
Załącznik E 

Plan studiów: filologia polska II stopnia studia niestacjonarne 

1) Informacje podstawowe: 

a) nazwa kierunku studiów: filologia polska 

b) nazwa specjalności: specjalność edytorstwo tekstów literackich, specjalność nauczycielska 

c) poziom studiów: studia drugiego stopnia; 

d) profil studiów: ogólnoakademicki; 

e) forma studiów: niestacjonarne; 

2) wykaz modułów zajęć, z podziałem na lata: 

a) modułów przedmiotów obowiązkowych (z uwzględnieniem przedmiotów 

obowiązkowych w obrębie wybranej ścieżki: językoznawczej lub literaturoznawczej), 

b) przedmioty z puli do wyboru oraz seminarium magisterskie; 

c) przedmioty w ramach programów specjalności. 

 

 

Każdy student niestacjonarnych studiów magisterskich realizuje wybraną przez siebie ścieżkę 

kształcenia (literaturoznawczą lub językoznawczą). Ponadto w toku kształcenia student zobowiązany 

jest pozyskać 6 ECTS za przedmioty do wyboru. Oferta przedmiotów do wyboru zostanie studentom 

przedstawiona w październiku – będą to m. in. np. vademecum literaturoznawcze, vademecum 

językoznawcze, filozofia i literatura, teksty kultury). Przedmioty z puli do wyboru kończą się 

zaliczeniem z oceną. 

Studenci mają do wyboru dwie specjalności:    

- specjalność edytorstwo tekstów literackich (bez zmian w programie), 

- specjalność nauczycielską (w programie specjalności nauczycielskiej wprowadzono zmiany 

związane z koniecznością przystosowania jej do standardów z sierpnia 2019 z 

uwzględnieniem decyzji ogólnouniwersyteckich ze stycznia 2020; przygotowano również 

korektę programu specjalności pozostającego już w toku realizacji, aby zapewnić 

absolwentom uprawnienia do nauczania). 

 

Program w wersji po zmianach 

Na niebiesko zaznaczono przedmioty w obrębie wybranych ścieżek 

Na zielono zaznaczono przedmioty do wyboru (seminarium magisterskie, zajęcia do wyboru, zajęcia 

w obrębie wybranej specjalności) 

 

 

I rok 

Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS 

W K 

03-TL-11I Teoria literatury 15E  6 

03-LEK-11ZU Język obcy  30 2 

03-SM-11I Seminarium magisterskie*  10 10 

 Współczesna kultura literacka 15  3 

 Laboratorium literatury: XII-XVIII w.  15E 6 

 Badania literackie I / Pragmatyka językowa  15 3 

 Laboratorium literatury: XIX wiek  15E 6 

 Lingwistyka tekstu i dyskursu   15E 3 

 Badania literackie II / Badania 
językoznawcze 

 15E 3 



 Zajęcia do wyboru  15 3 

 Przedmioty wg programu wybranej 
specjalności 

  15 

 Łącznie 30 130 
plus 
specjalność  

60 

*Studenci dokonują wyboru seminarium z przedstawionej oferty  

 

II rok 

Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS 

W K 

03-SEM-22I Seminarium magisterskie  40 20 

 Laboratorium literatury: XX wiek 15 15E 10 

 Znaczenie w języku i tekście 5 10E 6 

 Tradycje i dyskursy nowoczesności / 
Polszczyzna historyczna 

5 10E 6 

 Zajęcia do wyboru  15 3  

 Przedmioty wg programu wybranej 
specjalności 

  15 

  25 90 
plus 
specjalność 

60 

 

Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe: 42 ECTS 

Punkty ECTS za przedmioty do wyboru (specjalności, seminarium magisterskie, przedmioty w 

obrębie wybranej ścieżki, przedmioty do wyboru): 78 ECTS 

 

Specjalność edytorstwo tekstów literackich  

Kod Nazwa Rodz. zaj. Liczba 
godzin 

Forma 
zal. 

Punkty 

I ROK 

03-HRW-
11ZUE 

Historia ruchu wydawniczego XIX i 
XX wieku 

Wykład 20 egzamin 3 

03-EK-11ZUE Estetyka książki Wykład 10 zaliczenie 1 

03–TE–11ZUE Tekstologia (XIX-XXI w.) Wykład 18 egzamin 3 

03-ORP-11ZUE Opracowanie redakcyjne publikacji Ćwiczenia 20 zaliczenie 3 

03-BPE-11ZUE Biografistyka w pracy edytora Ćwiczenia 18 zaliczenie 2 

03-WE-11ZUE Warsztaty edytorskie (XIX-XXI w.) Ćwiczenia  20 zaliczenie 3 

Łącznie 15 

II ROK 

03-WE-11ZUE Warsztaty edytorskie (XIX-XXI w.) Ćwiczenia 20 zaliczenia 3 

03-PT-22ZUE Projektowanie typograficzne Ćwiczenia 14 zaliczenie 5 

03-OZW- Organizacja i zarządzanie w Wykład 10 zaliczenie 1 



22ZUE wydawnictwie 

03-PDE-22ZUE Przygotowanie i dystrybucja 
publikacji elektronicznych 

Ćwiczenia 10 zaliczenie 2 

03-DW-22ZUE Działalność wydawnicza w polskim 
i unijnym systemie prawnym 

Wykład 10 zaliczenie 1 

03-PRA-22ZUE Praktyki  60  3 

Łącznie 15 

 

