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kierunek: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie 
 

Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, w 
których prowadzony jest kierunek studiów 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa Procentowy 
udział 

dyscyplin 

Dyscyplina wiodąca 
(ponad połowa efektów 

uczenia się) 
nauki 
humanistyczne 

językoznawstwo 18 - 

nauki 
humanistyczne 

literaturoznawstwo 82 literaturoznawstwo 

Razem: - 100% - 

Na studiach licencjackich student musi uzyskać minimum 180 pkt. ECTS, min. 60 pkt. na 
każdym etapie (roku) studiów. W ramach 180 pkt. ECTS student musi uzyskać 30 pkt. ECTS  
z puli przedmiotów obowiązkowych do wyboru (Zob. odpowiednia tabela poniżej), w tym min. 9 
pkt. ECTS z puli zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN) spoza kierunku studiów.  

I ROK 

przedmiot 
forma 
zajęć 

liczba 
godzin 

w 
semestrze I 

liczba 
godzin 

w 
semestrze 

II 

liczba godzin 
w roku 

forma 
zaliczenie 

pkt. 
ECTS 

Praktyczna nauka 
języka łacińskiego 

Ć 
120 
90 

120 
90 

gr. pocz. 240 
gr. zaaw. 180 

Zaliczenie 
na ocenę 

 
11 

Praktyczna nauka 
języka greckiego 

Ć 90 90 180 
Zaliczenie 
na ocenę 

11 

Zarys historii 
literatury greckiej 

i łacińskiej 
W 30 30 60 

Zaliczenie 
na ocenę 

4 

Elementy kultury 
antycznej 

W 30 30 60 Egzamin 5 

Wstęp do filologii 
klasycznej 

W 30 30 60 Egzamin 5 

Historia 
starożytna 

W 30 30 60 Egzamin 5 

Analizy i 
interpretacje 

literatury 
antycznej 

Ć 30 30 60 
Zaliczenie 
na ocenę 

4 

Lektury greckie  
i łacińskie w 

oryginale 
K  10 10 

Zaliczenie 
na ocenę 

2 

Warsztat 
informatyczny 

filologa 
Ć  30 30 

Zaliczenie 
na ocenę 

2 

Przedmioty 
obowiązkowe do 

wyboru 
W/K/Ć     10 

Ochrona W 4  4 Zaliczenie 0,5 



własności 
intelektualnych 

bez oceny 

BHP W   4 
Zaliczenie 
bez oceny 

0,5 

RAZEM    
768 (gr. 

pocz.)/708 
(gr. zaaw.) 

 60 

 
II ROK 

przedmiot 
rodzaj 
zajęć 

liczba 
godzin 

w 
semestrze 

I 

liczba 
godzin 

w 
semestrze 

II 

liczba 
godzin 
w roku 

forma 
zaliczenie 

pkt. 
ECTS 

Praktyczna nauka 
języka łacińskiego 

Ć 90 90 180 
Zaliczenie na 

ocenę 
9 

Praktyczna nauka 
języka greckiego 

Ć 90 90 180 
Zaliczenie na 

ocenę 
9 

Gramatyka opisowa 
języka łacińskiego 

K 60 60 120 Egzamin 6 

Gramatyka opisowa 
języka greckiego 

K 60 60 120 Egzamin 6 

Wstęp  
do językoznawstwa 

K 30 – 30 
Zaliczenie na 

ocenę 
3 

Wstęp  
do literaturoznawstwa 

K 30 – 30 
Zaliczenie na 
ocenę (praca) 

3 

Literatura grecka  
i łacińska  

(epika i liryka) 
Ć – 30 30 Egzamin 4 

Analizy i interpretacje 
literatury antycznej 

Ć 30 30 60 
Zaliczenie na 

ocenę 
4 

Historia starożytna Ć 30 30 60 
Zaliczenie na 

ocenę 
3 

Lektury greckie  
i łacińskie w oryginale 

K – 20 20 
Zaliczenie na 

ocenę 
3 

Przedmioty 
obowiązkowe 

do wyboru 

W/K/
Ć 

    10 

RAZEM    830  60 

 
 
III ROK 

Przedmiot 
Rodzaj 
zajęć 

Liczba 
godzin 

w 
semestrze 

I 

Liczba 
godzin 

w 
semestrze 

II 

Liczba 
godzin 
w roku 

Forma zaliczenie 
Pkt. 

