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Koncepcja kształcenia i programy studiów 
współczesnej filologii romańskiej

1. Ogólne założenia dotyczące kształcenia,  
czyli filozofia Instytutu

Wchodzący w skład Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszaw-
skiego Instytut Romanistyki (dalej: Instytut) jest jednym z naj-
starszych europejskich ośrodków naukowo-dydaktycznych, który 
prowadzi badania oraz kształci studentów w zakresie języka francu-
skiego, literatury i kultury francuskojęzycznego obszaru językowego, 
językoznawstwa francuskiego, przekładoznawstwa i dydaktyki języ-
ków obcych na kierunku filologia romańska.

Corocznie rekrutowanych jest łącznie około 150 studentów (stu-
dia licencjackie i magisterskie), którzy podejmują studia na jednej 
z wymienionych niżej ścieżek kształcenia:

studia licencjackie dla studentów, którzy nie znają języka fran-•	
cuskiego (Język francuski od podstaw); tzw. ścieżkę P prowa-
dzimy w Instytucie od 2010 roku i cieszy się ona dużą popu-
larnością – średnio odnotowujemy 5–6 kandydatów na jedno 
miejsce (2018 r. – 5,1; 2017 r. – 4,8; 2016 r. – 4,3; 2015 r. – 6,6; 
2014 r. – 6,9); studia te są prowadzone w formie stacjonarnej (stu-
dia dzienne) i niestacjonarnej (studia wieczorowe);
studia licencjackie dla studentów ze znajomością języka francu-•	
skiego (Język francuski zaawansowany); ta ścieżka jest skierowana 
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do studentów, którzy zdali egzamin maturalny z języka fran-
cuskiego3 – odnotowujemy na niej 2–3 kandydatów na jedno 
miejsce (2018 r. – 3,1; 2017 r. – 2,4; 2016 r. – 2,3; 2015 r. – 2,5; 
2014 r. – 2,3), w jej ramach można zdobyć uprawnienia nauczy-
cielskie;
studia magisterskie z modułem przekładowym; ta ścieżka jest •	
skierowana do studentów zainteresowanych pracą w zawodzie 
tłumacza (kandydaci poddawani są dodatkowej, wewnętrznej re-
krutacji);
studia magisterskie z modułem metodycznym; ta ścieżka jest skie-•	
rowana do studentów kontynuujących przygotowanie do wykony-
wania zawodu nauczyciela;
studia magisterskie z modułem ogólnym; te studia realizowane są •	
w trybie dziennym i zaocznym.

Koncepcja kształcenia promowana przez Instytut opiera się na 
przeświadczeniu, że – pomimo pojawiających się w opinii publicz-
nej głosów sceptycyzmu – studia filologiczne współgrają z potrze-
bami współczesnego świata oraz przygotowują absolwentów do 
podejmowania różnorakich i różnorodnych wyzwań społecznych, 
zawodowych czy naukowych. Pozwalają bowiem rozwijać kompe-
tencje i postawy uniwersalne – intelektualną elastyczność, otwartość 
na drugiego człowieka, otwartość na różnice kulturowe i pokony-
wanie etnocentryzmu, który niesłusznie zakłada, że własna kultura 
jest wyjątkowo wartościowa czy wręcz wybrana. Misją pracowników 
Instytutu jest kształcenie otwartych i ciekawych świata absolwen-
tów, którzy dzięki zdobytej wiedzy i wykształconym umiejętnościom 
odnajdą się w wielu kontekstach społecznych, zawodowych i nauko-
wych w środowiskach wielokulturowych. Osiągnięcie tych rezultatów 
jest możliwe dzięki stałej refleksji i podejmowaniu wielopłaszczyzno-
wych poczynań w zakresie kształcenia i wspomagania studentów 
oraz kadry. Należą do nich, między innymi, następujące działania:

stałe monitorowanie realizacji programów studiów i, w razie po-•	
trzeby, dokonywanie zmian w ofercie przedmiotowej oraz prze-
kazywanych treściach, w tym włączanie w proces planowania 

