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stacjonarne studia drugiego stopnia

Opis programu
studiów i profil
absolwenta:

Specyfika specjalności kultura Litwy polega na wpisaniu w nurt kształcenia
polonistycznego przedmiotów związanych z literaturą, kulturą i historią
Litwy. W programie studiów znajdują się zatem po pierwsze kursy
ogólnopolonistyczne: teoria literatury (egz. po sem. 2), teoria języka (egz. po
sem. 2), teoria kultury (zal.) oraz dowolnie wybierane: seminarium
magisterskie, jedna opcja (60 godzin, egz. po sem. 2) i jeden wykład
monograficzny (30 godz., zal.). Absolwenci studiów nauczycielskich I
stopnia mogą w ramach zajęć do wyboru zrealizować blok metodyczny
(metodyka nauczania literatury i języka polskiego, psychologia, pedagogika
oraz praktyki pedagogiczne w miejsce opcji i wykładu monograficznego).
Otrzymują oni pełne – i poświadczone na dyplomie ukończenia studiów
magisterskich – uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkole
podstawowej i średniej. Po drugie, program tej specjalności obejmuje takŜe
przedmioty „litwoznawcze”: intensywny kurs języka litewskiego (180
godzin, egz. po 4 sem.), historię literatury litewskiej (egz. po 3 sem.), historię
Wielkiego Księstwa Litewskiego (egz. po 1 sem.), historię Litwy po roku
1795 (egz. po 2 sem.), historię języka litewskiego (zal.) i kulturę współczesnej
Litwy (zal.). W trakcie studiów istnieje moŜliwość wyjazdu na
trzytygodniowy, wakacyjny kurs języka litewskiego, organizowany w
Kłajpedzie przez tamtejszy uniwersytet. Z moŜliwości tej w latach 2007-2008
skorzystało 27 studentów specjalizacji kultura Litwy (istniejącej wówczas w
ramach specjalności nauczycielskiej). Koszty zajęć i pobytu ponosiła strona
litewska w ramach długoletniego, państwowego programu stypendialnego.
Trzecią grupę kursów tworzą przedmioty „pograniczne”, to znaczy zarazem
polonistyczne i „litwoznawcze”: wstęp do badań nad literaturą pogranicza
(zal.), literatura Wielkiego Księstwa Litewskiego (egz. po sem. 1) i Litwa w
literaturze polskiej XIX i XX wieku (zal.).
Absolwent specjalności kultura Litwy będzie – naleŜy do podkreślić – w
pełni wykształconym polonistą. Znajomość języka litewskiego oraz dobra
orientacja w literaturze i historii naszych sąsiadów są kompetencjami
dodatkowymi. Z pewnością zwiększają one szanse na rynku pracy, zarówno
w kraju, jak i za jego granicami. Pograniczny charakter tej specjalności
pozwoli naszemu absolwentowi sprawnie funkcjonować we współczesnej
Europie euroregionów i państw polietnicznych. Co równie waŜne, umoŜliwi
on ogląd kultury i historii polskiej z odmiennej – w stosunku do dyskursu
ciągle dominującego – perspektywy oraz ich opis przy uŜyciu odmiennego
języka. Istotą novum jest moŜliwie szerokie uwzględnianie litewskiego
punktu widzenia naszej wspólnej przeszłości, a takŜe umiejętność obnaŜania
automatyzmów dyskursu historycznego. Innymi słowy: absolwent
specjalności kultura Litwy to polonista twórczo wobec polskości nieufny
oraz wraŜliwy na jej przeszłe i teraźniejsze heterodoksje.

Zasady kwalifikacji:

Do podjęcia studiów upowaŜnione są osoby legitymujące się dyplomem
ukończenia studiów wyŜszych (co najmniej licencjata) na następujących
kierunkach i specjalnościach: filologia polska, specjalność: nauczycielska,
filologia polska, pozostałe specjalności (bez prawa uczęszczania na kursy
pedagogiczne przeznaczone wyłącznie dla absolwentów specjalności
nauczycielskiej), filologia, historia, historia sztuki. Podstawą ustalenia listy
rankingowej
kandydatów
jest
ostateczny
wynik
postępowania
kwalifikacyjnego wyraŜony liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obliczony w oparciu o:
średnią ze studiów (obliczoną zgodnie z regulaminem uczelni macierzystej
kandydata, widniejącą w suplemencie dyplomu studiów wyŜszych lub
potwierdzoną zaświadczeniem) – z wagą 100%, obliczaną wg wzoru:
(x-2)/3*100; gdzie: x jest oceną w skali od 2 do 5, lub
(y-2)/4*100; gdzie: y jest oceną w skali od 2 do 6.
Absolwenci innych kierunków studiów niŜ filologia polska, przyjęci na
studia, zobowiązani są do uzupełnienia w czasie studiów kanonu
przedmiotów kierunkowych dla filologii polskiej w zakresie studiów
I stopnia.
Szczegóły:
www.rekrutacja.uj.edu.pl, www.erk.uj.edu.pl

Limit przyjęć:

25 (minimalna liczba przyjętych wymagana do uruchomienia studiów: 8)

Kontakt:

Sekretariat studencki Wydziału Polonistyki UJ
31-007 Kraków, ul. Gołębia 16, pokój 44 (parter), tel. 012 663 14 03

