
Kierunek: filologia 

Specjalność: język francuski 

STUDENTA OBOWIĄZUJE 
2005/2006 

 
I Po III –im roku studiów student składa egzamin dyplomowy i otrzymuje stopień 

licencjata filologii w zakresie języka francuskiego. Student zobowiązany jest do napisania 

pracy dyplomowej z jednego z wymienionych przedmiotów: przekładoznawstwa, 

językoznawstwa,  literatury lub metodyki.  

 

II Studenta obowiązuje blok przedmiotów specjalizacyjnych i specjalnościowych: 

 

1. Teoria i praktyka przekładu      30   godzin 

2. Tłumaczenie specjalistyczne     60 godzin 

3. Wybrane zagadnienia z mikro i makroekonomii    30   godzin 

4. Marketing               30   godzin 

5. Prawo cywilne i handlowe            30   godzin 

6. Dziennikarstwo       60   godzin 

7. Tłumaczenie ustne      90   godzin 

330 godzin 

III Studenta obowiązuje 8 tygodni praktyk zawodowych, w tym: 

- 4 tygodnie po II –im roku, 

- 4 tygodnie w trakcie III-go roku 

 

IV Dodatkowo, w celu uzyskania uprawnień do zawodu nauczyciela, student powinien: 

  

1. zaliczyć praktyki pedagogiczne:  w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich 

co najmniej 180 godzin;  w tym praktyka pedagogiczna w zakresie języka 

francuskiego120 godzin, w zakresie języka hiszpańskiego 60 godzin, 

2.  zaliczyć następujące przedmioty: 

 Przedmioty kształcenia nauczycielskiego:                             360 godzin  

 1. Blok przedmiotów pedagogicznych: 

a) Pedagogika        60 godzin 

 b) Psychologia                  60 godzin 

                              

 2. Metodyka nauczania:   

            a) języka francuskiego                                                                     120 godzin  

            b) języka hiszpańskiego               60 godzin  

  

            

          3. Przedmioty uzupełniające: 

a) techniki emisji głosu                30 godzin 

b) nowe technologie  nauce o języku              30 godzin 

 
 

  

 

 

 

 



 
 

 

Kierunek: filologia 

Specjalność: język hiszpański 
STUDENTA OBOWIĄZUJE 

 

 
I Po III –im roku studiów student składa egzamin dyplomowy i otrzymuje stopień 

licencjata filologii w zakresie języka hiszpańskiego. Student zobowiązany jest do napisania 

pracy dyplomowej z jednego z wymienionych przedmiotów: przekładoznawstwa, literatury, 

językoznawstwa lub metodyki. 

 

II Studenta obowiązuje blok przedmiotów specjalizacyjnych i specjalnościowych: 

 

1. Teoria i praktyka przekładu:              60   godzin 

2. Tłumaczenie specjalistyczne:                           60 godzin 

3. Tłumaczenie ustne                                                                      60 godzin 

4. Hiszpański język specjalistyczny                                               60 godzin 

5. Wybrane zagadnienia z mikro i makroekonomii                        30   godzin 

6. Marketing                       30   godzin 

7. Prawo cywilne i handlowe                     30   godzin 

                                                                                                       330 

 

III Studenta obowiązuje 8 tygodni praktyk zawodowych, w tym: 

- 4 tygodnie po II –im roku, 

- 4 tygodnie w trakcie III-go roku 

-  

IV Dodatkowo, w celu uzyskania uprawnień do zawodu nauczyciela, student powinien: 

 1. zaliczyć praktyki pedagogiczne:  w zakresie dwóch specjalności nauczycielskich co 

najmniej 180 godzin;  w tym praktyka pedagogiczna w zakresie języka 

hiszpańskiego120 godzin, w zakresie drugiego języka obcego 60 godzin, 

2.  zaliczyć następujące przedmioty: 

 Przedmioty kształcenia nauczycielskiego:                             360 godzin  

 1. Blok przedmiotów pedagogicznych: 

a) Pedagogika        60 godzin 

 b) Psychologia                  60 godzin 

                              

 2. Metodyka nauczania:   

            a) języka hiszpańskiego       120 godzin  

            b) języka drugiego języka obcego      60 godzin  

  

           3. Przedmioty uzupełniające: 

a) techniki emisji głosu                30 godzin 

b) nowe technologie  nauce o języku              30 godzin 
 


