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1. Dziedziny i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty uczenia się 
 

Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa 
Udział % 

 

dziedzina nauk 
humanistycznych  

literaturoznawstwo  53 
językoznawstwo  30 

filozofia  6 
historia  8 

nauki o kulturze i religii  3 
 

2. Opis efektów uczenia się, uwzględniający uniwersalne charakterystyki pierwszego 
stopnia określone w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz 
charakterystyki drugiego stopnia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 
ust.3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższymi i nauce.  

Studia na kierunku filologia pierwszego stopnia oferują studia z zakresu filologii 
klasycznej: języka łacińskiego i starogreckiego, kultury antycznej oraz neolatynistyki. Filologia 
jest jedynym kierunkiem na UKSW kształcącym w tym zakresie.  Program studiów promuje 
wiedzę o języku jako nośniku kultury i o człowieku jako jej podmiocie. Kierunek ten kładzie 
nacisk właśnie na te obszary, oferując naukę języków starożytnych i wprowadzając studentów 
w świat grecko-rzymskiej literatury, tradycji i kultury. Badania, właściwe dla Wydziału w 
obszarze nauki, reprezentują wartości ukształtowane w duchu humanizmu, tolerancji oraz  
poszanowania ludzkiej godności, a także wnoszą do życia społecznego ideę pielęgnowania 
kultury. Mają otwarty, uniwersalny i ponadczasowy charakter, ze szczególnym 
uwzględnieniem wysokiego standardu etycznego i rzeczowej argumentacji. Uznają także 
otwartość wyrażającą się w prowadzeniu współpracy międzynarodowej i powstawaniu 
międzynarodowych zespołów badawczych. Kierunek doskonale przygotowuje do pracy 
naukowej i dydaktycznej na uniwersytetach i w placówkach badawczych, do prac 
translatorycznych, w instytucjach kultury, archiwach, firmach reklamowych, a także do 
wszelkich innych  zawodów wymagających wyczucia językowego i sprawnego pióra 
(dziennikarstwo, reklama, redagowanie tekstów itp.), znajomości świata antycznego. Studia z 
zakresu filologii klasycznej mogą też być cennym uzupełnieniem wykształcenia studentów 
innych kierunków humanistycznych –  szczególnie polonistów, kulturoznawców, historyków, 
muzeologów, filozofów i teologów. Główne cele kształcenia na kierunku filologia pierwszego 
stopniaoto:  
- kształcenie specjalistów w zakresie języków i literatur starożytnych (łacińskiej i 
starogreckiej);  

- kształcenie specjalistów posiadających wiedzę o kulturze świata antycznego, potrafiących 
niezależnie badać tę kulturę; 

  - kształcenie specjalistów zdolnych do samodzielnej refleksji nad miejscem człowieka 
zarówno w świecie starożytnym, jak i współczesnym; 



 - przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia, dalszego samodzielnego organizowania 
procesu własnych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także - wykorzystania zdobytej 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do podjęcia pracy w instytucjach kultury.  

W toku studiów kształtuje się umiejętności i kompetencje społeczne odpowiadające potrzebom 
gospodarki opartej na wiedzy. Studiowanie filologii klasycznej daje podstawy do 
wykorzystania swej wiedzy oraz zainteresowań przy podejmowaniu praktycznych działań 
wspierających rozwój swojego środowiska społecznego i mających na celu upowszechnianie 
wiedzy o antyku, jednym z dwóch (obok chrześcijaństwa) źródeł współczesnej kultury 
europejskiej. Absolwent studiów będzie w stanie wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy 
zawodowej, w zakresach stosowanych w instytucjach kultury a także w ośrodkach badawczych, 
archiwach czy zbiorach specjalnych bibliotek. 

 

 

 

Symbol efektu 
uczenia się 

 

Wiedza absolwent zna i rozumie: 
 

odniesienie do 
efektów uczenia 

się na poziomie  6 
PRK 

FK1_W01 

Zna kluczowe pojęcia, koncepcje oraz metody 
badawcze z zakresu filologii. Rozumie najważniejsze 
teorie wypracowane w ramach filologii; zna historię i 

kontekst ich powstania oraz wzajemne relacje 
między nimi.

