PROGRAM STUDIÓW
KIERUNEK: FILOLOGIA KLASYCZNA
Studia stacjonarne drugiego stopnia

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia w zakresie filologii klasycznej jest
posiadanie dyplomu (co najmniej) licencjata studiów wyższych. Studia prowadzone są w
dwóch opcjach:
1) Hellenistyka i latynistyka. Z uwagi na wymóg dobrego opanowania starożytnej greki i
łaciny opcja ta przeznaczona dla absolwentów studiów I stopnia filologii klasycznej. W jej
ramach studenci pogłębiają znajomość obu języków klasycznych, zapoznają się z historią
sztuki antycznej i łacińską literaturą Europy, a także poszerzają wiedzę na temat literatury i
kultury antycznej oraz jej recepcji w średniowiecznej i nowożytnej Europie.
2) Bizantynistyka i neogrecystyka. Opcja ta przeznaczona jest zarówno dla absolwentów
studiów I stopnia filologii klasycznej, jak i dla absolwentów studiów innych kierunków. W jej
ramach studenci poznają historię, literaturę i kulturę Bizancjum wraz elementami sztuki i
kultury antycznej; ponadto zaznajamiają się z podstawami języka starogreckiego, a w sposób
pogłębiony studiują język nowogrecki oraz historię i literaturę nowożytnej Grecji.
Studenci obu opcji uzyskują tytuł zawodowy magistra na podstawie pisemnej rozprawy
(pracy magisterskiej) na wybrany temat, przygotowanej pod kierunkiem promotora
prowadzącego seminarium.

Opcja BIZANTYNISTYKA I NEOGRECYSTYKA
INFORMACJE OGÓLNE
Studia
drugiego
stopnia
na
kierunku
FILOLOGIA
KLASYCZNA
opcja
BIZANTYNISTYKA I NEOGRECYSTYKA w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego mają charakter studiów stacjonarnych. Trwają 2 lata (4 semestry) i odbywają
się według zindywidualizowanych programów.
Podstawę rozliczania studentów z realizacji programu i dokonywania wpisów na kolejny rok
studiów stanowi Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów, czyli system punktów
zaliczeniowych ECTS (European Credit Transfer System). Punkty ECTS uzyskuje się za
zaliczenie poszczególnych elementów programu studiów. Każdemu elementowi programu
przypisana jest konkretna liczba punktów ECTS. Forma zaliczenia, która może mieć postać
zaliczenia z oceną lub egzaminu, jest również ściśle określona w odniesieniu do każdego
elementu programu studiów.
Podstawą opisu jakości realizacji przez studentów poszczególnych elementów programu
studiów jest system ocen. Oparty jest on na następującej skali (od oceny najwyższej do
najniższej):
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5,0 – bardzo dobry
4,5 – dobry plus
4,0 – dobry
3,5 – dostateczny plus
3,0 – dostateczny
2,0 – niedostateczny
Element programu uznaje się za zrealizowany (zaliczony), jeśli student otrzymał ocenę co
najmniej dostateczną (3,0). Liczba punktów ECTS, uzyskanych za zrealizowanie danego
elementu programu studiów, jest jednak zawsze stała, bez względu na otrzymaną ocenę.
Aby zaliczyć rok studiów student zobowiązany jest uzyskać łącznie (co najmniej) 60
punktów ECTS.
Aby ukończyć studia student zobowiązany jest uzyskać łącznie (co najmniej) 120 punktów
ECTS.
Ogólny program studiów obejmuje następujące elementy:
1. MODUŁY OBLIGATORYJNE
2. SEMINARIUM
3. PRACĘ SEMINARYJNĄ
4. PRACĘ MAGISTERSKĄ
5. MODUŁY DO WYBORU
6. LEKTORAT I EGZAMIN Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO
Bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych elementów programu, a także na
temat warunków ich zaliczenia, znajdują się w opisach (sylabusach) zamieszczonych w
elektronicznym systemie USOS obsługującym tok studiów na UJ, który dostępny jest za
pośrednictwem internetu. Ustalenia dotyczące realizacji toku studiów zawarte są także w
Regulaminie studiów UJ, który jest opublikowany na internetowej stronie domowej UJ.

