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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: filologia rosyjska

Poziom: pierwszego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: angielski

Przyporządkowanie kierunku do dziedzin oraz dyscyplin, do
których odnoszą się efekty uczenia się

Językoznawstwo 60,0%

Literaturoznawstwo 28,0%

Nauki o kulturze i religii 5,9%

Historia 3,0%

Filozofia 3,0%

Nauki prawne 0,1%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Rynek pracy zmienia się dziś w sposób bardzo dynamiczny, jednak znajomość kultur i języków obcych wciąż jest ważnym
atutem kandydatów ubiegających się o pracę, zwiększającym ich konkurencyjność, a język rosyjski  nadal pozostaje w
pewnym sensie językiem uniwersalnym: jest narzędziem komunikacji nie tylko w Europie, ale także w Azji. Stacjonarne
studia  pierwszego  stopnia  na  kierunku  filologia  rosyjska  umożliwiają  wykształcenie  wysokich  kompetencji  językowych  w
zakresie języka rosyjskiego (w tym również języka biznesu) oraz drugiego wybranego języka wschodniosłowiańskiego (na
poziomie A2). Umożliwiają także zdobycie wiedzy dotyczącej historii, kultury, obyczajowości Rosjan.

Koncepcja kształcenia

Koncepcja  kształcenia  na  kierunku  filologia  rosyjska  jest  zgodna  z  misją  oraz  z  celami  strategicznymi  Uniwersytetu
Jagiellońskiego określonymi w Statucie UJ  oraz w Strategii  Rozwoju UJ  na lata 2014-2020. Dbając o najwyższą jakość
nauczania, powiązanie dydaktyki z prowadzonymi badaniami naukowymi oraz skuteczny wpływ na otoczenie społeczne,
kulturowe i gospodarcze, koncepcja kształcenia stawia sobie za cel przygotowanie absolwenta do współczesnego rynku
pracy poprzez przekazanie mu aktualnej wiedzy, wykształcenie umiejętności o charakterze teoretycznym i praktycznym oraz
kompetencji  pozwalających  na  dostosowanie  się  do  wymagań  pracodawcy.  Koncepcja  kształcenia  na  kierunku  filologia
rosyjska realizowana jest w oparciu o prowadzone w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej, cenione w międzynarodowym
środowisku  naukowym,  badania  z  zakresu  językoznawstwa,  literaturoznawstwa,  nauk  o  kulturze  i  religii.  Studia
(sformułowane  efekty  uczenia  się)  zapewniają  zdobycie  przez  absolwentów  wysokich  kompetencji  o  charakterze
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teoretycznym i praktycznym, możliwość rozwoju umiejętności twórczego i krytycznego myślenia, pogłębienie rozumienia
konieczności własnego rozwoju. Plan studiów obejmuje, poza przedmiotami obowiązkowymi, przedmioty do wyboru, które
umożliwiają  rozwijanie  przez  studentów  indywidualnych  zainteresowań  humanistycznych.  Kształcenie  na  kierunku  filologia
rosyjska,  poza  uzyskaniem  wiedzy,  umiejętności  i  kompetencji  związanych  z  jego  specyfiką  przedmiotową,  ma  na  celu
również  rozwijanie  u  studentów  wrażliwości  i  otwartości  na  nieznane,  budowanie  wrażliwości  humanistycznej  oraz
tolerancyjnych i odpowiedzialnych postaw.

Cele kształcenia

Wykształcenie kompetencji językowych;
Przekazanie wiedzy o strukturze języka rosyjskiego;
Przekazanie podstawowej wiedzy o literaturze, kulturze i historii rosyjskiego obszaru językowego;
Wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu literackiego;
Wykształcenie  umiejętności  krytycznego myślenia,  wiązania  ze  sobą faktów oraz  wyciągania  wniosków z  posiadanych
danych;

