści programowe  
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. 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodne z zapisami w sylabusie przedmiotu. 

Swahili/Amharic/Hau
sa language /Język 
suahili/amharski/hau
sa 

   60     60 6 K_W01, K_W04, K_W07, 
K_U01, K_U03, K_K02, 
K_K05, K_K06 

JĘZYKOZNAWSTWO 

Treści programowe  

Nauczanie języka afrykańskiego (suahili, amharskiego albo hausa). Treści programowe zgodne z treściami programowymi 
zapisanymi w sylabusie przedmiotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie ustne / zaliczenie pisemne 

Elective 
courses/Zajęcia do 
wyboru 

 15       15 2 Zgodny z efektami 
zapisanymi w opisie 
wybranego przedmiotu. 

JĘZYKOZNAWSTWO / 
LITERATUROZNAWST
WO / HISTORIA / 
NAUKI O KULTURZE I 
RELIGII 

Treści programowe  

Przedmiot do wyboru z oferty WO UW.  Treści programowe zgodne z treściami zapisanymi w sylabusie przedmiotu, którego 
wyboru dokonał student. Przedmiot może być prowadzony z elementami dydaktycznych metod warsztatowych. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

Zgodne z zapisami w sylabusie przedmiotu. 

M. A. 
Seminar/Seminariu
m magisterskie 

  30      30 19 K_W05, K_W09, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_U11, K_K01, 
K_K02, K_K04  

JĘZYKOZNAWSTWO / 
LITERATUROZNAWST
WO / HISTORIA / 
NAUKI O KULTURZE I 
RELIGII 

Treści programowe  

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej na wybrany przez nich temat. Główny nacisk 
zostanie położony na tematykę związaną z metodologią badań naukowych i podstawowym warsztatem badawczym (technika 
pisania pracy dyplomowej, wybór literatury przedmiotu, pisanie pracy dyplomowej pod opieką promotora). 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt / esej 

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 105 + godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 705 godzin+ 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 
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Rok studiów: drugi  

Semestr: drugi 

Nazwa przedmiotu 

Forma zajęć – liczba godzin 

Raz
em: 
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em: 
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uczenia się dla 
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Swahili/Amharic/Hau
sa language /Język 
suahili/amharski/hau
sa 

   60     60 6 K_W01, K_W04, K_W07, 
K_U01, K_U03, K_K02, 
K_K05, K_K06 

JĘZYKOZNAWSTWO 

Treści programowe  

Nauczanie języka afrykańskiego (suahili, amharskiego albo hausa). Treści programowe zgodne z treściami programowymi 
zapisanymi w sylabusie przedmiotu. 

Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

zaliczenie ustne / zaliczenie pisemne / test 

M. A. 
Seminar/Seminariu
m magisterskie 

  30      30 24 K_W05, K_W09, K_U06, 
K_U07, K_U08, K_U09, 
K_U10, K_U11, K_K01, 
K_K02, K_K04  

JĘZYKOZNAWSTWO / 
LITERATUROZNAWST
WO / HISTORIA / 
NAUKI O KULTURZE I 
RELIGII 

Treści programowe  

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej na wybrany przez nich temat. Główny nacisk 
zostanie położony na tematykę związaną z metodologią badań naukowych i podstawowym warsztatem badawczym (technika 
pisania pracy dyplomowej, wybór literatury przedmiotu, pisanie pracy dyplomowej pod opieką promotora). 
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Sposoby weryfikacji 
efektów uczenia się 

projekt  

Łączna liczba punktów ECTS (w semestrze): 30 
Łączna liczba godzin zajęć (w semestrze): 90 
Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów dla danego kierunku, poziomu i profilu (dla całego cyklu): 705 godzin + 
godziny, które wynikają z zajęć ogólnouniwersyteckich 

 

 

Procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS dla każdej z dyscyplin, do których przyporządkowano kierunek 
studiów.  

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 25% 

 Językoznawstwo 38% 

 Literaturoznawstwo 16% 

 Historia 14% 
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CZĘŚĆ II 

INFORMACJE DODATKOWE O KIERUNKU STUDIÓW 

limit przyjęć 12 

liczba kandydatów wymagana do uruchomienia studiów 3 

wymagania stawiane kandydatom OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA MUSZĄ POSIADAĆ DYPLOM LICENCJATA, 
MAGISTRA, INŻYNIERA LUB INNY RÓWNOWAŻNY DOKUMENT ZAGRANICZNY ORAZ 
PRZEDSTAWIĆ DOWÓD BIEGŁOŚCI W POSŁUGIWANIU SIĘ JĘZYKIEM ANGIELSKIM NA POZIOMIE 
B2 (ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ RADY EUROPY). 
 