1. MODUŁY OBLIGATORYJNE
Moduły obligatoryjne mają formę ćwiczeń, konwersatoriów lub wykładów. Ich wymiar
czasowy i okres realizowania przez studenta w toku studiów, są ściśle określone i nie
podlegają indywidualnym wyborom. Zaliczenie wszystkich modułów obligatoryjnych,
przypisanych do danego roku studiów, jest jednym z warunków zaliczenia tego roku.
Moduły kończą się zaliczeniem z oceną lub egzaminem. W przypadku modułów, które trwają
więcej niż jeden semestr, a egzamin następuje na zakończenie całego cyklu, egzamin
obejmuje treści poszczególnych modułów składowych. Zaliczenie danego modułu,
niezależnie od jego formy (zaliczenie z oceną, egzamin), jest równoznaczne z uzyskaniem
określonej liczby punktów ECTS. Warunki zaliczenia określa prowadzący moduł. W
odniesieniu do niektórych modułów, jednym z warunków uzyskania zaliczenia jest
indywidualne przygotowanie i zdanie u prowadzącego zajęcia określonej lektury greckiej w
oryginale.
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2. SEMINARIUM
Na roku I i II student zobowiązany jest do zaliczenia (w semestrze I i II) jednego wybranego
seminarium. W porozumieniu z prowadzącym wybrane seminarium na roku I student
przygotowuje pracę seminaryjną, na roku II pracę magisterską.

3. PRACA SEMINARYJNA
Jednym z warunków zaliczenia I roku studiów jest napisanie i uzyskanie pozytywnej oceny za
roczną pracę seminaryjną, przygotowaną pod kierunkiem prowadzącego wybrane
seminarium.

4. PRACA MAGISTERSKA
Jednym z warunków ukończenia studiów stacjonarnych drugiego stopnia jest napisanie i
uzyskanie pozytywnej oceny za pracę magisterską, przygotowaną pod kierunkiem
prowadzącego wybrane seminarium na roku II.
5. MODUŁY DO WYBORU (MODUŁY NIEOGRANICZONEGO WYBORU)
Ilość oraz tematyka modułów (kursów) do wyboru, oferowanych przez Instytut Filologii
Klasycznej, może ulegać zmianie w poszczególnych latach. Szczegółowy ich wykaz na każdy
kolejny rok akademicki podany zostaje do wiadomości do dnia 30 czerwca. Program studiów
przewiduje wymóg uzyskania w trakcie każdego roku studiów określonej liczby punktów
ECTS za zaliczenie modułów (kursów) do wyboru. W uzasadnionych przypadkach
Wicedyrektor IFK ds. studenckich może wyrazić zgodę na zrealizowanie części tego
elementu programu studiów poza IFK.
6. LEKTORAT I EGZAMIN Z JĘZYKA NOWOŻYTNEGO
Na pierwszym roku studiów student zobowiązany jest do zaliczenia lektoratu i zdania 1
egzaminu z dowolnie wybranego języka nowożytnego na poziomie co najmniej średnim
(B2+). Tryb odbywania zajęć lektoratowych oraz zdawania egzaminów określa regulamin
Jagiellońskiego Centrum Językowego.
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OGÓLNE ZESTAWIENIE MODUŁÓW W TOKU CAŁYCH STUDIÓW
Filologia klasyczna: studia II stopnia, opcja bizantynistyka i nowogrecystyka

Moduły obligatoryjne

Rok I

Moduły
ogranicz.
wyboru

Praktyczna nauka
języka nowogreckiego 1-2
Elementy języka
starogreckiego
Historia
Bizancjum
Historia literatury
bizantyńskiej
Historia sztuki
antycznej
Duchowość
bizantyńska
Historia i literatura
Grecji nowożytnej 1
Recepcja kultury
antycznej 1-2
Łącznie m. oblig.
Seminarium 1-2
Praca
seminaryjna
Język
nowożytny

L.godz
Sem.I

L.godz.
Sem.II

Zal.
Sem.I

Zal.
Sem.II

ECTS
Sem.I

ECTS
Sem.II

90

90

ZO

ZO

6

6

30
30

ZO
E

30
30

30

30

4
E

E

Moduły
nieogran.
wyboru

30

ZO

3

30

ZO

3

30

30

ZO

ZO

ZO

ZO

30

30

ZO

E

30

ZO

Łącznie m. nogr. wyb.

