
 

 

 

 

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego  

www.polonistyka.uj.edu.pl 

Kierunek: FILOLOGIA POLSKA 

Specjalność: NAUCZYCIELSKA 

Tryb i  typ studiów: stacjonarne studia pierwszego stopnia 

 
Opis programu 
studiów i profil 
absolwenta: 

Studia trwają 6 semestrów. Program studiów obejmuje: historię 
literatury, poetykę z elementami teorii literatury, analizę dzieła 
literackiego, gramatykę opisową języka polskiego, język staro-
cerkiewno-słowiański, nauki pomocnicze, pedagogikę, psychologię, 
warsztaty pedagogiczno-psychologiczne, język łaciński, historię 
Polski, emisję głosu, kulturę języka, literaturę powszechną, gramatykę 
historyczną języka polskiego, dialektologię i socjolingwistykę, sztukę 
komunikowania, konwersatorium językoznawcze, metodykę 
nauczania literatury i języka polskiego, podstawy kształcenia 
nauczyciela polonisty, literaturę dla dzieci i młodzieŜy, historię 
filozofii, język obcy, leksykologię i leksykografię, ochronę własności 
intelektualnej, historię języka, seminarium licencjackie, 
wprowadzenie do wiedzy o kulturze, technologię informacyjną 
w pracy polonisty oraz opcje i wykłady monograficzne. 
Absolwent 3-letnich studiów I stopnia na kierunku filologia polska, 
specjalność nauczycielska otrzymuje tytuł licencjata. Wykształcenie 
w zakresie studiów licencjackich powinno zapewnić studentowi 
podstawowe kompetencje i sprawności pozwalające mu w sposób 
aktywny i umiejętny na podjęcie zadań nauczycielskich w szkole 
podstawowej i gimnazjum, dostosowanych do wymagań 
wynikających z załoŜeń reformy edukacyjnej. Równocześnie studia 
I stopnia zakładają pełne przygotowanie merytoryczne do podjęcia 
dalszych studiów na dwuletniej magisterskiej specjalności 
nauczycielskiej w ramach kierunku filologia polska. 
 

Limit przyjęć: 175 (minimalna liczba przyjętych wymagana do uruchomienia 
studiów: 25) 

 
Kontakt: Sekretariat studencki Wydziału Polonistyki UJ 

31-007 Kraków, ul. Gołębia 16, pokój 44 (parter),  tel. 012 663 14 03 
 



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.  

 