Kandydaci na studia powinni cechować się ogólną znajomością bieżących wydarzeń w Afryce, 
posiadać podstawową wiedzę o  kulturach i krajach Afryki oraz mieć świadomość zróżnicowania 
kulturowego i językowego kontynentu. Kandydaci powinni ponadto cechować się otwartością 
na nowe wyzwania, chęcią poznania i zrozumienia specyfiki kulturowej Afryki oraz jej wpływu 
na społeczeństwo i politykę oraz wykazać się umiejętnością krytycznego myślenia.  

 

kryteria przyjęcia na studia 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 
MAJĄCYCH AKREDYTACJĘ MEN. 
W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM POD UWAGĘ BĘDĄ BRANE: 
A. OCENA NA DYPLOMIE 
B. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 
 
SPOSÓB PRZELICZANIA PUNKTÓW: 
KANDYDAT MOŻE ZDOBYĆ MAKSYMALNIE 100 PKT., CO STANOWI SUMĘ 
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. 
A. OCENA NA DYPLOMIE 
CELUJĄCA (6) LUB BARDZO DOBRA (5) – 40 PKT. 
DOBRA PLUS (4+) – 37 PKT. 
DOBRA (4) – 34 PKT. 
DOSTATECZNA PLUS (3+) – 29 PKT. 
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DOSTATECZNA (3) – 24 PKT. 

B. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA - 60 PKT. 

W czasie rekrutacji zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, podczas której zostanie 
oceniona ogólna wiedza na temat kultur i języków Afryki (Jedno pytanie ogólne na temat 
zainteresowań kandydata, drugie - na temat zadanej lektury i jej krytycznej oceny, trzecie - na 
temat orientacji we współczesnych wydarzeniach w Afryce  i ich ocena). Oceniane będą 

kompetencje, umiejętność argumentacji i stopień zrozumienia lektury - 0-20 pkt. za każdy 

element rozmowy. 

 

Kandydat zainteresowany nauką języka na poziomie zaawansowanym powinien poświadczyć 
znajomość danego języka na poziomie co najmniej A2 (np. dyplomem licencjata studiów 
afrykanistycznych, zaświadczeniem ukończenia kursu językowego itp.).  

 

przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego 
współpracujący przy projektowaniu programu studiów 

Program poddany został konsultacji w następujących instytucjach: Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych RP, Staromiejski Dom Kultury, Fundacja Twiga, Polskie Towarzystwo 
Afrykanistyczne. 

przykład uwzględnienia w programie studiów opinii 
otoczenia społeczno-gospodarczego  

Na podstawie konsultacji do programu doprecyzowano zakres przedmiotu African popular and 
mass culture oraz Contemporary Africa: opportunities and challenges. Zgodnie z sugestią MSZ 
tematyka zajęć programu obejmie współczesne zagadnienia polityczne, sytuację etniczną i 
demograficzną w krajach Afryki Subsaharyjskiej. W opiniach podkreślano potrzebę powstania 
nowego, bardziej współcześnie ukierunkowanego kierunku studiów afrykanistycznych, pisano 
wręcz, że studia takie są “wysoce pożądane”. Zauważono, że znajomość języków i 
uwarunkowań kulturowych, społeczno-gospodarczych oraz politycznych jest bardzo potrzebna 
nie tylko z punktu widzenia resortu dyplomacji ale również dla szerokiego grona przedstawicieli 
biznesu, organizacji społecznych czy mediów.   

przykład uwzględnienia w programie studiów opinii 
studentów 

Biorąc pod uwagę sugestie studenckie w programie zmniejszono liczbę wykładów na rzecz 
innych metod dydaktycznych, głównie warsztatów i konwersatoriów. Uwzględniono również 
sugerowaną weryfikację efektów uczenia poprzez wprowadzenie zaliczeń w formie prezentacji i 
projektów.  

kod ISCED 0232 
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Przedmioty do wyboru 

Przedmiot (zajęcia lub grupa zajęć)  Liczba punktów ECTS 

General University Course (incl. at least 5 ECTS points for course of social sciences) 8 

Swahili/Amharic/Hausa language 24 

     M.A. seminar 47 

Elective courses 6 

Łączna liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru:  85 

 

Przedmioty związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach 
– studia o profilu ogólnoakademickim 

Przedmiot (zajęcia lub grupa zajęć)  Liczba punktów ECTS 

Modern methods of academic research 14 

Contemporary Africa: opportunities and challenges 6 

Swahili/Amharic/Hausa language 24 

Postcolonial perspectives in African Studies 3 

Issues in contemporary African literatures 3 
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Issues in African linguistics and communication 3 

Cultural linguistics and cultural codes  3 

African popular and mass culture 3 

M.A. seminar 47 

 

Łączna liczba punktów ECTS obejmująca przedmioty związane z prowadzoną w uczelni 
działalnością naukową w dyscyplinie / dyscyplinach: 

 

106 

 

…………..……………………… 
(data i podpis Wnioskodawcy) 