Moduły
obligatoryjne

(m.ob.+m.ogr.w.+m.nieogr.w.)

22

3

3
7

2

3

5

13

25

35

L.godz
Sem.I

L.godz.
Sem.II

Zal.
Sem.I

Zal.
Sem.II

ECTS
Sem.I

ECTS
Sem.II

60

60

ZO

E

4

7

30

ZO

4

30

E

6

30

30

ZO

ZO

Łącznie m. ogr. wyb.
Kursy
do wyboru

17

3

(m.ob.+m.ogr.w.+m.nieogr.w.)

Moduły
ogranicz.
wyboru
Moduły
nieogran.
wyboru
SUMA

3

3

SUMA

Praktyczna nauka
języka nowogreckiego 3-4
Gramatyka opisowa
języka nowogreckiego
Historia i literatura
Grecji nowożytnej 2
Łącznie m. oblig.
Seminarium 1-2
Praca magisterska

3

ZO

Łącznie za
mod. nieogr. wyb.

Rok II

4
4

Łącznie m. ogr. wyb.
Kursy
do wyboru

3 *(L)

30

30

ZO

ZO

14

7

3

3
27

3

30

3

3

3

3

20

40
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Objaśnienia do zatosowanych skrótów:
L. godz. – liczba godzin zajęć w semestrze (30 = 2 godziny tygodniowo)
Zal. – forma zaliczenia elementu programu
ECTS – liczba punktów przyznawana za zaliczenie elementu programu
ZO – zaliczenie z oceną
E - egzamin
* (L) W wypadku studentów, którzy legitymują się dyplomem licencjata filologii klasycznej zaliczenie kursu
następuje po zdaniu lektury w oryginale: Prokopiusz z Cezarei (wybór ok. 20 stron Teubnera), Romanos
Melodos ( wybór ok. 100 wersów);

WARUNKI ZALICZENIA ROKU STUDIÓW
Warunkiem zaliczenia roku studiów jest uzyskanie (co najmniej) 60 punktów ECTS za:
- zaliczenie wszystkich modułów obligatoryjnych przewidzianych dla danego roku studiów
- zaliczenie modułów do wyboru (w wymiarze określonym dla danego roku w programie
studiów)
- zaliczenie lektoratu i zdanie egzaminu z języka nowożytnego na określonym w programie
studiów poziomie (dot. roku I)
- zaliczenie seminarium (w semestrze I i II) i uzyskanie pozytywnej oceny za pracę
seminaryjną (dot. roku I) oraz za pracę magisterską (dot. roku II).
Uwaga: w odniesieniu do roku II wymagane jest uzyskanie takiej liczby punktów ECTS, aby
łączna suma punktów uzyskanych w toku całych studiów wyniosła co najmniej 120.
Szczegółowe warunki zaliczenia roku studiów, a także warunki uzyskania wpisu na kolejny
rok w przypadku uzyskania mniejszej liczby punktów, określone są w Regulaminie studiów
UJ.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MAGISTERSKIEGO
Warunkiem przystąpienia do egzaminu magisterskiego jest:
1. zaliczenie obu lat studiów, z czym wiąże się wymóg uzyskania w toku całych studiów co
najmniej 120 punktów ECTS.
2. uzyskanie pozytywnej oceny za napisaną przez siebie rozprawę magisterską, której temat
uprzednio zaakceptowany został przez promotora.
Egzamin magisterski obejmuje wybrane zagadnienia związane z tematem rozprawy
magisterskiej. Szczegółowe informacje na temat pracy i egzaminu magisterskiego
(dyplomowego) zawarte są w Regulaminie studiów UJ.

PRZEDMIOTY PEDAGOGICZNE
Aby uzyskać uprawnienia nauczycielskie (zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu
nauczyciela) należy zrealizować blok przedmiotów pedagogicznych, spośród których IFK
oferuje dydaktykę nauczania języków klasycznych. Pozostałych informacji udziela Studium
Pedagogiczne UJ.
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