ECTS 

Seminarium 
licencjackie 

łacińskie 
S 30 30 60 

Zaliczenie na ocenę 
(niedyplomowe.) 

/bez oceny 
(dyplomowe) 

7/17* 

Seminarium 
licencjackie 

greckie 
S 30 30 60 

Zaliczenie na ocenę 
(niedyplomowe) 

/bez oceny 
7/17* 



 
*w tym 10 pkt. ECTS za pracę dyplomową 
 
 
PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE DO WYBORU W CIĄGU 3 LAT 

przedmiot rodzaj 
zajęć 

liczba 
godzin 

pkt. 
ECTS 

przedmioty ogólnouniwersyteckie spoza kierunku 
studiów  

W/K/Ć min. 90 
9 

przedmioty z obszaru nauk społecznych* W/K/Ć min. 50 5 
zajęcia fakultatywne w IFK W/K/Ć min. 100 10 
lektorat języka obcego nowożytnego Ć 120 4 
egzamin certyfikacyjny z języka 
nowożytnego na poziomie B2 

  
2 

wychowanie fizyczne  90 0 
RAZEM  min. 350 30 
* Student może je zaliczyć w ramach 9 ECTS z zajęć ogólnouniwersyteckich; w takiej sytuacji brakujące 5 
ECTS (do obowiązkowej puli 30 ECTS) może wyrobić w ramach innych zajęć ogólnouniwersyteckich lub 
fakultatywnych w IFK.  
 
UWAGI: 
1. W ciągu trzech lat należy zaliczyć przedmioty ogólnouniwersyteckie (OGUNY) za min. 9 pkt. 
ECTS (obowiązkowo spoza kierunku studiów!) oraz przedmioty z obszaru nauk społecznych za 
min. 5 pkt. ECTS. 
 
2. Zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 90 godz. należy zaliczyć w ciągu pierwszych 
pięciu semestrów, wybierając z oferty SWF UW. Zajęcia z wychowania fizycznego nie są 
punktowane. 
 

(dyplomowe) 
Metryka 

starożytna 
K 30 – 30 Egzamin 3 

Filozofia 
starożytna 

Ć 30 30 60 Zaliczenie na ocenę 3 

Literatura 
grecka  

i łacińska  
(proza) 

Ć 30 – 30 Egzamin 4 

Literatura 
grecka  

i łacińska  
(dramat) 

Ć – 30 30 Egzamin 4 

Lektury 
greckie  

i łacińskie w 
oryginale 

K – 20 20 Zaliczenie na ocenę 4 

Edycja  
i krytyka 

tekstu 
Ć 30 30 60 Zaliczenie na ocenę 4 

Redakcja 
tekstu 

Ć 30 – 30 Zaliczenie na ocenę 2 

Przedmioty 
obowiązkowe 

do wyboru 
W/K/Ć     10 

Praktyki 
zawodowe 

 40   
Zaliczenie na 

ocenę 
2 

RAZEM    380  60 



3.  W ciągu trzech lat należy zaliczyć lektorat/y z nowożytnego języka obcego  w wymiarze 120 
godz. Lektoraty wybierane są z oferty UW dostępnej w rejestracji żetonowej. Terminy zapisów 
podawane są na stronie rejestracji żetonowej. 
 
4. Do końca trzeciego roku należy zdać egzamin certyfikacyjny z języka nowożytnego na 
poziomie B2. Zapisy na egzaminy prowadzone są na stronie rejestracji żetonowej. 
 
5. Zajęcia fakultatywne w IFK można realizować w wybranym terminie. Zajęcia fakultatywne 
wybierane są z oferty umieszczonej w planie studiów.  
 