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

W koncepcji kształcenia na kierunku filologia rosyjska uwzględniono zarówno tradycję studiów filologicznych, jak i potrzeby
społeczne, kulturowe i gospodarcze dotyczące kontaktów Polski z krajami rosyjskojęzycznymi. Przy tworzeniu koncepcji
kształcenia  uwzględniono  nastepujące  potrzeby  społeczno-gospodarcze:  konieczność  wykształcenia  elit  zdolnych  do
prowadzenia  skutecznego  dialogu  interkulturowego  oraz  konieczność  wykształcenia  specjalistów  w  zakresie  sprawnej
komunikacji  językowej  (ze  względu  na  potrzebę  zwiększenia  efektywności  kontaktów  społecznych  i  gospodarczych);
konieczność  wykształcenia  specjalistów  rozumiejących  potrzeby  symboliczne  i  wrażliwość  partnera  pochodzącego
rosyjskiego obszaru językowego (ze względu na odmienną pamięć społeczną i historyczną w Polsce i Rosji); konieczność
zapewnienia kadr dobrze władających językiem rosyjskim w mowie i piśmie (ze wględu na rosnący udział Rosjan, Ukrainców i
Białorusinów na polskim rynku pracy); konieczność wykształcenia kadr sprawnie prowadzących korespondencję w języku
rosyjskim (ze względu na aktywność polskich firm na rynkach wschodnich).

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Wiedza,  umiejętności  i  kompetencje  zdobyte  podczas  studiów  na  kierunku  filologia  rosyjska  odpowiadają  potrzebom,
związanym z rozwijającymi się kontaktami Polski z krajami rosyjskiego obszaru językowego. Zakładane efekty uczenia się
odnoszące się do aktywnej znajomości języka obcego, podstawowych umiejętności translatorskich, orientacji w kulturze,
realiach polsko-rosyjskich stosunków polityczno-społecznych, ale także umiejętności krytycznego myślenia oraz kompetencji
interkulturowych pozwalają na rozpoczęcie działalności zawodowej i są zgodne z potrzebami rynku pracy.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
W ramach zadań badawczych pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej (skupieni w ośmiu
zespołach) prowadzą badania w zakresie języka, literatury i kultury Słowian wschodnich, a także przekładoznawstwa oraz
komunikacji językowej, kulturowej i artystycznej w Polsce i w Rosji. Badania językoznawcze dotyczą zarówno zagadnień
diachronicznych, jak i synchronicznych związanych z językiem rosyjskim i ukraińskim. Zespoły literaturoznawcze realizują
zadania  w zakresie  problematyki  interesującej  szeroki  kręg odbiorców europejskich,  np.  stosunków literackich  polsko-
rosyjskich, (dawnej i współczesnej) literatury oraz kultury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej. Wyniki badań prezentowane są
w formie  referatów na  krajowych  i  międzynarodowych  konferencjach,  a  następnie  publikowane  w  postaci  monografii  oraz
artykułów w czasopismach i  publikacjach wieloautorskich.  Część pracowników aktywnie uczestniczy w pracach komisji
naukowych, m.in. Komisji Słowianoznawstwa PAN i Komisji Kultury Słowian PAU.

Związek badań naukowych z dydaktyką
Badania prowadzone przez pracowników Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej znajdują odzwierciedlenie w programie
studiów  na  kierunku  filologia  rosyjska.  Wykładowcy  wykorzystują  swój  dorobek  naukowy  w  procesie  dydaktycznym.
Najpełniej realizuje się to w tematyce opcji oraz seminariów licencjackich, których wybór pozwala studentom na rozszerzanie
i  uzupełnianie wiedzy zgodnie z  ich zainteresowaniami naukowymi oraz planami zawodowymi.  W ofercie  Instytutu są
wykłady  monograficzne  poświęcone  najnowszym  badaniom  nad  literaturą  rosyjską  (m.in.  nad  przekładem  twórczości  M.
Bułhakowa), zajęcia dotyczące historii i kultury Syberii, Kaukazu, folkloru wschodniosłowiańskiego itp.