3 Na poziomie podstawowym (przelicznik 0,7) lub rozszerzonym (przelicznik 1).
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wykładowców i studentów; trzeba zauważyć, że pracownicy Insty-
tutu są autorami wielu artykułów naukowych na temat kształcenia 
studentów filologii romańskiej, w tym studentów Instytutu (np. 
Ciostek, 2015; Dryjańska, 2019 (w druku); Ducourtioux, 2015, 
2016a, 2016b, 2017; Dutka-Mańkowska, 2006, 2011, 2016; Kostro, 
2010; Kucharczyk, 2017; Kucharczyk i Smuk, 2013, 2015; Kuchar-
czyk i Szymankiewicz, 2015, 2016; Okęcka, 2013; Pilecka, 2008a, 
2008b; Smuk, 2015, 2017, 2018; Sokołowicz, 2014, 2015; Sujec-
ka-Zając, 2010, 2011; Szymankiewicz, 2010, 2014a, 2014b, 2015a, 
2015b; Szymankiewicz i Kucharczyk, 2016; Wróblewska-Pawlak 
i Okęcka, 2000)4;
uwzględnianie w programach studiów przedmiotów i zagadnień •	
odzwierciedlających bieżące potrzeby społeczne i gospodarcze, 
takie jak interdyscyplinarne ujmowanie treści kształcenia, rozsze-
rzanie wiedzy o współczesnej kulturze francuskiej i frankofońskiej, 
doskonalenie biegłości w zakresie specjalistycznych odmian języka 
francuskiego, kształcenie w dziedzinie lingwistyki komputerowej 
lub tzw. inżynierii kulturowej;
wprowadzanie dużej elastyczności w planie studiów w postaci •	
zwiększonej liczby przedmiotów do wyboru – na studiach licen-
cjackich 48–51% ogółu zajęć stanowią zajęcia do wyboru, na stu-
diach magisterskich aż 80%;
istotne zmniejszenie liczby zajęć prowadzonych tzw. tokiem po-•	
dającym na rzecz innych form, umożliwiających bezpośredni 
kontakt i dialog z prowadzącym oraz doskonalenie umiejętno-
ści. Na przykład zmiana ta odnosi się do zajęć przygotowujących 
do wykonywania zawodu nauczyciela, w przypadku których już 
kilka lat temu w ogóle zrezygnowano z wykładów i zastąpiono 

4 Pełne dane bibliograficzne pozycji przytoczonych w Rozdziale 1. są podane 
w porządku alfabetycznym w części Bibliografia. Natomiast w Rozdziałach 2. i 3. 
pojawiają się również pełne opisy bibliograficzne publikacji (publikacje pokonfe-
rencyjne, najważniejsze publikacje pracowników i in.), które nie zostały zamiesz-
czone w końcowej Bibliografii. Zgodnie z naszą oceną wkomponowanie tytułów 
w tekst ciągły jest w tym przypadku uzasadnione merytorycznie, ponieważ tytu-
ły te ilustrują rozpiętość i różnorodność zainteresowań naukowych pracowników 
Instytutu. 
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je konwersatoriami i warsztatami. Od roku akademickiego 
2017/2018 transformacje dotyczą też zajęć z literatury – w tym 
przypadku liczba godzin wykładów została zredukowana o poło-
wę, a zwiększona została liczba zajęć konwersatoryjnych, realizo-
wanych w mniejszych grupach;
integrowanie dorobku z różnych dyscyplin naukowych, co znajdu-•	
je odbicie w nazwach przedmiotów i w tematyce zajęć – dotyczy to, 
między innymi, zajęć poświęconych socjolingwistyce, psycholin-
gwistyce, socjokrytyce, frankofońskiemu rynkowi wydawniczemu, 
związkom literatury ze sztuką, kulturze popularnej, kwestiom toż-
samości kulturowej i społecznej, psychologicznym aspektom ucze-
nia się, wyzwaniom różnokulturowości i różnojęzyczności itd.;
ścisłe powiązanie treści przedmiotów z prowadzonymi przez •	
pracowników badaniami, co umożliwia dostęp do najnowocześ- 
niejszego stanu wiedzy, a na studiach magisterskich uczestnictwo 
w badaniach. Poniżej podano przykłady takich konwersatoriów, 
seminariów i wykładów monograficznych:

Analiza interakcji – od socjolingwistyki do analizy dyskursu–  
(dr hab. Monika Kostro)
Człowiek, miejsce i tożsamość we francuskojęzycznej literaturze – 
belgijskiej (XIX–XXI w.) (dr hab. Judyta Zbierska-Mościcka)
Czynniki indywidualne w nauce języków obcych – perspektywa – 
badacza (dr hab. Maciej Smuk)
Dyskurs społecznie zaangażowany we francuskiej przestrzeni pu-– 
blicznej (prof. ucz. dr hab. Elżbieta Pachocińska)
Francuska proza narracyjna po 1980 roku–  (dr Wiesław Kroker)
Frazeologia porównawcza w badaniach korpusowych – (dr hab. 
Ewa Pilecka)
Funkcjonowanie konektorów w dyskursie–  (prof. ucz. dr hab. Anna 
Kieliszczyk)
Historia nowoczesności – (dr Wiesław Kroker)
Język – historia – tożsamość. Wprowadzenie do francuskojęzycz-– 
nej prozy Maghrebu (dr Małgorzata Sokołowicz)
Język i tożsamość – (dr Magdalena Grycan)
Kobieta w literaturze i kulturze Francji na przestrzeni wieków – 
(dr hab. Monika Malinowska)
Kulturalny Paryż XIX–XX w. – (dr Dariusz Krawczyk)
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Kwantyfikacja i intensyfikacja we współczesnym języku francu-– 
skim (dr hab. Małgorzata Izert)
Literackie przetworzenia początku Księgi Rodzaju w poezji fran-– 
cuskiej XVI–XX w. (prof. ucz. dr hab. Izabella Zatorska)
Literatura frankofońskich Ameryk: zagadnienia transkulturowości – 
i metysażu (prof. dr hab. Józef Kwaterko)
Literatura malgaska w języku francuskim – tradycja i (po?)nowo-– 
czesność (XX–XXI w.) (prof. ucz. dr hab. Izabella Zatorska)
Literatura, muzyka i malarstwo – o pokrewieństwie sztuk w XIX – 
wieku (dr Anna Opiela-Mrozik)
Ludzie, instytucje, wydarzenia – symbole historii i kultury fran-– 
cuskiej w XVII w. (dr hab. Monika Kulesza)
Między Scyllą a Charybdą: o podejściach mediacyjnych w glotto-– 
dydaktyce (prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając)
Mity i archetypy w literaturze–  (dr hab. Marcin Klik)
Muzyka i muzyczność w literaturze francuskiej XIX i XX wieku–  
(dr Anna Opiela-Mrozik)
Nieznany Nowy Świat i egzotyczny Orient w relacjach szesna-– 
stowiecznych i siedemnastowiecznych podróżników francuskich 
(dr Dorota Szeliga)
Podróżowanie jako odkrywanie (siebie). Literatura i malarstwo – 
podróżnicze (XVIII–XX w.) (dr Małgorzata Sokołowicz)
Renesans, barok, klasycyzm – historia literatury i kultury francu-– 
skiej (dr Dorota Szeliga)
Salony artystyczne – od Diderota do Apollinaire’a – (prof. dr hab. 
Remigiusz Forycki)
Społeczeństwo i literatura Kanady francuskiej–  (prof. dr hab. Józef 
Kwaterko)
Społeczeństwo we francuskiej kinematografii – (dr Magdalena Gry-
can)
Umiejętność uczenia się–  (prof. dr hab. Jolanta Sujecka-Zając)
Warunki kształtowania się tożsamości w belgijskiej powieści ko-– 
biet (1965–2012) (dr hab. Judyta Zbierska-Mościcka)
Wprowadzenie do francuskiej kultury popularnej – (dr Dariusz 
Krawczyk)
Współczesne słowotwórstwo polskie i francuskie–  (dr Wanda Fi-
jałkowska)




