Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r.
Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku filologia, specjalność filologia klasyczna prowadzonym na Wydziale Nauk Humanistycznych
Nazwa kierunku studiów i kod programu wg
USOS

Filologia, specjalność filologia klasyczna

Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma studiów

Studia drugiego stopnia
Ogólnoakademicki
Stacjonarne

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Magister

Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania
tytułu zawodowego

120

Liczba semestrów
Obszar/y kształcenia*
Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa
Wskazanie związku z misją UKSW i jej
strategią rozwoju

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości
zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i
kontynuacji kształcenia przez absolwentów
studiów
Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje
kandydata) – zwłaszcza w przypadku studiów
drugiego stopnia
Zasady rekrutacji
Minimum kadrowe z
przyporządkowaniem
poszczególnych osób
do dyscyplin
Warunki realizacji
naukowych
programu studiów
Proporcja liczby

4
Nauki humanistyczne
Nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, językoznawstwo
Załącznik do Uchwały nr 32/2014 Senatu UKSW z
dnia 20 marca 2014 r. jasno stwierdza m.in., że w ramach swojej misji i strategii UKSW pragnie promować wiedzę o
języku jako nośniku kultury i o człowieku jako jej podmiocie. Program studiów kierunku filologia klasyczna kładzie
nacisk właśnie na te obszary, oferując naukę języków starożytnych i wprowadzając studentów w świat greckorzymskiej literatury, tradycji i kultury
Studia mają na celu kształcenie specjalistów w zakresie języków i literatur starożytnych (łacińskiej i greckiej),
posiadających wiedzę o kulturze świata antycznego, potrafiących niezależnie badać tę kulturę, i zdolnych do
samodzielnej refleksji nad miejscem człowieka zarówno w świecie starożytnym, jak i współczesnym. Kierunek
doskonale przygotowuje do pracy naukowej i dydaktycznej na uniwersytetach, w szkołach, i w placówkach
badawczych, do prac translatorycznych, a także do wszelkich innych zawodów wymagających wyczucia językowego
i sprawnego pióra (dziennikarstwo, reklama, redagowanie tekstów itp.).
Ugruntowana wiedza o językach łacińskim i greckim, o kulturze i historii świata grecko-rzymskiego.

wykaz zgodny z systemem POLon

nauczycieli
akademickich
stanowiących
minimum kadrowe do
liczby studiujących
Opis działalności
badawczej w
odpowiednim
obszarze wiedzy - w
przypadku studiów
prowadzących do
uzyskania dyplomu
magisterskiego.
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk

Sumaryczne wskaźniki (punkty ECTS)
charakteryzujące program studiów

1:4

Studia filologii klasycznej dostarczają szerokiej wiedzy humanistycznej, wyposażają absolwenta w znajomość
języków klasycznych oraz rozwijają umiejętności analityczne i komunikacyjne. Ze względu na szerokie
wykształcenie humanistyczne i kompetencje językowe absolwent może podejmować wszelaką pracę naukową w
obszarze nauk humanistycznych oraz pracę w obszarze kultury (wydawnictwa, redakcje czasopism, media,
instytucje kultury, archiwa) a także, po ukończeniu specjalizacji pedagogicznej, w szkolnictwie. Absolwenci
studiów filologicznych odnajdują się w pracy tłumacza (nie tylko z języków klasycznych!), nierzadko też, po
zdobyciu dodatkowych kwalifikacji, znajdują zatrudnienie w administracji, marketingu i szeroko rozumianym
biznesie.
Według obowiązującego od 25 czerwca 2015 r. nowego "Regulaminu praktyk studenckich w UKSW"
Dostępnego na stronie: http://bk.uksw.edu.pl/node/4
liczba punktów ECTS jaką
student musi uzyskać na
zajęciach wymagających
120
bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich
liczba punktów ECTS jaką
student musi uzyskać w
115
ramach zajęć z zakresu
nauk podstawowych**
w tym liczba punktów
ECTS za zajęcia do
36
wyboru przez studenta
liczba punktów ECTS jaką
student musi uzyskać w
ramach zajęć związanych z
praktycznym
9
przygotowaniem
zawodowym/z
prowadzonymi badaniami
naukowymi

liczba punktów ECTS jaką
student musi uzyskać
realizując moduły
kształcenia oferowane w
formie zajęć
ogólnouczelnianych lub na
innym kierunku studiów
Opis planu studiów

nazwa
przedmiotu/moduł
kształcenia

Symbol efektu
kształcenia (należy
wymienić wszystkie
EK, jakie student
uzyska po zaliczeniu
przedmiotu)