Specjalność nauczycielska 

 
Rok Przedmiot studiów Rodzaj 

   zajęć 
Liczba 

 godzin 
Sposób 
zal. 

ECTS 

I Podstawy psychologii dla nauczycieli ćwicz. 15 zal. 15 [2] 

I Laborat. psychol. przygot. do praktyk laborat. 10 zal. 10 [1] 

I Podstawy pedagogiki dla nauczycieli ćwicz. 15 zal. 15 [2] 

I Laborat. pedagog. przygot. do praktyk laborat. 10 zal. 10 [1] 

I Podstawy dydaktyki polonistycznej ćwicz. 15 zal. 15[2] 

I Metodyka nauczania  ćwicz. 30 zal. 30[3] 

I Laborat. metodyczne przygot.do praktyk laborat. 10 zal. 10[1] 

I Emisja głosu ćwicz. 20 zal. 20[2] 

I Praktyka psycholog.- pedagogiczna praktyka 15 zal. 15 [1] 

Razem na I roku 125 + 15 prakt.  15p. 

II Lab. ped-psych. Ewaluacja praktyk laborat. 10 zal. 10[1] 

II Metodyka nauczania ćwicz. 30 egz. 30[5] 

II Semiotyka tekstów kultury  ćwicz. 15 zal. 15[2] 

II Strategie prac zespołowych ćwicz. 10 zal. 10[1] 

II Krytyczna analiza tekstu ćwicz. 10 zal. 10[1] 

II Praktyka pedagogiczno-metodyczna** prakt. 60 zal. 60[5] 

Razem na II roku 75 + 60 prakt.  15p. 

      
 

 

Zajęcia w bloku podstawowym: 275h, 45ECTS 

Specjalność nauczycielska 275h (w tym 75h praktyk), 30ECTS 

Specjalność: edytorstwo tekstów literackich 230h (w tym 30h praktyk), 30ECTS 

 

Punkty ECTS za przedmioty obowiązkowe: 42 ECTS 

Punkty ECTS za przedmioty do wyboru (specjalności, seminarium magisterskie, przedmioty w 

obrębie wybranej ścieżki, przedmioty do wyboru): 78 ECTS 

 

 

 



Specjalność nauczycielska – program „przejściowy” 

 

PROGRAM OBOWIĄZUJE w 2019/20 (I rok), 20/21 (II rok) jako „proteza”  

do dotychczasowego licencjatu, tak żeby łącznie z nim spełniał standardy z 2019,  

w ten sposób nikt nie będzie wstecz (a bywają takie zakusy) kwestionował licencjatu.  

 
Nazwa przedmiotu I rok II rok  Łącznie 

godz./ETCS W K W K 

Psychologia rozwojowa (III-IV etap ed.)  15   15 /2/ 

Psychologia rozwojowa - warsztaty  15   15 /2/ 

Laboratorium – przygot. do praktyk 
psychologiczno- pedagogicznych 

 4   4 

Laboratorium – ewaluacja praktyk pedag.  
 

 10 10/1/ 

Pedagogika III – IV etap edukacyjny  15   15 /2/ 

Pedagogika III – IV etap - warsztaty  15   15 /2/ 

Metodyka nauczania   30  30 E* 60 /8/ 

Metodyka nauczania - warsztaty  30  
 

30/2/ 

Semiotyka tekstów kultury   20  
 

20/2/ 

Podstawy dydaktyki polonistycznej  8+7  
 

15/2/ 

Emisja głosu  
 

 20 20/2/ 

Praktyka pedagogiczno-metodyczna**  75 godz.  /5/ 

Łącznie wykł., konwers., warsztatów 159 60 219 /25/ 

Praktyki** 75 75/5/ 

Łącznie liczba godzin/ETCS 219+ 75 praktyki 219 +75 /30/ 

    

**praktyki - 4 tyg. [75 godzin] w trakcie II roku – szkoła ponadgimnazjalna lub 15 godz. 

pedagogicznej na I roku i 60 godz. metodycznej na II roku.  

 

 

 

 

 
 


