KULTUROZNAWSTWO spec. PORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI
DWULETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
- program studiów na rok 2013/2014 -

Przedmioty obowiązkowe:
I rok

I semestr
• Współczesne teorie społeczne, wykład 30 godzin, ćwiczenia 30 godzin, egzamin, 8 ECTS, dr Wojciech
Klimczyk
II semestr
• Estetyka transkulturowa, wykład 30 godzin, ćwiczenia 30 godzin, egzamin, 8 ECTS, prof. dr hab. Leszek
Sosnowski
• Wprowadzenie do teorii cywilizacji, konwersatorium 30 godzin, egzamin, 4 ECTS, dr Agnieszka Kowalska,
dr Agata Świerzowska
I/II semestr
• Język angielski (poziom, co najmniej B2 +), 60 godz., egzamin, (sem. I/II)
• Szkolenie BHP
II rok
II semestr
• Filozofia kultury, wykład 30 godzin, ćwiczenia 30 godzin, egzamin, 8 ECTS, dr hab. Piotr Mróz
• Współczesne teorie religii, wykład 30 godzin, ćwiczenia 30 godzin, egzamin, 8 ECTS, dr Agata
Świerzowska, mgr Przemysław Skrzyński
DO WYBORU
• Analiza tekstu, konwersatorium 60 godz., egzamin, 8 ECTS, dr Michalina Rittner (sem. I/II)
lub
• Techniki badań społecznych, warsztat praktyczny 60 godz., zaliczenie na ocenę, 8 ECTS, mgr Elżbieta
Olzacka (II sem.)
I lub II rok studiów
DO WYBORU
• Klasyczna literatura Indii i kultury literackie Azji Południowej, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz.,
egzamin, 6 ECTS, dr hab. Cezary Galewicz (sem. II)
•

Literatura tybetańska, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6 ECTS, dr Joanna Grela, mgr
Lucyna Streich (sem. I)

•

Literatura arabska, wykład 30 godz., ćwiczenia 30 godz., egzamin, 6 ECTS, dr Marta Teperska
UWAGA! KURS URUCHAMIANY CO DWA LATA. W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 KURS
ZAWIESZONY.

•

Literatura japońska, konwersatorium 60 godz., zaliczenia na ocenę, 5 ECTS, mgr Renata Iwicka
UWAGA! KURS URUCHAMIANY CO DWA LATA. W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 KURS
ZAWIESZONY.

W TRAKCIE STUDIÓW II STOPNIA STUDENT MA OBOWIĄZEK ZREALIZOWANIA MINIMUM JEDNEGO
SEMINARIUM TEMATYCZNEGO.
Seminaria tematyczne znajdują się w puli przedmiotów poszerzających wiedzę (fakultatywnych)
Każde seminarium tematyczne może pełnić rolę seminarium magisterskiego. Na początku roku akademickiego każdy
student ma obowiązek wskazać jedno z oferowanych seminariów tematycznych, które będzie realizował jako seminarium
magisterskie i poinformować o tym prowadzącego zajęcia, który przejmuje funkcje promotora pracy magisterskiej. Jeżeli
wybrany przez studenta opiekun naukowy, który ma być promotorem pracy, nie prowadzi w danym roku zajęć
seminaryjnych, student ma obowiązek zaliczyć inne seminarium wskazane przez wybranego przez siebie opiekuna.
Opiekun naukowy wraz z prowadzącym seminarium określają formę zaliczenia seminarium. Złożenie pracy magisterskiej
może stanowić warunek zaliczenia seminarium.

UWAGA! Studenci studiów drugiego stopnia w trakcie studiów mają obowiązek zaliczenia

przynajmniej jednego kursu w dowolnym, wybranym przez siebie języku obcym. Kurs musi liczyć
minimum 30 godzin i kończyć się egzaminem zdawanym w danym języku obcym. Kurs może być
realizowany w dowolnej jednostce Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Punktacja
Zaliczenie I roku wymaga uzyskania minimum 60 punktów ECTS.
Zaliczenie II roku wymaga uzyskania minimum 60 punktów ECTS.
Po dwóch latach studiów student powinien uzyskać minimum 120 punktów ECTS.

JĘZYK ANGIELSKI – PUNKTACJA:

Student w trakcie studiów na danym programie ma obowiązek zaliczyć egzamin z języka angielskiego, za który
otrzymuje ilość ECTS wg poniższej tabelki:
Egzamin na poziomie B2
Egzamin na poziomie B2+
Egzamin na poziomie C1
Egzamin na poziomie C2

Studia I stopnia
5
5
7
9

Studia II stopnia
--5
7
9

Student studiów I stopnia musi zaliczyć egzamin min. na poziomie B2.
Student studiów II stopnia musi zaliczyć egzamin min. na poziomie B2+.
Student otrzymuje punkty ECTS jedynie za zdany egzamin!
Student przepisujący egzamin otrzymuje ilość punktów zgodnie z powyższą tabelką.

PRAKTYKI
W trakcie studiów student może zrealizować praktykę zawodową w dowolnej instytucji kulturalnooświatowej lub użyteczności publicznej w Polsce lub za granicą. Za odbyte praktyki student może
otrzymać maksymalnie 10 ECTS w trakcie studiów. Punkty będą przyznawane na podstawie
dostarczonych przez studenta dokumentów potwierdzających czas i miejsce odbycia praktyki. Praktyki
zalicza kierownik KPSC prof. dr hab. Marta Kudelska.

Promotorzy prac magisterskich:
Prof. dr hab. Maria Flis

Dr Bożena Gierek

Prof. dr hab. Marta Kudelska

Dr Joanna Grela

Dr hab. Piotr Mróz

Dr Wojciech Klimczyk

Dr hab. Artur Przybysławski

Dr Małgorzata Kniaź

Dr hab. Leszek Sosnowski

Dr Andrzej Mrozek

Dr hab. Izabela Trzcińska

Dr Bożena Prochwicz-Studnicka

Dr hab. Anna Wójcik

Dr Agnieszka Staszczyk

Dr Rafał Banka

Dr Robert Szuksztul

Dr Grażyna Bąkowska
Za zgodą kierownika KPSC, prof. dr hab. Marty Kudelskiej promotorem pracy magisterskiej może być także
osoba spoza KPSC posiadająca tytuł co najmniej doktora habilitowanego.

Uwaga! Student ma obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o wyborze promotora wraz z

ogólnie nakreśloną problematyką badawczą przyszłej pracy magisterskiej do końca I semestru
I roku studiów. Do oświadczenia student powinien dołączyć wykaz przedmiotów związanych z
tematem pracy, które już zrealizował i które zamierza zrealizować w trakcie studiów.
Oświadczenie wraz z pisemną zgodą promotora na leży składać w sekretariacie KPSC.

