
Minimum programowe dla studiów II stopnia w Instytucie Anglistyki, (Wydział Neofilologii) 

dla studentów MISH 

Obowiązuje od r. akad. 2019/20  

 

 

KIERUNEK REKOMENDOWANY. Liczba miejsc 5:  

Studenci I roku II stopnia MISH, zainteresowani realizacją minimum programowego w Instytucie Anglistyki, przed 

rozpoczęciem roku akademickiego winni złożyć podanie o przyznanie rekomendacji (wzór na stronie MISH) .  

W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc, utworzona zostanie lista rankingowa na podstawie 

oceny z dyplomu licencjackiego i oceny  z egzaminu z jęz. angielskiego na poziomie C1 lub wyższym.  

Studenci MISH realizujący minimum programowe w Instytucie Anglistyki:  

1. są zobowiązani do samodzielnej rejestracji na zajęcia, w terminach przewidzianych dla studentów IA; informacje 

dotyczące rejestracji są umieszczane na stronie IA 

2. są zobowiązani do realizacji wszystkich przedmiotów i kursów należących do minimum programowego, 

wskazanego poniżej .  

3. muszą uzyskać minimum: 

a. w I roku  54  pkt ECTS;  

b. w II roku  56  pkt ECTS;  

 

 



I ROK 

NAZWA PRZEDMIOTU I SEMESTR II SEMESTR W SKALI 

ROKU 
LICZBA ZAJĘĆ Forma 

zaliczenia 

PUNKTY LICZBA ZAJĘĆ Forma 

zaliczenia 

PUNKTY 

ćwiczenia wykłady ćwiczenia wykłady 

1. Moduł niższy: seminarium 

magisterskie 

30 - zal 10 30 - zal 8 18 

2. Moduł niższy: zajęcia 

specjalizacyjne lub wskazany 

kurs za 8 ECTS 

30 - zal 8 30 - zal 8 16 

3. Moduł niższy: kursy związane z 

profilem seminarium 

dyplomowego – w tym jeden 

kurs obowiązkowy, do wyboru z 

trzech 

30 - zal 4 max 60 - zal 8 12 

4.Moduł niższy: wykład 

monograficzny: językoznawstwo 

teoretyczne 

- 30 zal 2 - - - - 2 

5.Moduł niższy: wykład 

monograficzny: językoznawstwo 

stosowane 

- - - - - 30 zal 2 2 

6.Moduł niższy: wykład 

monograficzny: literatura i 

kultura amerykańska 

- 30 zal 2 - - - - 2 



7.Moduł niższy: wykład 

monograficzny: literatura i 

kultura brytyjska 

- - - - - 30 zal 2 2 

RAZEM 120 60  26 max 120 60  28 54 

 

 

 

 

 

II ROK 

NAZWA PRZEDMIOTU I SEMESTR II SEMESTR W SKALI 

ROKU 
LICZBA ZAJĘĆ Forma 

zaliczenia 

PUNKTY LICZBA ZAJĘĆ Forma 

zaliczenia 

PUNKTY 

ćwiczenia wykłady ćwiczenia wykłady 

1. Moduł wyższy: seminarium 

magisterskie  

30 - zal. 14 30 - zal. 14 28 

2. Moduł wyższy: kursy 

związane z profilem seminarium   

max 60  zal. 8 Max. 60  zal. 8 16 

3. Moduł wyższy: zajęcia spoza 

profilu seminarium * 

30  zal. 4 60  zal. 8 12 

RAZEM max 120   26 max 150   30 56 

 



 

 

 

 

 

 

 