P6S_WG 
 

FK1_W02 

Rozumie znaczenie innych dyscyplin z zakresu nauk 
humanistycznych dla rozwoju filologii klasycznej; 

zna wzajemne powiązania między tymi 
dyscyplinami.

P6S_WG 
 

FK1_W03 
Rozumie znaczenie tradycji dla aktualnego kształtu 

rzeczywistości społeczno-kulturowej.
P6S_WK 

 

FK1_W04 
Zna kluczowe wydarzenia z zakresu historii 

starożytnej; rozumie ich uwarunkowania (polityczne, 
ekonomiczne, społeczne) oraz konsekwencje.

P6S_WG 
 

FK1_W05 
Zna w pogłębionym stopniu religijne i społeczne 

uwarunkowania cywilizacji antycznej.
P6S_WG 

 

FK1_W06 

Zna podstawowe pojęcia z zakresu językoznawstwa, 
teorii komunikacji i kultury języka. Rozumie 
znaczenie języka jako narzędzia interpretacji 

rzeczywistości.

P6S_WG 
 

FK1_W07 

Zna podstawowe pojęcia oraz narzędzia i metody z 
zakresu literaturoznawstwa i historii literatury. 

Rozumie znaczenie literatury dla rozwoju cywilizacji 
europejskiej.

P6S_WG 
 

FK1_W08 
Zna i rozumie system gramatyczny języków 

łacińskiego i starogreckiego oraz ich słownictwo.
P6S_WG 

 



FK1_W09 
Zna podstawowe pojęcia z zakresu teorii przekładu, 

rozumie miejsce traduktologii w obszarze nauk 
humanistycznych.

P6S_WG 
 

FK1_W10 
Zna podstawowe metody z zakresu nauk 

pomocniczych historii, rozumie ich znaczenie dla 
badania wytworów dawnych kultur.

P6S_WG 
 

FK1_W11 

Zna dobre praktyki życia akademickiego, a także 
elementarne zasady etyczne oraz uwarunkowania 
ekonomiczne i prawne wykonywania zawodów 

związanych ze studiami filologicznymi.

P6S_WK 
 

Symbol efektu 
uczenia się 

Umiejętności absolwent potrafi: 

odniesienie do 
efektów uczenia 

się na poziomie  6 
PRK 

FK1_U01 

Potrafi korzystać z różnorodnych baz danych w celu 
samodzielnego wyszukiwania literatury przedmiotu 
odpowiedniej do danego problemu badawczego, a 

także dokonać analizy i syntezy pozyskanych 
informacji oraz krytycznej oceny ich źródła.

P6S_UW 
 

FK1_U02 

Potrafi samodzielnie sformułować problem 
badawczy z zakresu filologii klasycznej, a także 

dobrać odpowiednie metody i narzędzia badawcze do 
jego rozwiązania.

P6S_UW 

FK1_U03 

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizy i 
interpretacji językowej tekstów w języku łacińskim i 

starogreckim oraz przełożenia ich poprawnie na 
język polski.

P6S_UW 
 

FK1_U04 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej 

analizy i interpretacji utworów literackich, a także ich 
oddziaływania kulturowego.

P6S_UW 

FK1_U05 
 

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do krytycznej 
analizy i interpretacji pisanych źródeł historycznych 
oraz do wyciągnięcia z nich wniosków dotyczących 

procesów historycznych i kulturowych.

P6S_UW 

FK1_U06 
 

Potrafi opracować wyniki własnych badań i 
zaprezentować je w formie pisemnej lub ustnej w 
sposób dowodzący opanowania specjalistycznej 

terminologii.

P6S_UW 

FK1_U07 
 

Potrafi opracować wyniki własnych prac 
translatorskich w formie pisemnej w sposób 
dowodzący opanowania leksyki i systemu 

gramatycznego języków łacińskiego i starogreckiego.

P6S_UW 

FK1_U08 

Potrafi merytorycznie argumentować na rzecz 
określonego stanowiska, wykorzystując poglądy 

własne oraz innych autorów, rzetelnie je 
przedstawiając oraz oceniając podczas dyskusji w 

grupie.

P6S_UW 

FK1_U09 
Potrafi posługiwać się w mowie i piśmie językiem 

obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego.

P6S_UK 



FK1_U10 
Potrafi posługiwać się językiem polskim zgodnie ze 

standardami poprawności językowej oraz kultury 
komunikacji.

P6S_UW 

FK1_U11 

Potrafi samodzielnie organizować proces uczenia się, 
uzupełniania informacji oraz doskonalenia 

kompetencji zawodowych, wykorzystując wiedzę 
zdobytą w ramach realizowanego modułu 

kształcenia.

P6S_UU 
P6S_UO 

Symbol efektu 
uczenia się 

Kompetencje społeczne 
absolwent jest gotów do: 

odniesienie do 
efektów uczenia 

się na poziomie  6 
PRK 

FK1_K01 

Jest gotów do krytycznej oceny oraz aktualizacji 
posiadanej wiedzy w oparciu o najnowsze teorie, a 
także w odniesieniu do zachodzących przemian i 

aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych.

P6S_KK 

FK1_K02 

Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy przy 
podejmowaniu oraz rozwiązywaniu teoretycznych i 

praktycznych problemów związanych z pracą 
zawodową i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

P6S_KO 
P6S_KK 

FK1_K03 

Jest gotów do aktywnego i świadomego uczestnictwa 
w bieżącym życiu kulturalnym oraz do wypełniania 

swoich zobowiązań społecznych, wykazując troskę o 
szeroko rozumiany interes publiczny.

P6S_KR 
P6S_KO 

FK1_K04 

Jest gotów do kierowania się zasadami etycznymi 
oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami prawnymi podczas swojej aktywności 
badawczej i praktycznej.

P6S_KR 

 

 

 

3.1. Program studiów   

Ogólne  informacje o programie 

Klasyfikacja ISCED 0231 

Liczba semestrów 6 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom licencjat 

Łączna liczba godzin zajęć konieczna do ukończenia studiów 2130 

Liczba  punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 180 



Liczba punktów ECTS w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim 
udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 

90 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu 
nauki języków obcych 

10 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć do 
wyboru 

54 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk 
zawodowych 

Nie dotyczy 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z nauk 
społecznych  

5 

Wymogi związane z ukończeniem studiów  
praca dyplomowa 
oraz egzamin 
dyplomowy  

Opis realizacji programu 

Program studiów pierwszego stopnia realizowany jest w trybie 6 semestrów.   
W toku studiów studenci realizują:   
1. przedmioty obligatoryjne;  
2. lektorat języka obcego nowożytnego;   
3. zajęcia z wychowania fizycznego;   
4.konwersatoria kierunkowe / wykłady monograficzne za min. 12 pkt .ECTS, w tym jeden wykład 
/ konwersatorium w języku obcym;    
5. zajęcia ogólnouczelniane z dziedziny nauk społecznych za min. 5 p. ECTS;   
6. jeden wybrany moduł kształcenia za 15 p. ECTS.   
 
Do wyboru są następujące moduły:   
- Starożytność: filozofia-religia-nauka (15 ECTS);  
- komunikacja językowa: media, reklama, PR (15 ECTS).    
Roczny limit osób na jeden moduł wynosi 7. O przyjęciu decyduje kolejność zapisywania się w 
systemie USOS. 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3.2. Zajęcia lub grupy zajęć, niezależnie od formy ich prowadzenia oraz sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych 

przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia 
 

 Symbole efektów

 
N

r sem
estru 

 
L

iczba E
C

T
S

 

 
L

iczba godzin 

   
 
Obowiązko

wy 
TAK/NIE

 
 
Do wyboru 
TAK/NIE 

 uczenia się  
 (należy podać  

nazwa przedmiotu/moduł 
kształcenia 

wszystkie EUs,
jakie student Forma zajęć 

Sposób
weryfikacji 
efektów 
uczeniasię

 uzyska po  
 zaliczeniu  
 przedmiotu)  

Praktyczna nauka języka 
łacińskiego 

FK1_W08 FK1_U03 
FK1_K02

1,2 8 
(4+4)

