
PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH dla naboru 2019 

ROK 1 

Semestr zimowy 

przedmiot forma zajęć sposób zaliczenia ECTS 

Wprowadzenie do studiów 

żydowskich 

ćwiczenia 

(+kwerenda) 30h 

zaliczenie na ocenę 4 

Wprowadzenie do judaizmu wykład 30h zaliczenie na ocenę 2 

Biblia: teksty i ich historia konwersatorium 30h zaliczenie na ocenę 

(wraz z pracą 

zaliczeniową) 

3 

Wstęp do pisania prac 

uniwersyteckich 

ćwiczenia 30h zaliczenie na ocenę 4 

Język hebrajski lektorat 60h zaliczenie na ocenę 3 

Język nowożytny lektorat 60h zaliczenie na ocenę 2 

 

Semestr letni 

Przedmiot forma zajęć sposób zaliczenia ECTS 

Etniczność i religie: od etnogenezy 

Izraela do powstania Machabeuszy 

wykład 30 h zaliczenie na ocenę 2 

Etniczność i religie: Żydzi w epoce 

hellenistycznej i rzymskiej 

wykład 30h zaliczenie na ocenę 2 

Hebrajczycy, Judejczycy, Żydzi ćwiczenia 30h zaliczenie na ocenę 4 

Historia Żydów w starożytności egzamin Ocena 5 

Religijna literatura żydowska konwersatorium 30h zaliczenie na ocenę 3 

Język hebrajski lektorat 60h zaliczenie na ocenę 3 

Język jidysz lektorat 60h zaliczenie na ocenę 3 

Język nowożytny lektorat 60h zaliczenie na ocenę 2 

Technologia informacyjna ćwiczenia 30h zaliczenie na ocenę 2 

 

W ciągu pierwszego roku studiów 

Przedmiot forma zajęć sposób zaliczenia ECTS 

Praca roczna praca pisemna Ocena 2 

Nauki humanistyczne konwersatorium 30h zaliczenie na ocenę 3 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie (w tym 

5 ECTS w ciągu trzech lat studiów z 

obszaru nauk społecznych) 

wykłady, ćwiczenia, 

konwersatoria 

zaliczenie na ocenę 4 

Zajęcia fakultatywne wykłady, ćwiczenia, 

konwersatoria, 

lektoraty 

Zaliczenie na ocenę 6 

BHP wykład zaliczenie na ocenę 0,5 

Podstawy ochrony własności 

intelektualnej 

wykład zaliczenie na ocenę 0,5 

 

          Razem 60 ECTS 



ROK 2 

Semestr zimowy 

przedmiot forma zajęć sposób zaliczenia ECTS 

Żydzi polscy w okresie średniowiecza 

i nowożytności 

wykład 30h zaliczenie na ocenę 2 

Społeczności żydowskie w okresie 

średniowiecza i nowożytności 

ćwiczenia 30 h zaliczenie na ocenę 4 

Żydzi w średniowieczu i 

nowożytności 

egzamin Ocena 5 

Język hebrajski lektorat 60h zaliczenie na ocenę 3 

Język jidysz lektorat 60h zaliczenie na ocenę 3 

Literatura jidysz – tradycja, 

nowoczesność, awangarda 

konwersatorium 30h zaliczenie na ocenę 3 

Język nowożytny lektorat 60h zaliczenie na ocenę 2 

 

Semestr letni 

przedmiot forma zajęć sposób zaliczenia ECTS 

Żydzi pod zaborami wykład 30h zaliczenie na ocenę 2 

Żydzi pod zaborami ćwiczenia 30h zaliczenie na ocenę 4 

Żydzi pod zaborami egzamin Ocena 5 

Język hebrajski lektorat 60h zaliczenie na ocenę 3 

Język jidysz lektorat 60h zaliczenie na ocenę 3 

Język nowożytny lektorat 60h zaliczenie na ocenę 2 

Język nowożytny egzamin Ocena 2 

Objazd naukowy praktyka terenowa zaliczenie na ocenę 2 

 

W ciągu drugiego roku studiów 

przedmiot forma zajęć sposób zaliczenia ECTS 

Praca roczna praca pisemna Ocena 2 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie (w tym 

5 ECTS w ciągu trzech lat studiów z 

obszaru nauk społecznych) 

wykłady, ćwiczenia, 

konwersatoria 

zaliczenie na ocenę 4 

Zajęcia fakultatywne Wykłady, ćwiczenia, 

konwersatoria, 

lektoraty 

zaliczenie na ocenę 4 

Praktyki zawodowe 30h zaliczenie na ocenę 5 

 

          Razem 60 ECTS 

 

 

 



ROK 3 

Semestr zimowy 

przedmiot forma zajęć sposób zaliczenia ECTS 

Ku nowoczesności. Żydzi w czasie I 

wojny światowej i w dwudziestoleciu 

międzywojennym (1914-1939) 

wykład 30h zaliczenie na ocenę 2 

Ku nowoczesności. Żydzi w czasie I 

wojny światowej i w dwudziestoleciu 

międzywojennym (1914-1939) 

ćwiczenia 30 h zaliczenie na ocenę 4 

Żydzi w okresie międzywojennym egzamin Ocena 5 

Zagłada wykład 30h zaliczenie na ocenę 2 

Zagłada ćwiczenia 30h zaliczenie na ocenę 4 

Zagłada egzamin Ocena 5 

Język jidysz lektorat 60h zaliczenie na ocenę 3 

Seminarium licencjackie seminarium 30h zaliczenie 4 

 

Semestr letni 

przedmiot forma zajęć sposób zaliczenia ECTS 

Państwo Izrael konwersatorium 30h zaliczenie na ocenę 3 

Diaspora po II wojnie światowej ćwiczenia 30h zaliczenie na ocenę 4 

Objazd naukowy praktyka terenowa zaliczenie na ocenę 1 

Seminarium licencjackie seminarium 30h zaliczenie 4 

Praca licencjacka  ocena 8 

 

W ciągu trzeciego roku studiów 

przedmiot forma zajęć sposób zaliczenia ECTS 

Zajęcia ogólnouniwersyteckie (w tym 

5 ECTS w ciągu trzech lat studiów z 

obszaru nauk społecznych) 

wykłady, ćwiczenia, 

konwersatoria 

zaliczenie na ocenę 4 

Zajęcia fakultatywne wykłady, ćwiczenia, 

konwersatoria, 

lektoraty 

zaliczenie na ocenę 7 

 

          Razem 60 ECTS 

 

W ciągu pierwszych pięciu semestrów studiów 

przedmiot forma zajęć sposób zaliczenia ECTS 

WF 90h zaliczenie 0 

 


