Instytut Filologii Polskiej
Minimum programowe dla studentów Międzywydziałowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych na rok akademicki 2010/2011
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
NAZWA PRZEDMIOTU
Liczba godz.
PRZEDMIOTY Z GRUPY TREŚCI KIERUNKOWYCH
HISTORIA LITERATURY POLSKIEJ
Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia) (egzamin) 60 godz.
Historia literatury oświecenia i romantyzmu
60 godz.
(ćwiczenia) (egzamin)
Historia literatury realizmu i naturalizmu (ćwiczenia) 30 godz.
(egzamin)
Historia literatury modernizmu (ćwiczenia) (egzamin) 30 godz.
Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia) (egzamin)
60 godz.
TEORIA LITERATURY
Poetyka, część I-II (ćwiczenia) (egzamin)
120 godz.
Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia)
60 godz.
JĘZYKOZNAWSTWO HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE
Język staro-cerkiewno-słowiański (ćwiczenia)
30 godz.
(zaliczenie na ocenę)
Kultura języka (ćwiczenia) (zaliczenie na ocenę)
30 godz.
Gramatyka opisowa języka polskiego, część I-II
90 godz.
(ćwiczenia) (egzamin)
Historia języka polskiego (ćwiczenia)
30 godz.
Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia)
60 godz.
(egzamin)
SEMINARIA
Seminarium licencjackie
90 godz.
Konwersatoria i wykłady monograficzne
120 godz.
Razem: 840 godz.
Ponadto student MISH, który pragnie uzyskać dyplom licencjacki z filologii polskiej,
powinien zrealizować następujące przedmioty należące do grupy treści podstawowych* oraz
spełnić podane niżej inne wymagania*:
PRZEDMIOTY Z GRUPY TREŚCI PODSTAWOWYCH
Historia Polski (wykład) (egzamin)
30 godz.
Historii filozofii,
60 godz.
Język łaciński (ćwiczenia)
60 godz.
Wiedza o kulturze (ćwiczenia)
30 godz.
Razem: 180 godz.
SUMA: 1020 godz.
* Przedmioty z grupy treści podstawowych mogą być wybierane z oferty dydaktycznej innych
instytutów i wydziałów.

Instytut Filologii Polskiej
Minimum programowe dla studentów Międzywydziałowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych na rok akademicki 2010/2011
STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
NAZWA PRZEDMIOTU
Liczba godz.
PRZEDMIOTY Z GRUPY TREŚCI KIERUNKOWYCH
LITERATUROZNAWSTWO
Teoria literatury (ćwiczenia) (egzamin)
60 godz.
Doktryny estetyczne i literackie wybranej epoki
30 godz.
(konwersatorium) (zaliczenie na prawach egzaminu)
JĘZYKOZNAWSTWO
Językoznawstwo ogólne (wykład) (egzamin)
30 godz.
METODOLOGIA BADAŃ LITERACKICH/ METODOLOGIA BADAŃ NAD JĘZYKIEM
Metodologia badań językoznawczych ( wykład)*
15 godz.
Metodologia badań literaturoznawczych ( wykład)*
15 godz.
SEMINARIA
Seminarium magisterskie
Konwersatoria i wykłady monograficzne

120
120 godz.
Razem: 390 godz.
Ponadto student MISH, który pragnie uzyskać dyplom magisterski z filologii polskiej,
powinien zrealizować następujące przedmioty z grupy treści podstawowych **:
PRZEDMIOTY Z GRUPY TREŚCI PODSTAWOWYCH**
Antropologia kultury (wykład)
30 godz.
SUMA: 420 godz.

** Przedmioty z grupy treści podstawowych mogą być wybierane z oferty dydaktycznej
innych instytutów i wydziałów.