W01, W02, W03,
W06, W12, W14,
Gramatyka historyczna
W17, W18,
języka greckiego
U06, U08
K01, K02, K03
W01, W02, W03,
W06, W12, W14,
Gramatyka historyczna
W17, W18,
języka łacińskiego
U06, U08,
K03, K07
W01, W02, W06,
Metryka grecka i
W07, W17, W18
łacińska
U01, U05, U06,
K01, K02, K03
W02, W03, W04,
W05, W07, W11,
Analiza dzieła
W12, W16, W17,
literackiego
W18
U06, U11,U12, U13,
K03
W01, W02, W03,
Translatorium łacińskie
W04, W06, W07,

Sposób
Liczba
sprawdzenia Obowiązkowy
Forma zajęć
Do wyboru TAK/NIE
godzin
efektów
TAK/NIE
kształcenia

Nr semestru

Liczba
ECTS

1

4

30

wykład

egzamin

TAK

NIE

2

4

30

wykład

egzamin

TAK

NIE

1

3

30

konwersato
rium

zaliczenie
na ocenę

TAK

NIE

1,2,3,4

8

120

konwersato
rium

zaliczenie
na ocenę

TAK

NIE

1,2

6

60

konwersato
rium

zaliczenie
na ocenę

TAK

NIE

W08, W09, W10,
W11, W13, W14,
W17, W18
U01, U02, U03, U05,
U06, U09, U10, U11,
U12, U15,
K01, K02, K03, K05,
K06, K07
W02, W03, W04,
W06, W07, W17,
W18
Translatorium greckie
U01, U02, U03, U06,
U09, U10, U11, U12
K01, K03, K04
W03, W04, W06,
W17, W18
Translatorium greckie U01, U02, U03, U05,
lub łacińskie
U06, U09, U10, U11,
U12,
K01, K03, K04
W01, W02, W03,
W04, W05, W07,
W08, W09, W10,
Literatura
W11, W12, W13,
późnoantyczna grecka i W16, W17, W18
łacińska
U01, U02, U04, U05,
U06, U07, U08, U09,
U10,
K05, K06, K07
W02, W04, W06,
W14, W17, W18
Stylistyka łacińska
U11, U12
K03
W02, W04, W06,
W14, W17, W18
Stylistyka grecka
U01, U03, U05, U06,
U09, U10, U11
K02, K03
W02, W03, W07,
Seminarium
W11, W12, W15,
magisterskie
W17, W18

1,2

6

60

konwersato
rium

zaliczenie
na ocenę

TAK

NIE

3,4

6

60

konwersato
rium

zaliczenie
na ocenę

NIE

TAK

2

3

30

wykład

egzamin

TAK

NIE

3

4

30

konwersato
rium

zaliczenie
na ocenę

TAK

NIE

4

4

30

konwersato
rium

zaliczenie
na ocenę

TAK

NIE

1,2,3,4

22

120

konwersato
rium

zaliczenie
bez oceny

TAK

NIE

Język włoski z
elementami kultury
Włoch

U01, U02, U03, U04,
U05, U06, U07, U08,
U09, U10, U15
K01, K03, K04, K08
W01, W08, W11
U13, U14,
K08

Konwersatorium
Zajęcia wybranej
specjalizacji
(lub inne zajęcia do
wyboru w sumie 22
punktów ECTS)
Zajęcia
ogólnouniwersyteckie
Wychowanie fizyczne
Sposób współdziałania z interesariuszami
zewnętrznymi

1,2,3,4

8

120

ćwiczenia

zaliczenie
na ocenę

TAK

NIE

1,2,3,4

15

150

konwersato
rium

zaliczenie
na ocenę

NIE

TAK

1,2,3,4

22

NIE

TAK

1,2,3 lub 4

3

NIE

TAK

według programu specjalizacji

zaliczenie
bez oceny
Np. wykaz osób spoza uczelni biorących udział w pracach programowych lub konsultujących projekt programu
kształcenia
1,2

2

60

ćwiczenia

* program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia określa dla każdego z tych obszarów procentowy udział liczby punktów ECTS w
łącznej liczbie punktów ECTS.
** zgodnie z efektami kształcenia dla kierunku wybranymi spośród efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów

