Program studiów I stopnia
artes liberales
Obowiązuje od 1.X.2017

W ramach studiów I stopnia na kierunku artes liberales student zobowiązany jest
zrealizować przedmioty w wymiarze nie mniej niż 60 ECTS rocznie (30 ECTS w
semestrze) i 180 ECTS w ciągu trzech lat studiów, w tym:
1. Następujące przedmioty obowiązkowe:
• Sztuka pracy naukowej (8 ECTS, 60 godzin, na pierwszym roku);
• Lektura tekstu artystycznego (12 ECTS, 90 godzin, na pierwszym roku);
• Proseminarium licencjackie (7 ECTS, 60 godzin, na drugim roku);
• Seminarium dyplomowe (10 ECTS, 60 godzin, na trzecim roku);
2. Przedmioty do wyboru w ramach wyzwań kierunkowych w wymiarze 20 ECTS
z każdego z sześciu wyzwań kierunkowych (łącznie należy uzyskać 120 ECTS)
w ciągu trzech lat studiów (lista przedmiotów proponowanych w ramach
wyzwań kierunkowych – patrz poniżej)
3. Co najmniej jeden zespołowy projekt badawczy zrealizowany w ramach
dowolnego kursu uniwersyteckiego do końca drugiego roku. W wyjątkowych
przypadkach możliwe jest także uznanie projektu realizowanego poza uczelnią
na podstawie przedstawionej przez studenta dokumentacji.
4. Przedmioty ogólnouniwersyteckie, realizowane poza Wydziałem „Artes
Liberales” (20 ECTS – odpowiednio 7, 7 i 6 ECTS na I, II i III roku studiów);
5. Egzamin z języka obcego na poziomie B2 (2 ECTS, do końca trzeciego roku
studiów). Student może zrealizować ten obowiązek poprzez udział w lektoracie
i egzaminie go kończącym lub udział w ogólnouniwersyteckim egzaminie
językowym, lub poprzez uznanie państwowego certyfikatu językowego
uzyskanego poza uczelnią na podstawie zasad określonych przez Senat UW;
6. Zajęcia z wychowania fizycznego (90 godzin, w ciągu pierwszych pięciu
semestrów nauki);
7. Obowiązkowe szkolenia BHP (0,5 ECTS, na pierwszym roku) oraz POWI (0,5
ECTS, na pierwszym roku).

Plan studiów I stopnia na kierunku artes liberales z podziałem na lata
i semestry nauki:
Artes Liberales – studia I stopnia
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* Sem. Z – semestr zimowy
**Sem.L – semestr letni
Program spełnia warunek, że co najmniej 30% zajęć podlega wyborowi przez studenta: Przedmioty
realizowane w ramach wyzwań kierunkowych – 120 punktów ECTS, seminarium dyplomowe – 10
ECTS, zajęcia WF – 3 ECTS, przedmioty ogólnouniwersyteckie – 17 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego
udziału nauczycieli akademickich i studentów: minimum 50 ECTS rocznie.
W ramach studiów student otrzymuje 59,4 % punktów (107 ECTS) z zakresu obszaru nauk
HUMANISTYCZNYCH, 22,2 % punktów (40 ECTS) z obszaru nauk SPOŁECZNYCH, 16,7% punktów za
mogące przynależeć do nauk humanistycznych, społecznych lub przyrodniczych (w tym 10 ECTS za
seminarium dyplomowe oraz 17 ECTS za przedmioty typu OG) oraz 1,7 % punktów (6 ECTS) za
certyfikaty językowe i szkolenia (2 ECTS za egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 i
1 ECTS za szkolenia BHP i POWI).