Opis infrastruktury niezbędnej do prowadzenia kształcenia
Instytut  Filologii  Wschodniosłowiańskiej,  mieszcząc  się  w  gmachu  UJ  przy  ul.  Ingardena  3,  dysponuje  odpowiednią
infrastrukturą do prowadzenia działalności dydaktycznej i dydaktyczno-naukowej. Do dyspozycji Instytutu pozostaje 12 sal
dydaktycznych, wyposażonych w sprzęt multimedialny, pozwalający na prowadzenie zajęć w oparciu o nowoczesne techniki
dydaktyczne. Studenci korzystają także z wydziałowych laboratoriów językowych. W gestii Instytutu pozostaje również 12
gabinetów, w których pracownicy Katedr i Zakładów odbywają dyżury i konsultują studentów oraz doktorantów. W gmachu
przy Ingardena 3 znajduje się również odpowiednio wyposażona biblioteka instytutowa, dysponująca zbiorami liczącymi 75
000 woluminów (pozycji dydaktycznych, naukowych, popularno-naukowych, pozycji literatury pięknej, czasopism fachowych
i  literackich).  Czytelnia  biblioteczna,  wyposażona w stanowiska multimedialne,  umożliwia  pracę własną kilkudziesięciu
studentom, doktorantom i pracownikom naukowo-dydaktycznym. Trzy pomieszczenia administracyjne gwarantują miejsce
do obsługi studentów i pracowników.
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Program

Podstawowe informacje

Klasyfikacja ISCED:

Liczba semestrów: 6

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu:

W programie studiów znajdują się przedmioty obowiązkowe m.in. z zakresu wiedzy o języku, literatury rosyjskiej, wiedzy o
dziejach i kulturze rosyjskiej. W toku ich realizacji nacisk kładziony jest na interkulturowy wymiar wiedzy o dyscyplinach
filologicznych.  Program  studiów  przewiduje  także  przedmioty  fakultatywne,  takie  jak  wyklady  monograficzne,  drugi  język
wschodniosłowiański,  seminarium licencjackie,  dzięki  którym student  może  pogłębiać  swoją  wiedzę  i  rozwijać  własne
zainteresowania filologiczne.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 195

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 102

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 16

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 68

którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 0

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub
nauk społecznych 1

Liczba godzin zajęć

Łączna liczba godzin zajęć: 2470

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy

Ukończenie studiów

0231
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Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin
dyplomowy/inne)

Praca licencjacka, egzamin dyplomowy
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Nazwa PRK

FRO_K1_W01
Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w
naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii rosyjskiej

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FRO_K1_W02
Absolwent zna i rozumie/ ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka i
literatury rosyjskiej oraz innego języka ze wschodniosłowiańskiego obszaru
językowego; ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i
historycznej zmienności.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FRO_K1_W03
Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i
najważniejszych osiągnięciach w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w
naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii rosyjskiej.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FRO_K1_W04 Absolwent zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów
literackich.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FRO_K1_W05 Absolwent zna i rozumie/ ma ogólną, uporządkowaną wiedzę z zakresu historii i
współczesności kultury rosyjskiej.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FRO_K1_W06
Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii
rosyjskiej w systemie nauk humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej i
metodologicznej.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FRO_K1_W07 Absolwent zna i rozumie/ ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii rosyjskiej z
dyscyplinami naukowymi w dziedzinie nauk humanistycznych.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FRO_K1_W08 Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej oraz prawa autorskiego.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

FRO_K1_W09 Absolwent zna i rozumie/ ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień
szczegółowych filologii wschodniosłowiańskiej.

P6U_W,
P6S_WG,
P6S_WK

Umiejętności

Kod Nazwa PRK

FRO_K1_U01 Absolwent potrafi przygotować w języku rosyjskim oraz polskim typowe prace
pisemne o charakterze ogólnym.

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

FRO_K1_U02
Absolwent potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o
charakterze ogólnym z języka polskiego na język rosyjski; potrafi dokonać
poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym z języka
rosyjskiego na język polski.

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

FRO_K1_U03 Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując
różne źródła polskie i obcojęzyczne.

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

FRO_K1_U04 Absolwent potrafi/ posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z
wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków. P6S_UW, P6S_UK
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Kod Nazwa PRK

FRO_K1_U05
Absolwent potrafi wykorzystywać ogólną wiedzę filologiczną i ogólną wiedzę z
zakresu dyscyplin pokrewnych do zadań związanych ze studiowaniem zagadnień
szczegółowych

P6U_U, P6S_UK,
P6S_UO

FRO_K1_U06
Absolwent potrafi/ ma umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego na
poziomie C1 zgodnie z wymaganiami określonymi w Europejskim Systemie Opisu
Kształcenia Językowego.