6. Należy pamiętać, że w ciągu etapu/roku studiów należy uzyskać 10 pkt. ECTS z przedmiotów 
do wyboru. 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Tabela odniesienia efektów uczenia się zdefiniowanych dla programu studiów do 
charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na 
poziomach 6-7 uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

 

Nazwa kierunku studiów: 
Filologia klasyczna i 
studia 
śródziemnomorskie 
Poziom kształcenia: 
szósty 
Profil kształcenia: 
ogólnoakademicki 

Symbol 
efektów 

uczenia się 
dla 

programu 
studiów 

Efekty uczenia się Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 

stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji typowych 

dla kwalifikacji 
uzyskiwanych w ramach 
szkolnictwa wyższego i 

nauki po uzyskaniu 
kwalifikacji pełnej na 

poziomie 4 

Wiedza: absolwent (zna i rozumie) 

K_W01 zna w zaawansowanym stopniu literaturę 
starożytnej Grecji i Rzymu oraz rozumie jej rolę w 
rozwoju literatury europejskiej i światowej  

P6S_WG 

K_W02 zna w stopniu zaawansowanym gramatykę i 
leksykę obu języków klasycznych oraz rozumie 
wagę ich znajomości w odczytaniu i interpretacji 
dzieł literackich twórców starożytnych 

P6S_WG 

K_W03 zna i rozumie miejsce i rolę wiedzy 
literaturoznawczej w kształtowaniu literatury 
europejskiej i światowej 

P6S_WG 

K_W04 zna i rozumie znaczenie wiedzy o transmisji i 
recepcji literatury klasycznej na grunt literatury 
światowej oraz szeroko pojętej kultury 
współczesnej (media, teatr, film, architektura, 
muzyka, sztuka) 

P6S_WG 

K_W05 zna podstawową terminologię krytyczną i 
rozumie wagę wiedzy o tradycji 
krytycznoliterackiej w kształtowaniu historii 

P6S_WG 



literatury od czasów starożytnych do 
współczesnych 

K_W06 zna w stopniu zaawansowanym metrykę 
starożytną i rozumie jej rolę w dalszym rozwoju 
literatury europejskiej do czasów współczesnych 

P6S_WG 

K_W07 zna główne kierunki rozwoju i najważniejsze 
nowe osiągnięcia w obszarze filologii klasycznej i 
rozumie ich wagę dla rozwoju nauk 
humanistycznych 

P6S_WG 

K_W08 zna i rozumie rolę powiązań filologii klasycznej z 
pokrewnymi naukami humanistycznymi 

P6S_WG 

K_W09 zna i rozumie teorię, metodologię i terminologię z 
zakresu badań literaturoznawczych w dziedzinie 
filologii klasycznej 

P6S_WG 

K_W10 zna i rozumie teorię, metodologię i terminologię z 
zakresu badań językoznawczych w dziedzinie 
filologii klasycznej 

P6S_WG 

K_W11 rozumie wagę znajomości innych nauk 
humanistycznych, w tym historii starożytnej, 
filozofii, nauki o kulturze i religii,  w procesie 
analizy historycznoliterackiej  

P6S_WG 

K_W12 zna w stopniu odpowiadającym poziomowi B2 
Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego 
wybrany język obcy nowożytny 

P6S_WG 

K_W13 zna różnorodne narzędzia i metody wyszukiwania 
oraz prezentowania informacji (w tym z 
wykorzystaniem technologii informatycznych) i 
rozumie ich wagę w działalności naukowej filologa 
klasycznego  

P6S_WG 

K_W14 zna zasady ochrony własności intelektualnej i 
rozumie wagę znajomości podstawowych 
przepisów obowiązujących w tym zakresie, 
którymi kieruje się w ramach działalności 
studenckiej oraz podejmując własną działalność 
badawczą bądź zawodową 

P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01 komunikować się z otoczeniem naukowym i 
społecznym, z pomocą różnych technik 
komunikacyjnych, w języku rodzimym i obcym 
nowożytnym (poziom B2) 

P6S_UW/ P6S_UK 

K_U02 wyszukiwać informacje w źródłach pisanych i 
elektronicznych, analizować je, oceniać, 
selekcjonować i użytkować, stosując 
zróżnicowane metody pracy krytycznoliterackiej 

P6S_UW 

K_U03 wyszukiwać informacje w źródłach pisanych i 
elektronicznych, analizować je, oceniać, 
selekcjonować i użytkować, czerpiąc z różnych 
źródeł i stosując zróżnicowane metody pracy 
językoznawczej 

P6S_UW 

K_U04 formułować i analizować problemy badawcze, 
dobierać właściwe metody i narzędzia badawcze 
oraz opracowywać i prezentować wyniki badań w 
zakresie filologii klasycznej w dyscyplinie 
literaturoznawczej  

