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Kierunek: FILOLOGIA POLSKA 

Specjalność: KOMPARATYSTYKA 

Tryb i  typ studiów: stacjonarne studia pierwszego stopnia 

Opis programu 
studiów i profil 
absolwenta: 

W programie studiów komparatystycznych I stopnia zostały 
zachowane podstawowe zajęcia kanonu polonistycznego, 
uzupełnione o specjalistyczne zajęcia z literatury porównawczej i 
wykłady z literatury powszechnej. Zajęcia komparatystyczne 
obejmują zagadnienia związane z: historią idei i tematologią, 
mitografią i mitokrytyką, psychologią twórczości, wzajemnymi 
związkami sztuk (literatury, malarstwa, muzyki), historią sztuki i 
historią muzyki, historią i teorią kultury, metodologią badań 
komparatystycznych, tłumaczeniem literackim.  Zajęcia z literatury 
porównawczej mają charakter opcyjny, o oznacza, Ŝe student – 
zobowiązany do zaliczenia na kaŜdym roku określonej liczby kursów 
komparatystycznych – moŜe dokonywać ich wyboru z puli 
proponowanych w danym roku zajęć, kierując się swoimi 
zainteresowaniami. W trakcie studiów doskonalona jest umiejętność 
pisemnego wyraŜania się w zakresie interpretacji dzieła literackiego 
oraz krytyki artystycznej. Aby uzyskać tytuł licencjata, naleŜy zaliczyć 
wszystkie przewidziane programem przedmioty i zdać egzaminy, a 
takŜe napisać i obronić pracę licencjacką o charakterze 
porównawczym. Od kandydatów na studia oczekuje się 
zainteresowania literaturą w zakresie szerszym niŜ tylko literatura 
polska, a takŜe zjawiskami związanymi z kulturą, sztuką i ich 
wzajemnymi powiązaniami. Student kończący studia licencjackie w 
zakresie specjalności komparatystycznej będzie posiadał kompetencje 
polonisty uniwersyteckiego (wraz z prawem nauczania, w przypadku 
odbycia stosownych zajęć i praktyk) oraz, dodatkowo, szeroką 
wiedzę w zakresie literatury powszechnej, a takŜe dobrą znajomość 
języków obcych i swobodę poruszania się w obszarze literatury, 
kultury i sztuki. Absolwent komparatystyki będzie postrzegał własną 
literaturę i kulturę w perspektywie porównawczej, co umoŜliwi mu 
pracę w kaŜdym zawodzie związanym z kulturą, a w przypadku 
pracy w szkole – zdolność do lepszego realizowania załoŜeń reformy 
szkolnictwa. 
 

Limit przyjęć: 75 (minimalna liczba przyjętych wymagana do uruchomienia studiów: 25) 

 
Kontakt: Sekretariat studencki Wydziału Polonistyki UJ 

31-007 Kraków, ul. Gołębia 16, pokój 43 (parter),  tel. 012 663 13 23 



Zasady kwalifikacji na studia: 

Przy rekrutacji na studia obowiązuje Elektroniczna Rejestracja Kandydatów. Szczegóły: 

www.rekrutacja.uj.edu.pl 

www.erk.uj.edu.pl 

 

PoniŜej znajduje się zestaw przedmiotów kwalifikacyjnych branych pod uwagę przy ustalaniu 

wyniku kwalifikacji wraz z informacją o podziale tych przedmiotów na grupy oraz liczbą 

wyników przedmiotowych uwzględnianych w kaŜdej z nich. 

  

Grupa 
Nazwa przedmiotu 
kwalifikacyjnego 

Waga wyniku 
przedmiotowego 

Grupa 1 
(uwzględniany 1 wynik 
przedmiotowy)  

język polski 2 

filozofia 1 

historia 1 

historia muzyki 1 

historia sztuki 1 

język angielski 1 

język francuski 1 

język hiszpański 1 

język łaciński i kultura antyczna 1 

język niemiecki 1 

język rosyjski 1 

język włoski 1 

Grupa 2 
(uwzględniany 1 wynik 
przedmiotowy)  

wiedza o społeczeństwie 1 

 

Wynik kwalifikacji jest wartością z przedziału 0–100 punktów obliczaną jako suma waŜona 2 

wyników przedmiotowych, z odpowiadającymi im wagami, wybranych w liczbie:  

• 1 przedmiot z grupy 1  

• 1 przedmiot z grupy 2  

podzielona przez 3 – sumę tylu największych wag z kaŜdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy 
branych jest pod uwagę.  

Jeśli kandydat uzyskał wyniki z większej, niŜ wskazana w danej grupie, liczby przedmiotów 
kwalifikacyjnych, do wyliczenia sumy waŜonej wybrane zostaną wyniki dla niego najkorzystniejsze. 
Brak jakiegokolwiek wyniku przedmiotowego powoduje przyznanie 0 punktów z danego 
przedmiotu, lecz nie pozbawia kandydata prawa ubiegania się o przyjęcie na studia.  

 