P6S_UK

FRO_K1_U07
Absolwent potrafi/ ma umiejętności językowe w zakresie dodatkowego języka
wschodniosłowiańskiego na poziomie A1 zgodnie z wymaganiami określonymi w
Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK

FRO_K1_U08
Absolwent potrafi/ ma umiejętności językowe w zakresie dodatkowego języka
nowożytnego na poziomie A1 zgodnie z wymaganiami określonymi w Europejskim
Systemie Opisu Kształcenia Językowego

P6S_UK

FRO_K1_U09
Absolwent potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w
języku polskim i rosyjskim dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

FRO_K1_U10 Absolwent potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat zagadnień studiowanych
w ramach filologii rosyjskiej.

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UK

FRO_K1_U11
Absolwent potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować
problemy badawcze w zakresie filologii rosyjskiej oraz dobierać metody i narzędzia
pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potrafi też dokonać prezentacji
opracowanych zagadnień.

P6U_U, P6S_UW,
P6S_UO

FRO_K1_U12 Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w
zakresie filologii rosyjskiej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

P6U_U, P6S_UO,
P6S_UU

FRO_K1_U13 Absolwent potrafi/ rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i
wiedzy. P6S_UU

Kompetencje społeczne

Kod Nazwa PRK

FRO_K1_K01 Absolwent jest gotów do/ selekcjonować informacje i uwzględniać ich znaczenie dla
rozwiązania poszczególnych zadań analitycznych i badawczych P6S_KK, P6S_KR

FRO_K1_K02 Absolwent jest gotów do/ ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego
różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie.

P6U_K, P6S_KK,
P6S_KR

FRO_K1_K03 Absolwent jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z różnych
mediów i różnych jego form. P6U_K, P6S_KK

FRO_K1_K04 Absolwent jest gotów do/ rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i
kieruje się jej zasadami. P6S_KO, P6S_KR
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Plany studiów
Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych (I - XII) konwersatoriów monograficznych
z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: Rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest
również seminarium licencjackie, drugi język wchodniosłowiański oraz lektorat języka nowożytnego.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka rosyjskiego I: leksyka - konwersacje -
tłumaczenia 60 4,0 zaliczenie O

Praktyczna nauka języka rosyjskiego I: gramatyka i ortografia 60 4,0 zaliczenie O

Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku I 45 4,0 zaliczenie O

Wstęp do literaturoznawstwa 30 2,0 zaliczenie O

Historia Rusi do końca XVII wieku 30 3,0 egzamin O

Podstawy gramatycznego opisu języka 30 2,0 zaliczenie O

Wybrane zagadnienia z historii filozofii 30 3,0 egzamin O

Rosja współczesna 30 2,0 zaliczenie O

Podstawy wiedzy o kulturze prawosławia 30 2,0 egzamin O

WF 30 - zaliczenie O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej I 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej II 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej III 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej IV 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej V 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej VI 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej VII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej VIII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej IX 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej X 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XI 30 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XIII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XIV 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XV 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XVI 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XVII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XVIII 30 4,0 zaliczenie F

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka rosyjskiego I 150 10,0 egzamin O

Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku II 45 4,0 egzamin O

Wstęp do językoznawstwa 30 3,0 zaliczenie O

Historia Rosji od Piotra I do Mikołaja II 30 2,0 egzamin O

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej
ros.-pol. 60 4,0 zaliczenie O

Analiza dzieła literackiego 30 2,0 zaliczenie O

Kultura rosyjska 30 3,0 egzamin O

WF 30 - zaliczenie O

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej I 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej II 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej III 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej IV 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej V 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej VI 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej VII 30 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej VIII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej IX 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej X 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XI 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XIII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XIV 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XV 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XVI 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XVII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XVIII 30 4,0 zaliczenie F

