
Minimum programowe dla studentów MISH na kierunku filologia polska, 

obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015  

 

Studia pierwszego stopnia (129 ECTS) 

Przedmioty literaturoznawcze (48 ECTS) 

1.historia literatury staropolskiej i oświecenia - 60 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu, 
EGZAMIN 
[ 10 ECTS] 
2.historia literatury polskiej: romantyzm - 60 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu, EGZAMIN  
[ 10 ECTS] 
3.historia literatury polskiej po 1864 r. - 60 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu, EGZAMIN  
[ 10 ECTS] 
4.historia literatury polskiej współczesnej - 60 godz. wykładu 
[ 4 ECTS] 
5. współczesna zjawiska literackie - 30 godz. wykładu 
[ 3 ECTS] 
5.poetyka z elementami teorii literatury - 60 godz. ćwiczeń, EGZAMIN   
[ 6 ECTS] 
6.komparatystyka - 60 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu, EGZAMIN  
[ 5 ECTS] 
 
 

Przedmioty językoznawcze (30 ECTS) 

1.gramatyka opisowa - 90 godz. ćwiczeń, 90 godz. wykładu, EGZAMIN  
[ 15 ECTS] 
2.wprowadzenie do językoznawstwa diachronicznego - 30 godz. ćwiczeń, 30 godz. 
wykładu  
[ 5 ECTS] 
3.kultura języka polskiego - 60 godz. ćwiczeń, 60 godz. wykładu, EGZAMIN  
[ 10 ECTS] 
 

 

Inne (51 ECTS) 

1.wiedza o kulturze - 30 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu  
[ 4 ECTS] 
2.technologie informacyjne - 30 godz. kurs internetowy  
[ 2 ECTS] 
3.seminarium licencjackie - 60 godz. oraz egzamin licencjacki  
[ 10 ECTS] 
4.praktyki kierunkowe - minimum 4 tygodnie  
[ 4 ECTS] 
5.specjalizacja zawodowa 
[31 ECTS] 
 



 
 

 

 

Studia drugiego stopnia (81 ECTS) 

Przedmioty literaturoznawcze (23 ECTS) 

1.Literatura polska lat 1918-1945 - 30 godz. ćwiczeń, EGZAMIN  
[ 5 ECTS] 
2. Literatura polska lat 1945-1989 - 30 godz. ćwiczeń, EGZAMIN  
[ 5 ECTS] 
3.teoria literatury - 30 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu, EGZAMIN  
[ 10 ECTS] 
4.analiza komparatystyczna - 30 godz. ćwiczeń  
[ 3 ECTS] 
 

Przedmioty językoznawcze (25 ECTS) 

1.gramatyka historyczna języka polskiego - 30 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu, 
EGZAMIN  
[ 10 ECTS] 
2.językoznawstwo ogólne - 30 godz. wykładu, EGZAMIN 
[ 5 ECTS] 
3.historia języka polskiego - 30 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu, EGZAMIN  
[ 10 ECTS] 
 

 

Inne (33 ECTS) 

1 Metodologia badań filologicznych – 30 godz. wykładu do wyboru:        
a. Metodologia badań literackich 
b. Metodologia badań językoznawczych – synchroniczna 
c. Metodologia badań językoznawczych – diachroniczna 
[3 ECTS] 
2.seminarium magisterskie - 120 godz. (łącznie z pracą magisterską) 
[ 30 ECTS] 
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