
 

Minimum MISH dla stacjonarnych studiów drugiego stopnia obowiązujące od roku akademickiego 

2018/2019 na kierunku filologia polska w ramach specjalności język – literatura – kultura 

Rok I (43 ECTS) 

Przedmioty wspólne dla wszystkich modułów 

Nazwa przedmiotu Liczba godzin Typ ECTS 

Gramatyka historyczna języka 

polskiego1  

30 godz. ćwiczenia 3 

Metodologia badań 

filologicznych (do wyboru 

spośród: a. metodologia badań 

literaturoznawczych; b. 

metodologia badań 

językoznawczych – synchronia; 

c. metodologia badań 

językoznawczych – diachronia) 

30 godz.  wykład 3 

Seminarium magisterskie (tym 

projekt studencki) 

60 godz.  seminarium 16 

 

                                                           
1 Przedmiot realizowany tylko w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020. W kolejnych latach zostanie zastąpiony przez Leksykografię. 



Przedmioty realizowane w ramach modułów do wyboru 

 

TRADYCJA NOWCZESNOŚĆ KOMPARATYSTYKA 

Nazwa Typ Godz. ECTS Nazwa Typ Godz. ECTS Nazwa Typ Godz. ECTS 

Literatura 

polska lat 1918-

1945 

ćwiczenia 

(egzamin) 

30 

godz. 

7 Literatura 

polska lat 1918-

1945 

ćwiczenia 

(egzamin) 

30 

godz. 

7 Teksty 

literatury 

współczesnej – 

analiza 

kontekstowa 

ćwiczenia 

(egzamin) 

30 

godz. 

7 

Literatura 

polska lat 1945-

1989 

ćwiczenia 

(egzamin) 

30 

godz. 

7 Literatura 

polska lat 1945-

1989 

ćwiczenia 

(egzamin) 

30 

godz. 

7 Wielkie dzieła 

literatury 

światowej w 

ujęciu 

porównawczym 

ćwiczenia 

(egzamin) 

30 

godz. 

7 

konwersatorium 

do wyboru* 

konwersatorium 30 

godz. 

7 konwersatorium 

do wyboru* 

konwersatorium 30 

godz. 

7 konwersatorium 

do wyboru* 

konwersatorium 30 

godz. 

7 

 

 

Rok II (44 ECTS)  

Przedmioty wspólne dla wszystkich modułów 



Nazwa przedmiotu Liczba godzin Typ ECTS 

Językoznawstwo ogólne 30 wykład (egzamin) 7 

Literatura popularna ** 30  ćwiczenia  5 * 

Literatura najnowsza** 30  ćwiczenia 5*  

Seminarium magisterskie (w tym 

praca magisterska i egzamin 

dyplomowy) 

60 seminarium 25 

Konwersatorium do wyboru 

związane z wybranym modułem* 

30 konwersatorium  7 

 * Moduły "Tradycja", "Nowoczesność" i „Komparatystyka” różnią się od siebie przede wszystkim przyporządkowanymi do nich konwersatoriami, w trakcie 

których realizowane są  odmienne, właściwe poszczególnym modułom, efekty kształcenia. Moduł "Komparatystyka" stworzony został głównie z myślą o 

absolwentach specjalności "Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej". 

 ** Jeden z przedmiotów do wyboru (literatura popularna lub literatura najnowsza)  

Łącznie:  

Student MISH realizujący minimum na kierunku filologia polska (II stopień) winien zrealizować łącznie ( I + II rok)  (210 + 180 ) = 390 godz. i (43 + 44 ) 87 pkt. ECTS. 

Student MISH dokonuje wyboru modułów i konwersatorium w porozumieniu ze swoim tutorem.   

 

 