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka rosyjskiego II: leksyka - konwersacje -
tłumaczenia 60 4,0 zaliczenie O

Praktyczna nauka języka rosyjskiego II: wymowa i intonacja 30 2,0 zaliczenie O

Praktyczna nauka języka rosyjskiego II: gramatyka i ortografia 60 4,0 zaliczenie O

Historia literatury rosyjskiej (1842-1917) I 45 4,0 zaliczenie O

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej
ros.-pol. II. 60 4,0 zaliczenie O

Historia ZSRR 30 2,0 zaliczenie O

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej I 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej II 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej III 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej IV 30 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej V 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej VI 30 4,0 zaliczenie F

Lektorat języka nowożytnego 60 4,0 zaliczenie O

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej VII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej VIII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej IX 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej X 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XI 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XIII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XIV 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XV 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XVI 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XVII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XVIII 30 4,0 zaliczenie F

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka rosyjskiego II 120 8,0 egzamin O

Historia literatury rosyjskiej (1842-1917) II 45 4,0 egzamin O

Gramatyka historyczna z elementami historii rosyjskiego języka
literackiego I 30 2,0 zaliczenie O

Język staro-cerkiewno-słowiański 30 2,0 zaliczenie O

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej
ros.-pol. II 60 4,0 egzamin O

Język w przestrzeni komunikacyjnej 30 2,0 zaliczenie O

Wybrane zagadnienia z historii myśli rosyjskiej 30 2,0 zaliczenie O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej I 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej II 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej III 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej IV 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej V 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej VI 30 4,0 zaliczenie F

Lektorat języka nowożytnego 60 4,0 egzamin O

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej VII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej VIII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej IX 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej X 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XI 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XIII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XIV 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XV 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XVI 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XVII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XVIII 30 4,0 zaliczenie F

Semestr 5

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka rosyjskiego III - leksyka - konwersacje -
tłumaczenia 60 4,0 zaliczenie O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka rosyjskiego III: gramatyka i ortografia 30 2,0 zaliczenie O

Historia literatury rosyjskiej XX w. I 45 4,0 zaliczenie O

Gramatyka historyczna z elementami historii rosyjskiego języka
literackiego II 30 2,0 zaliczenie O

Ćwiczenia translatoryjne I 30 2,0 zaliczenie O

Język biznesu - poziom średni I 30 2,0 zaliczenie O

Słowo w systemie języka i w tekście 30 2,0 zaliczenie O

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej I 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej II 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej III 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej IV 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej V 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej VI 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej VII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej VIII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej IX 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej X 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XI 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XIII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XIV 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XV 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XVI 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XVII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XVIII 30 4,0 zaliczenie F

GRUPA: Seminarium O
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Student wybiera seminarium

Seminarium licencjackie - językoznawcze 30 6,0 zaliczenie F

Seminarium licencjackie - literaturoznawcze 30 6,0 zaliczenie F

GRUPA: Drugi język wschodniosłowiański O

Student wybiera drugi język wschodniosłowiański

Lektorat języka ukraińskiego 60 4,0 zaliczenie O

Lektorat języka białoruskiego 60 4,0 zaliczenie O

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych (I - XII) konwersatoriów monograficznych
z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: Rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest
również seminarium licencjackie, drugi język wchodniosłowiański oraz lektorat języka nowożytnego.

Semestr 6

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka rosyjskiego III 90 6,0 egzamin O

Historia literatury rosyjskiej XX w. II 45 4,0 egzamin O

Ćwiczenia translatoryjne II 30 2,0 zaliczenie O

Język biznesu - poziom średni II 30 2,0 zaliczenie O

Ochrona własności intelektualnej 6 1,0 zaliczenie O

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej I 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej II 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej III 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej IV 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej V 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej VI 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej VII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej VIII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej IX 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej X 30 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XI 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XIII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XIV 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XV 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XVI 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XVII 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej XVIII 30 4,0 zaliczenie F

