
FILOLOGIA ROMAŃSKA 

 

STUDENTA OBOWIĄZUJE 2005/2006 

 

 

 

I Po ukończeniu II-go roku studiów magisterskich, złożeniu pracy 

magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego studenci otrzymują 

dyplom magistra filologii romańskiej. 

 

II W celu uzyskania uprawnień nauczycielskich student powinien 

odbyć 30 godzin praktyk pedagogicznych oraz zaliczyć następujące 

przedmioty: 

1. Metodyka nauczania języka kierunkowego 30 godz. 

2. Psychologia      15 godz. 

3. Pedagogika      15 godz. 

 

 

UWAGA 

 

Studenci, którzy zaliczyli kurs języka łacińskiego w liceum, 

kolegium lub szkole wyższej mogą być zwolnieni z tego przedmiotu. 



FILOLOGIA WŁOSKA 

 

STUDENTA OBOWIĄZUJE 

 

 

I Po ukończeniu II-go roku studiów magisterskich, złożeniu pracy 

magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego studenci otrzymują 

dyplom magistra filologii włoskiej. 

 

II W celu uzyskania uprawnień nauczycielskich student powinien 

odbyć 30 godzin praktyk pedagogicznych oraz zaliczyć następujące 

przedmioty: 

1. Metodyka nauczania języka kierunkowego 30 godz. 

2. Psychologia      15 godz. 

3. Pedagogika      15 godz. 

 

 

UWAGA 

 

Studenci, którzy zaliczyli kurs języka łacińskiego w liceum, 

kolegium lub szkole wyższej mogą być zwolnieni z tego przedmiotu. 



JĘZYK HISZPAŃSKI 

 

STUDENTA OBOWIĄZUJE 

 

 

 

I Po ukończeniu II-go roku studiów magisterskich, złożeniu pracy 

magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego studenci otrzymują 

dyplom magistra filologii w zakresie języka hiszpańskiego. 

 

II W celu uzyskania uprawnień nauczycielskich student, który zaliczył 

opcję nauczycielską w trakcie studiów licencjackich, powinien 

odbyć 30 godzin praktyk pedagogicznych oraz zaliczyć następujące 

przedmioty: 

1. Metodyka nauczania języka kierunkowego 30 godz. 

2. Psychologia      15 godz. 

3. Pedagogika      15 godz. 

 

 

UWAGA 

 

Studenci, którzy zaliczyli kurs języka łacińskiego w liceum, 

kolegium lub szkole wyższej mogą być zwolnieni z tego przedmiotu. 



JĘZYK FRANCUSKI 

 

STUDENTA OBOWIĄZUJE 

 

 

 

I Po ukończeniu II-go roku studiów magisterskich, złożeniu pracy 

magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego studenci otrzymują 

dyplom magistra filologii w zakresie języka francuskiego. 

 

II W celu uzyskania uprawnień nauczycielskich student, który zaliczył 

opcję nauczycielską w trakcie studiów licencjackich, powinien 

odbyć 30 godzin praktyk pedagogicznych oraz zaliczyć następujące 

przedmioty: 

1. Metodyka nauczania języka kierunkowego 30 godz. 

2. Psychologia      15 godz. 

3. Pedagogika      15 godz. 

 

 

UWAGA 

 

Studenci, którzy zaliczyli kurs języka łacińskiego w liceum, 

kolegium lub szkole wyższej mogą być zwolnieni z tego przedmiotu. 

 

 

 

 

 
 

   

 