P6S_UW 

K_U05 formułować i analizować problemy badawcze, 
dobierać właściwe metody i narzędzia badawcze 
oraz opracowywać i prezentować wyniki badań w 

P6S_UW 



zakresie filologii klasycznej w dyscyplinie 
językoznawczej 

K_U06 samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie 
dyscypliny wiodącej i rozwijać swoje umiejętności 
badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna 
naukowego oraz współdziałając z innymi osobami 

P6S_UW/ P6S_UO /  
P6S_UU 

K_U07 rozpoznawać podstawowe miary metryczne w 
poezji greckiej i łacińskiej i analizować ich funkcję 
literacką 

P6S_UW 

K_U08 analizować poznawane utwory literackie z 
uwzględnieniem kontekstu historyczno- 
kulturowego 

P6S_UW 

K_U09 określić rodzaj literacki i gatunkową konwencję 
poznawanych utworów oraz dokonać ich analiz i 
interpretacji z użyciem podstawowej terminologii 
krytycznej i właściwej metodologii  

P6S_UW 

K_U10 tworzyć prace pisemne oraz przygotowywać 
wystąpienia ustne, w języku polskim lub obcym, 
dotyczące szczegółowych zagadnień w zakresie 
filologii klasycznej, z wykorzystaniem 
podstawowych koncepcji teoretycznych z zakresu 
literaturoznawstwa 

P6S_UW/ P6S_UU/ P6S_UK 

K_U11 tworzyć prace pisemne oraz przygotowywać 
wystąpienia ustne, w języku polskim lub obcym, 
dotyczące szczegółowych zagadnień w zakresie 
filologii klasycznej, z wykorzystaniem 
podstawowych koncepcji teoretycznych z zakresu  
językoznawstwa 

P6S_UW/ P6S_UU/ P6S_UK 

K_U12 brać udział w debacie literaturoznawczej w 
zakresie filologii klasycznej – znajdować celne 
argumenty merytoryczne oraz samodzielnie 
formułować wnioski, odnosząc się do cudzych 
poglądów i postaw 

P6S_UK 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01 organizowania własnego warsztatu badawczego i 
krytycznej oceny własnej wiedzy i dokonań 

P_6S_KK 

K_K02 samodzielnego podejmowania działań 
profesjonalnych (także we współpracy z 
ekspertami) w zakresie literaturoznawstwa z 
poszanowaniem zasad etyki zawodowej, z 
dbałością o dorobek i tradycje zawodu 

P6S_KK / P6S_KR / P6S_KO 

K_K03 samodzielnego podejmowania działań 
profesjonalnych (także we współpracy z 
ekspertami) w zakresie językoznawstwa z 
poszanowaniem zasad etyki zawodowej, z 
dbałością o dorobek i tradycje zawodu 

P6S_KK/ P6S_KR / P6S_KO 

K_K04 uczestniczenia w życiu społecznym, naukowym i 
kulturalnym oraz podejmowania starań na rzecz 
zachowania dziedzictwa kulturowego, szczególnie 
grecko-rzymskiego antyku z wykorzystaniem 
swoich kompetencji literaturoznawczych 

P6S_KO 

K_K05 uczestniczenia w życiu społecznym, naukowym i 
kulturalnym oraz podejmowania starań na rzecz 
zachowania dziedzictwa kulturowego, szczególnie 
grecko-rzymskiego antyku z wykorzystaniem 
swoich kompetencji językoznawczych 

P6S_KO 



OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – 

kompetencje społeczne),  
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy 

poprzedzić cyfrą 0).  
 