GRUPA: Seminarium O

Student wybiera seminarium

Seminarium licencjackie - językoznawcze 30 6,0 zaliczenie F

Seminarium licencjackie - literaturoznawcze 30 6,0 zaliczenie F

GRUPA: Drugi język wschodniosłowiański O

Student wybiera drugi język wschodniosłowiański

Lektorat języka ukraińskiego 60 4,0 egzamin O

Lektorat języka białoruskiego 60 4,0 egzamin O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyczna nauka języka rosyjskiego I:
leksyka - konwersacje - tłumaczenia

Nazwa przedmiotu
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I: leksyka - konwersacje - tłumaczenia

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I: leksyka - konwersacje - tłumaczenia

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań dotyczących znajomości języka, sekwencyjny system zajęć i egzaminów, obowiązkowa obecność na zajęciach

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 kompleksową naturę języka i jego złożoność. FRO_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1

konstruować wypowiedź spontaniczną w ramach omawianej leksyki; stosuje
leksykę i materiał morfosyntaktyczny w konstruowaniu wypowiedzi sterowanej;
reprodukuje proste teksty w oparciu o opanowany materiał; prezentuje, opowiada
w oparciu o nabytą leksykę (w formie ustnej i pisemnej); relacjonuje przeczytane
teksty.

FRO_K1_U01, FRO_K1_U02,
FRO_K1_U03, FRO_K1_U06,
FRO_K1_U13

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Realizacja materiału leksykalnego obejmuje w semestrze zimowym następujące
zagadnienia: 1. Ćwiczenia wprowadzające: - odpowiedzi na pytania: Кто это? Что
это? Кто где? 2. Poznajmy się! - pytanie o imię i nazwisko, imię i imię odojcowskie -
podstawowe formy grzecznościowe przy zwracaniu się do innych osób / przy
przywitaniu / przy pożegnaniu - pytanie o miejsce zamieszkania (odmiana czasownika
жить) 3. Rodzina - wiek -zawód - członkowie rodziny, konstrukcja У меня (есть) ...,
pytanie o imiona - pytanie o wiek (liczebniki główne do 100, użycie rzeczownika год,
годa, лет), konstrukcje typu: Oн cтарше меня / Она моложе его (на сколько лет?)
- konstrukcje typu: Он похож на ... - nazwy zawodów, miejsce pracy, konstrukcja
gramatyczna: Кем он/она работает? 4. Zainteresowania i spędzanie czasu wolnego:
- konstrukcje z czasownikami: интересоваться, увлекаться, любить, обожать - nasi
ulubieńcy – zwierzęta domowe 5. Plan dnia: - dni tygodnia, wyrażenie czasu
(odpowiedź na pytanie когда? – в понедельник, по понедельникам, каждый
понедельник, на этой/на прошлой/на будущей неделе, в этом/в прошлом/в
будущем месяце, в этом/в прошлом/в будущем году) - codzienne czynności,
odpowiedź na pytanie где? куда? откуда? 6. Określnie godzin: - oficjalne określenie
godziny - potoczne określenie godziny - mianownik i dopełniacz liczebników
porządkowych od 1 do 12, dopełniacz liczebników głównych 7.Szkoła, Uczelnia: -
szkoła i klasa, wybrane przedmioty, matura - typy i nazwy wszystkich zajęć na I roku,
podstawowa struktura uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut
Filologii Wschodniosłowiańskiej, specjalność: FR, KRiNS), typy studiów (stacjonarne
i niestacjonarne, I i II stopnia) - czasowniki: учить, учиться, изучать, заниматься
8.Wstępne kształtowanie nawyków poprawnej wymowy rosyjskiej (akcent wyrazowy,
akanie) w ciągu całego I semestru.