120 ćwiczenia zaliczenie na 
ocenę

TAK NIE 

Praktyczna nauka języka 
greckiego

FK1_W08 FK1_U03 
FK1_K02

1,2 8 
(4+4)

120 ćwiczenia zaliczenie na 
ocenę

TAK NIE 

Historia literatury greckiej – 
okres archaiczny 

FK1_W07 FK1_U04 
FK1_K02

1 3 30 wykład  egzamin TAK NIE 

Filologia klasyczna – warsztat 
badacza

FK1_W01 FK1_U02 
FK1_K01

1 2 30 ćwiczenia zaliczenie na 
ocenę

TAK NIE 

Elementy kultury antycznej 
(i ich recepcja w kulturze 

współczesnej) 

FK1_W03 FK1_W05 
FK1_U02 FK1_K03 

1,2 4 
(2+2) 

60 konwersatorium zaliczenie na 
ocenę 

TAK NIE 

Logika FK1_W02 FK1_U08 
FK1_K02

1 2 30 ćwiczenia zaliczenie na 
ocenę

TAK NIE 

Wstęp do nauki o literaturze FK1_W07 FK1_U04 
FK1_K01

1 3 30 wykład zaliczenie na 
ocenę

TAK NIE 

Wstęp do nauki o języku FK1_W06 FK1_U03 1 3 30 wykład zaliczenie na TAK NIE 



FK1_K01 ocenę
Wstęp do filologii FK1_W11 FK1_U01 

FK1_K04
1 2 30 wykład zaliczenie na 

ocenę
TAK NIE 

Lektorat języka obcego 
nowożytnego 

FK1_W06 
 FK1_U09  
FK1_K02

1,2 4 
(2+2) 

60 ćwiczenia zaliczenie na 
ocenę 

TAK TAK 

Gramatyka opisowa języka 
łacińskiego 

FK1_W06  
FK1_U03  
FK1_K01

2 3 30 konwersatorium zaliczenie na 
ocenę 

TAK NIE 

Historia literatury łacińskiej – 
okres republiki 

FK1_W07 

FK1_U04 

FK1_K02

2 3 30 wykład egzamin TAK NIE 

Historia literatury greckiej – 
okres klasyczny 

FK1_W07 

FK1_U04 

FK1_K02

2 3 30 wykład egzamin TAK NIE 

Kultura i techniki studiowania FK1_K01 

FK1_K02 

FK1_K03

2 1 15 konwersatorium zaliczenie na 
ocenę 

TAK NIE 

Etyka FK1_W11 

FK1_U02 

FK1_K03 

FK1_K04

2 2 30 wykład zaliczenie na 
ocenę 

TAK NIE 

Historia filozofii 1 FK1_W02 

FK1_U02 

FK1_K02

2 2 30 wykład egzamin TAK NIE 



Mitologia grecko-rzymska FK1_W07 

FK1_W05 

FK1_U04 

FK1_K02

2 2 30 konwersatorium zaliczenie na 
ocenę 

TAK NIE 

Praktyczna nauka języka 
łacińskiego 

FK1_W08 

FK1_U03 

FK1_K02

3,4 8 
(4+4) 

120 ćwiczenia zaliczenie na 
ocenę 

TAK NIE 

Praktyczna nauka języka 
greckiego 

FK1_W08 

FK1_U03 

FK1_K02

3,4 8 
(4+4) 