Informacje ogólne o programie studiów  

Liczba semestrów 6 
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym 
poziomie 

180 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom licencjat 
Forma studiów stacjonarne 
Kod ISCED 0231 
Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia do wyboru 54 
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 
innych osób prowadzących zajęcia* 

159,5 

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk 
humanistycznych lub nauk społecznych (nie mniej niż 5 ECTS) – w 
przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w 
ramach dziedzin innych niż nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

5 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia kształtujące umiejętności 
praktyczne dla profilu praktycznego (zajęcia z literką P) 

- 

Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w 
uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla 
profilu ogólnoakademickiego (zajęcia z literką B) 

100 

Wymiar, liczba punktów ECTS, zasady i forma odbywania praktyk 
zawodowych 

40 godz., 2 pkt. 
ECTS 

Jeżeli dotyczy, w tym miejscu należy wpisać informacje dotyczące praktyk zawodowych 
 
Student zobowiązany jest do odbycia 40 godzin praktyk zawodowych w wybranej 
instytucji naukowej, kulturalnej lub organizującej proces wydawniczy, w szczególności w 
archiwum, bibliotece lub redakcji. 
 
CELE 
Studenckie praktyki mają w szczególności na celu: 
- poszerzenie wiedzy zdobytej w ramach zajęć i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania, 
- zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, w szczególności archiwum, 
biblioteki lub redakcji, 
- kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z 
miejscem odbywania praktyki, 
- kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, 
- poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału 
kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli, 
- doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego 
zarządzania czasem, odpowiedzialności za powierzone zadania, doskonalenie 
umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych. 
 
ORGANIZACJA 
1. Przed rozpoczęciem praktyk student powinien zapoznać się z zasadami odbywania 
praktyk, a w szczególności z warunkami zaliczenia praktyk. 
2. Przed rozpoczęciem praktyk, student powinien: 
• uzgodnić program i warunki odbywania praktyk z opiekunem w firmie/instytucji; 



• uzyskać akceptację programu i terminu praktyk u Koordynatora ds. praktyk; 
• dostarczyć do firmy/instytucji wystawione przez Uniwersytet porozumienie w sprawie 

organizacji praktyk. 
3. W przypadku uczestnictwa w praktykach zorganizowanych należy uzgodnić program i 
termin z Koordynatorem ds. praktyk, a z Biura Zawodowej Promocji Absolwentów 
uzyskać skierowanie do obycia praktyk. 
4. Student zobowiązany jest do zrealizowania praktyk zgodnie z ustalonym programem, a 
ponadto do: 
• przestrzegania zasad odbywania praktyk określonych przez Uniwersytet, 
• przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyk porządku i dyscypliny pracy, 
• przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, 
• przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony 

poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyk. 
 
Ponadto: 
1. Student jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW) w okresie odbywania praktyk; 
2. Studenta odbywającego praktyki w terminie przewidzianym planem studiów 
ubezpiecza Uniwersytet; 
3. Student decydujący się na odbycie praktyki w innym terminie niż przewidziany planem 
studiów musi ubezpieczyć się we własnym zakresie i udokumentować ten fakt wobec 
Koordynatora ds. praktyk przed rozpoczęciem praktyk. 
 
WARUNKI ZALICZENIA 
Zaliczenie praktyk jest warunkiem zaliczenia programu studiów I-go stopnia. Student 
zobowiązany jest odbyć praktyki i rozliczyć się z nich z końcem szóstego semestru 
studiów. 
1. Zaliczenia praktyk dokonuje Koordynator ds. praktyk na podstawie stosownych 
dokumentów, czyli porozumienia w sprawie organizacji praktyk między Uniwersytetem a 
instytucją, w której odbywały się praktyki, oraz formularza praktyk i formularza 
samooceny. 
2. Formalnym wyrazem zaliczenia praktyk jest dokonanie przez Koordynatora ds. praktyk 
wpisu oceny w systemie USOS. 
3. Zaliczenia praktyki na podstawie zatrudnienia w firmie/instytucji na stanowisku 
zgodnym z profilem kierunku studiów dokonuje Koordynator ds. praktyk na podstawie 
złożonego wniosku wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie studenta i 
opisem zakresu obowiązków. 
4. Zaliczenia praktyki na podstawie prowadzenia własnej działalności gospodarczej 
dokonuje Koordynator ds. praktyk na podstawie złożonego wniosku wraz z dokumentem 
potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej przez studenta. 
5. Zaliczenia praktyki na podstawie podejmowanych innych form działalności wewnątrz 
uniwersyteckiej i pozauniwersyteckiej dokonuje Koordynator ds. praktyk na podstawie 
złożonego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi podjęcie określonej 
działalności pozwalającej osiągnąć cele praktyki. 
 

 
 