W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, gra dydaktyczna, konsultacje

Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zaliczen
ie
pisemn
e,
zaliczen
ie
ustne,
zaliczen
ie na
ocenę

Semestr zimowy Warunki zaliczenia przedmiotu: - obecność na zajęciach • aktywne
uczestnictwo w zajęciach • systematyczne przygotowywanie na zajęcia zadanego
materiału • systematyczne przygotowywanie prac pisemnych - kontrola nagrań
czytania przygotowanego Formy uzyskania zaliczenia: • śródsemestralne prace
kontrolne • ocenianie ciągle • sprawdzian semestralny Studentowi przysługują dwa
terminy zaliczenia. Student powinien otrzymać zaliczenie do końca sesji
poprawkowej semestru zimowego. Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione
nieobecności na zajęciach w stosunku do ilości godzin z danego aspektu w
semestrze, tj. dla 60h. Powyżej 2 nieobecności (odpowiednio dla 60 godzin z danego
aspektu w semestrze) student nie zostaje dopuszczony do zaliczenia. Nieobecności
należy odpracować na konsultacjach. Poprawa kolokwiów cząstkowych lub innych
prac powinna nastąpić w okresie 2 tygodni od momentu ich oddania. Osoby, które
nie spełnią powyższych wymogów, tracą 1. termin zaliczenia.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 60

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do sprawdzianu 12
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Przygotowanie prac pisemnych 15

konsultacje 3

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie ustne zaliczenie na ocenę

W1 x x x

U1 x x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyczna nauka języka rosyjskiego I:
gramatyka i ortografia

Nazwa przedmiotu
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I: gramatyka i ortografia

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I: gramatyka i ortografia

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań dotyczących znajomości języka, sekwencyjny system zajęć i egzaminów, obowiązkowa obecność na zajęciach

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 kompleksową naturę języka i jego złożoność. FRO_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student: - prawidłowo rozpoznaje i stosuje znaki graficzne alfabetu rosyjskiego -
właściwie używa poznane formy gramatyczne - poprawnie stosuje podstawowe zasady
ortograficzne - uzasadnia wybór właściwych reguł ortograficznych, gramatycznych -
w podstawowym zakresie rozumie strukturę organizacyjną materiału gramatycznego -
prawidłowo konstruuje i zapisuje zdania proste.

FRO_K1_U02,
FRO_K1_U03,
FRO_K1_U13

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Realizacja materiału gramatycznego i ortograficznego obejmuje w semestrze
zimowym następujące zagadnienia: 1. Wprowadzenie alfabetu 2. Czasownik - formy
bezokolicznika (читать, печь, идти) - czasownik zwrotny (улыбаться, нестись,
чувствовать себя) - czasowniki dokonane i niedokonane - I koniugacja (czasowniki
typu: читать, писать, пить, исчезнуть, рисовать, умереть, давать, мочь, нести,
одеть, бороться) - odmiana niestandardowa np.: жить, бриться, стелить, стать,
принять, петь, брать, взять … . - II koniugacja (czasowniki typu: говорить, носить,
купить) - wyjątki: хотеть, есть, ехать, бежать - czas przyszły prosty i złożony -
tworzenie czasu przeszłego - rekcja wybranych czasowników (беспокоиться, болеть,
гордиться, доволен/довольна, жениться, заботиться, звонить, рад/рада,
улыбаться) 3. Rzeczownik - typy deklinacji - I deklinacja (typ: картина/мама,
земля/няня, статья, история, галерея)

W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, gra dydaktyczna, konsultacje, Metody eksponujące - ekspozycja; Metody podające - opis; Metody
praktyczne - ćwiczenia produkcyjne

Rodzaj zajęć
Formy
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zalicze
nie
pisem
ne,
zalicze
nie na
ocenę

Semestr zimowy Warunki zaliczenia przedmiotu: - obecność na zajęciach • aktywne
uczestnictwo w zajęciach • systematyczne przygotowywanie na zajęcia zadanego
materiału • systematyczne przygotowywanie prac pisemnych Formy uzyskania
zaliczenia: • śródsemestralne prace kontrolne • ocenianie ciągle • sprawdzian
semestralny Studentowi przysługują dwa terminy zaliczenia. Student powinien
otrzymać zaliczenie do końca sesji poprawkowej semestru zimowego. Dopuszcza się 2
nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w stosunku do ilości godzin z danego
aspektu w semestrze, tj. dla 60h. Powyżej 2 nieobecności (odpowiednio dla 60 godzin
w semestrze) student nie zostaje dopuszczony do zaliczenia. Semestr zimowy
Nieobecności należy odpracować na konsultacjach. Poprawa kolokwiów cząstkowych
lub innych prac powinna nastąpić w okresie 2 tygodni od momentu ich oddania.
Osoby, które nie spełnią powyższych wymogów, tracą 1. termin zaliczenia.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 60