120 ćwiczenia zaliczenie na 
ocenę 

TAK NIE 

Gramatyka opisowa języka 

łacińskiego 

FK1_W06 

FK1_U03 

FK1_K01

3 2 30 konwersatorium zaliczenie na 
ocenę 

TAK NIE 

Gramatyka opisowa języka 

greckiego 

FK1_W06 

FK1_U03 

FK1_K01

3 2 30 konwersatorium zaliczenie na 
ocenę 

TAK NIE 

Historia literatury greckiej – 
okres hellenistyczny 

FK1_W07 

FK1_U04 
FK1_K02

3 2 30 wykład egzamin TAK NIE 

Historia literatury łacińskiej – 
okres augustowski 

FK1_W07 

FK1_U04 

FK1_K02

3 3 30 wykład egzamin TAK NIE 



Historia filozofii 2 FK1_W02 

FK1_U02 

FK1_K02

3 2 30 wykład egzamin TAK NIE 

Historia starożytna FK1_W04 

FK1_U05 

FK1_K02

3 2 30 wykład egzamin TAK NIE 

Wychowanie fizyczne EU zgodne z efektami 
Studium Wychowania 

Fizycznego

3,4 0 60 ćwiczenia zaliczenie TAK TAK 

Lektorat języka obcego 
nowożytnego 

FK1_W06 

FK1_U09 

FK1_K02 

3 2 30 ćwiczenia zaliczenie na 
ocenę 

TAK TAK 

Lektorat języka obcego 
nowożytnego 

FK1_W06 

FK1_U09 

FK1_K02

4 2+2 30 ćwiczenia zaliczenie na 
ocenę + 

egzamin na 
poziomie B2

TAK TAK 

Gramatyka opisowa języka 

łacińskiego 

FK1_W06 

FK1_U03 

FK1_K01

4 2 30 konwersatorium egzamin TAK NIE 

Gramatyka opisowa języka 

greckiego 

FK1_W06 

FK1_U03 

FK1_K01

4 2 30 konwersatorium egzamin TAK NIE 

Historia starożytna FK1_W04 4 2 30 wykład egzamin TAK NIE 



FK1_U05 

FK1_K02
Historia literatury greckiej – 

okres cesarstwa 
FK1_W07 

FK1_U04 

FK1_K02

4 2 30 wykład egzamin TAK NIE 

Historia literatury łacińskiej – 
okres cesarstwa 

FK1_W07 

FK1_U04 

FK1_K02

4 2 30 wykład egzamin TAK NIE 

Ochrona własności 
intelektualnej 

FK1_K04 3/4 1 15 konwersatorium zaliczenie na 
ocenę

TAK NIE 

Seminarium licencjackie FK1_W01 

FK1_U01 

FK1_K04

4 3 30 seminarium zaliczenie na 
ocenę 

TAK NIE 

Seminarium licencjackie FK1_W01 

FK1_U01 

FK1_U06 

FK1_K04

5,6 9 
(4+5) 

60 seminarium zaliczenie na 
ocenę 

TAK NIE 

Praktyczna nauka języka 
łacińskiego 

FK1_W07 

FK1_U07 

FK1_K02

5 4 60 ćwiczenia zaliczenie na 
ocenę 

TAK NIE 

Praktyczna nauka języka 
greckiego 

FK1_W07 

FK1_U07 

FK1_K02

5 4 60 ćwiczenia zaliczenie na 
ocenę 

TAK NIE 



Historia literatury łacińskiej – 
średniowiecze 

FK1_W07 

FK1_U04 

FK1_K02

5 3 30 wykład  egzamin TAK NIE 

Historia starożytna FK1_W04 

FK1_U05 

FK1_K02

5 3 30 wykład egzamin TAK NIE 

Wstęp do metryki FK1_W07 

FK1_U04 

FK1_K02

5 2 15 ćwiczenia egzamin TAK NIE 

Translatorium łacińskie FK1_W07 

FK1_W09 

FK1_U07 

FK1_U10 

FK1_K02

5 3 30 konwersatorium zaliczenie na 
ocenę 

TAK NIE 

Praktyczna nauka języka 
łacińskiego 

FK1_W07 

FK1_U07 

FK1_K02

6 4 30 ćwiczenia egzamin TAK NIE 

Praktyczna nauka języka 
greckiego 

FK1_W07 

FK1_U07 

FK1_K02

6 4 30 ćwiczenia egzamin TAK NIE 

Translatorium greckie FK1_W07 6 3 30 konwersatorium zaliczenie na 
ocenę

TAK NIE 



FK1_W09 

FK1_U07 

FK1_U10 

FK1_K02
Paleografia FK1_W10 

FK1_U05 

FK1_K02

6 3 30 ćwiczenia zaliczenie na 
ocenę 

TAK NIE 

Filologia mediewistyczna FK1_W01 

FK1_U04 

FK1_K01

6 3 30 konwersatorium zaliczenie na 
ocenę 

TAK NIE 

 
Zajęcia do wyboru przez studenta 

 
 

W ramach zajęć fakultatywnych studenci realizują wybrane konwersatoria kierunkowe lub wykłady monograficzne za min. 12 punktów ECTS 
w tym obowiązkowo: jeden w języku obcym oraz zajęcia ogólnouczelniane z dziedziny nauk społecznych za min. 5 punktów ECTS.  

