
Informacje dotyczące przedmiotów realizowanych w innym semestrze  

Zgodnie z decyzją Rady Programowej pojedyncze przedmioty przewidziane w programie 

studiów w semestrze zimowym zostały jednorazowo przeniesione na semestr letni, a jeden 

przedmiot z semestru letniego został przeniesiony na semestr zimowy. Wszystkie one 

zostaną zrealizowane w tym roku akademickim.  

Studia stacjonarne: 

II rok lic.:  

Historia 09-HISTJ-12 (przeł. na II sem.)  

I rok mgr:  

Wykład monograficzny 09-WMJU-13 (przeł. na II sem.)   

 

Studia niestacjonarne: 

II rok: 

Historia 09-HISTJW-11 (przeł. na II sem.)  

Historia literatury japońskiej 09-HLJW-11 (przeł. na I sem.) 

III rok: 

Lektura tekstów klasycznych 09-LTKJW-11 (przeł. na II sem.) 

 

Informacje dotyczące „Przedmiotów do wyboru”  

I rok lic. 

Tych przedmiotów nie ma w opublikowanym na stronie IO planie zajęć. Student wybiera 

dowolne konwersatorium z listy Szkoły Nauk o Języku i Literaturze (SNJL) za min. 3 pkt. ECTS 

dla swojego poziomu studiów (studia pierwszego stopnia) 

II rok mgr 

Tych przedmiotów nie ma w opublikowanym na stronie IO planie zajęć. Student wybiera 

dowolny wykład z listy Szkoły Nauk o Języku i Literaturze (SNJiL) za min. 3 pkt. ECTS dla 

swojego poziomu studiów (studia drugiego stopnia). 

 

  



Opisy zajęć do wyboru w semestrze letnim: 

II rok studiów I stopnia s. 4 

Cywilizacje Azji: 

Świat japońskich widowisk – dr Iga Rutkowska 

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi przebogatego 

świata japońskich widowisk tradycyjnych i ich znaczeniem dla kultury Japonii. Przedstawienie kanonu polskiej 

oraz anglojęzycznej literatury na ten temat, poszerzonej o podstawowe teorie i zagadnienia antropologiczne i 

teatrologiczne. 

Krąg kultury pisma chińskiego - sinograficzne systemy graficzne – dr hab. Halina 

Wasilewska 

Przedmiotem kursu jest pismo chińskie oraz systemy graficzne Azji Wschodniej, które były tworzone pod 

wpływem pisma chińskiego. Spotkania poświęcone pismu chińskimi obejmują proces jego kształtowania się w 

zakresie formy graficznej i lingwistycznej, reformy pisma chińskiego, style graficzne oraz obecne postaci pisma 

chińskiego (systemy graficzne w ChRL i na Tajwanie). Stanowią one wprowadzenie do drugiej części spotkań 

poświęconych systemom graficznym powstałym z wykorzystaniem znaków pisma chińskiego w Korei, 

Wietnamie, Japonii, dawnych 

królestwach Liao (pismo Kitanów), Jin (pismo Dżurdżenów), Xixia (pismo Tangutów) oraz w piśmie 

mniejszości Zhuang w ChRL.  

 

III rok studiów I stopnia  s.6 

Historia języka japońskiego -  mgr Damian Duduś 

Na zajęciach z "Historii języka japońskiego" studenci poznają zagadnienia związane z zapożyczeniem pisma 

chińskiego, jego adaptacją do zapisu języka japońskiego i stopniową ewolucją aż do czasów najnowszych, a 

także ze zmianami w fonologii (wymowie) języka japońskiego, począwszy od okresu Nara (VIII w.), z którego 

pochodzą najstarsze dłuższe teksty. Studenci poznają źródła historyczne, na podstawie których odtwarza się 

dawne brzmienie języka japońskiego. W trakcie kursu omówione zostaną m.in. symbole stosowane w tekstach 

przeznaczonych do odczytywania chińszczyzny po japońsku (kanbun kundoku), specyficzne dla Japonii rodzime 

znaki kanji (kokuji), najstarsze zapożyczenia z języków europejskich i wiele innych zagadnień. 

Kultura i sztuka Japonii – dr Andrzej Świrkowski 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią i poetyką filmu japońskiego na przykładzie najwybitniejszych 

dzieł kinematografii tego kraju. Przygotowanie studentów do samodzielnej analizy dzieła filmowego w oparciu 

o nabytą dotychczas wiedzę na temat kultury japońskiej oraz poznane podczas zajęć podstawowe wiadomości z 

zakresu filmoznawstwa.  

 

 

 


