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Drodzy Poloniści, Studenci I roku studiów II stopnia!
Zrozumienie polskiej literatury i kultury nie może opierać się wyłącznie na
znajomości jej przeszłości i tradycji. Inspirujące i ważne jest zapoznanie się
z otaczającym ją kontekstem – literaturą i kulturą innych państw. Warto
poszerzyć wiedzę polonistyczną o świadomość niezliczonych wzajemnych
powiązań z innymi kulturami europejskimi, a szczególnie tych z państw
sąsiednich, nam najbliższych.
To właśnie przedmiot zainteresowań komparatystyki, dziedziny
zajmującej się badaniami porównawczymi, ustalaniem zależności,
pokrewieństw i analogii. Daje ona najbardziej wnikliwe narzędzia do
zrozumienia, badań i refleksji nad kulturą narodów europejskich. Na
humanistycznych kierunkach uczelni zachodnich należy do najważniejszych
dziedzin, które cieszą się niegasnącym zainteresowaniem studentów i badaczy
dziedzin humanistyki.

Na zajęciach specjalności zdobędziecie wiedzę o:
- kulturach narodów i państw europejskich, szczególnie najbliższego nam
regionu Europy Środkowo-Wschodniej: Czech, Niemiec, Rosji, Słowacji,
Ukrainy, Węgier.
- literaturze, filmie, sztuce, językach i historii Europy w kontekście
literatury i kultury polskiej, z naciskiem na otaczający nas obszar
środkowoeuropejski.

W ramach specjalności zdobędziecie praktyczne kompetencje:
- opanujecie podstawy języka czeskiego (którego naukę będziecie mogli
kontynuować w ramach zajęć fakultatywnych);
- opanujecie podstawy języka rosyjskiego;
- wypróbujecie swoje predyspozycje translatorskie;
- weźmiecie udział w treningu komunikacji międzykulturowej.

Dodatkowo:
- pomagamy naszym studentom w przygotowaniach do wyjazdów na
stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus i wspieramy ich
również w trakcie pobytu za granicą;
- wyjeżdżamy na warsztaty naukowe organizowane w ośrodkach
uniwersyteckich i placówkach naukowych i kulturalnych w Polsce i w
Europie
Gościliśmy na uniwersytetach w Pradze, Berlinie, Lwowie, Ołomuńcu i Kijowie.
Braliśmy udział w Międzynarodowym Festiwalu „Kino na Granicy” w Cieszynie i obchodach

XX rocznicy obalenia Muru Berlińskiego w Berlinie. W trakcie wyjazdów słuchaliśmy
wykładów zagranicznych uczonych, zwiedzaliśmy muzea, wystawy, zabytki, browary,
odwiedziliśmy miejscowości znajdujące się na liście zabytków UNESCO... krótko mówiąc:
poznajemy lokalne kultury NA ŻYWO!

Specjalność komparatystyczna
na II stopniu studiów polonistycznych
I rok, 1 semestr
Nazwa
przedmiotu
Liczba godzin
Forma zaliczenia

Język czeski

Literatury Europy
Środkowej –
warsztaty
komparatystyczne
30 K
Zaliczenie z oceną

30 K
Zaliczenie z oceną

Punkty ECTS
7 ECT

2 ECTS

Teorie komparatystyki
literackiej i kulturowej
30 W
Egzamin

2 ECTS

3 ECTS

I rok 2 semestr
Nazwa przedmiotu

Język czeski

Hist. lit. czeskiej i
słowackiej

Liczba godzin
Forma zaliczenia

30 K
Egzamin

30 W+K
Zaliczenie z oceną

Punkty ECTS
8 ECTS

2 ECTS

2 ECTS

Literatury Europy
Wschodniej –
warsztaty kom.
30 K
Egzamin (obejmuje
1+2 semestr z
przedmiotów
„warsztaty
komparatystyczne”)
2 ECTS

Kino i teatr Europy
ŚrodkowoWschodniej
30 K
Zaliczenie z oceną

2 ECTS

II rok 1 semestr
Nazwa
przedmiotu
Liczba godzin
Forma
zaliczenia
Punkty ECTS
12 ECTS

Kultura muzyczna Europy
Środkowo-Wschodniej

Język i kultura rosyjska

30 W+K

Interferencja i
komunikacja
międzykulturowa
30 K

Zaliczenie z oceną

Egzamin

Zaliczenie z oceną

4 ECTS

5 ECTS

3 ECTS

II rok, 2 semestr
Nazwa
przedmiotu
Ilość godzin
Forma
zaliczenia
Punkty ECTS

Język i kultura rosyjska
30 K
Zaliczenie z oceną
.
3 ECTS

3 ECTS
Łącznie: 30 punktów ECTS; godzin 330

30 K