Przedmiot Język polski akademicki jest obowiązkowy dla cudzoziemców. 

Język polski akademicki dla 
cudzoziemców 

EU ustalone przez 
Szkołę Języka 
Polskiego dla 

Cudzoziemców

1,2 6 
(3+3) 

60 konwersatorium zaliczenie na 
ocenę 

TAK NIE 

Konwersatorium 
kierunkowe/wykład 

monograficzny 

EU ustalone przez 
prowadzącego 

3/4 3 30 konwersatorium/
wykład 

zaliczenie na 
ocenę 

TAK TAK 

Konwersatorium EU ustalone przez 5/6 3 30 konwersatorium/ zaliczenie na TAK TAK 



kierunkowe/wykład 
monograficzny 

prowadzącego wykład ocenę 

Konwersatorium 
kierunkowe/wykład 

monograficzny (w języku 
obcym)

EU ustalone przez 
prowadzącego 

3-6 6 30 konwersatorium/
wykład 

zaliczenie na 
ocenę 

TAK TAK 

Zajęcia ogólnouczelniane z 
dziedziny nauk społecznych 

EU ustalone przez 
prowadzących 

1-6 5 60 konwersatorium/
wykład  

zaliczenie na 
ocenę 

TAK TAK 

Moduły kształcenia do wyboru 
Student wybiera 1z 2 modułów i realizuje go w całości. 
2 moduły:  
- STAROŻYTNOŚĆ: FILOZOFIA-RELIGIA-NAUKA (15 ECTS);  
- KOMUNIKACJA JĘZYKOWA, MEDIA, REKLAMA, PR (15 ECTS). 

 
MODUŁ 1: STAROŻYTNOŚĆ: FILOZOFIA-RELIGIA-NAUKA 

Proza filozoficzna FK1_W02 

FK1_U11 

FK1_K01

3/4 3 30 konwersatorium zaliczenie na 
ocenę 

NIE TAK 

Historia nauki: źródła, 
testimonia 

FK1_W04 

FK1_U11 

FK1_K02

3/4 3 30 konwersatorium zaliczenie na 
ocenę 

NIE TAK 

Religijność publiczna i 
prywatna w świetle 

zachowanej literatury 

FK1_W05 

FK1_U11 

FK1_K02

3/4 3 30 konwersatorium zaliczenie na 
ocenę 

NIE TAK 



Proza filozoficzna FK1_W02 

FK1_U11 

FK1_K01

5/6 3 30 konwersatorium zaliczenie na 
ocenę 

NIE TAK 

Literatura fachowa FK1_W07 

FK1_U11 

FK1_K02

5/6 3 30 konwersatorium zaliczenie na 
ocenę 

NIE TAK 

 
MODUŁ 2: KOMUNIKACJA JĘZYKOWA, MEDIA, REKLAMA, PR 

Poprawność językowa w 
praktyce 

FK1_W06 

FK1_U10 

FK1_K03

4 3 30 konwersatorium zaliczenie na 
ocenę 

NIE TAK 

Technika wystąpień 
publicznych 

FK1_W06 

FK1_U10 

FK1_K03

4 3 30 konwersatorium zaliczenie na 
ocenę 

NIE TAK 

Teksty biznesowe FK1_W06 

FK1_U10 

FK1_K03

3 3 30 konwersatorium zaliczenie na 
ocenę 

NIE TAK 

Redakcja tekstów 
specjalistycznych 

FK1_W06 

FK1_U10 

FK1_K03

5 3 30 konwersatorium zaliczenie na 
ocenę 

NIE TAK 

Język w mediach FK1_W06 

FK1_U10 

6 3 30 konwersatorium zaliczenie na 
ocenę 

NIE TAK 



FK1_K03
 