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do sprawdzianu 12

Przygotowanie prac pisemnych 15

konsultacje 3

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku I

Nazwa przedmiotu
Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku I

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku I

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii literatury staroruskiej, literatury
rosyjskiego baroku i oświecenia, a także rosyjskiego folkloru FRO_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student posiada podstawowe umiejętności pozwalające na aktywne uczestnictwo
w dyskusji na temat zjawisk, prądów i stylów literackich epoki staroruskiej i rosyjskiego
baroku oraz oświecenia

FRO_K1_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest świadom wartości piśmiennictwa staroruskiego i jego związków z kulturą
europejską FRO_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Folklor: termin, charakterystyka ogólna, podstawowe gatunki, poetyka. W1
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2.

Literatura staroruska: termin, granice chronologiczne, związki z kultura bizantyjsko-
prawosławną. Książka staroruska. Literatura tłumaczona. Literatura oryginalna.
Główne gatunki. Okres rozdrobnienia dzielnicowego i najazdu Tatarów: główne
ośrodki piśmiennictwa, regionalizm. Wiek XV i XVI. Pre-renesans rosyjski.
Kształtowanie moskiewskiej ideologii teologicznej i politycznej. Teoria trzech Rzymów.
Nowogród, Murom, Twer: literatura i sztuka. Monumentalizm. Publicystyka.

W1, U1, K1

3. Wiek XVII. Okres smuty. Wpływy polskie. Schizma w Cerkwi. Sekularyzacja literatury.
Ewolucja gatunków. Barok. Rozwój poezji i dramaturgii. W1, U1, K1

4.

Wiek XVIII. Tło historyczne. Epoka Piotra I. Reformy. Twórczość T. Prokopowicza.
Klasycyzm rosyjski . Termin, założenia estetyczne, główni przedstawiciele: A.
Kantemir, W. Trediakowski, M. Łomonosow, A. Sumarokow. Czasy Katarzyny II.
Oświecenie w Rosji. Działalność M. Nowikowa. Czasopiśmiennictwo. Twórczość G.
Dierżawina. Poezja i dramaturgia II poł. XVIII w. Sentymentalizm rosyjski: A.
Radiszczew, N. Karamzin. Bajka literacka - I. Kryłow.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie obecność na co najmniej 50% wykładów

ćwiczenia
zaliczenie
ustne,
zaliczenie
na ocenę

zdanie kolokwium dotyczącego folkloru i lektur obowiązkowych oraz 1 wybranej
w uzgodnieniu z prowadzącym lektury nadobowiązkowej w semestrze. Student
ma prawo opuścić bez usprawiedliwienia 2 pary ćwiczeń w semestrze. Pozostałe
nieobecności na ćwiczeniach wymagają usprawiedliwienia i zaliczenia materiału
podczas konsultacji prowadzącego. Do egzaminu końcowego są dopuszczani
studenci, którzy mają zaliczone wykłady i ćwiczenia w obu semestrach.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie zaliczenie ustne zaliczenie na ocenę

W1 x x x

U1 x x

K1 x x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Wstęp do literaturoznawstwa

Nazwa przedmiotu
Wstęp do literaturoznawstwa

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Wstęp do literaturoznawstwa

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu teorii literatury dotyczącymi: tożsamości
poetyki oraz wiedzy o literaturze, wyróżników literatury (autoteliczności, warstwowości, fazowości,
schematyczności; intertekstualności; mimesis; fikcji; performatywności); wybranych kategorii badawczych
w tekście literackim (przestrzeni, czasu, narracji, form komunikacyjnych, relacji osobowych); odbioru dzieła
literackiego. Omawianie prac teoretycznych ma wyposażyć studentów w aparat pojęciowy i wiedzę niezbędną
do analizy utworów literackich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach pomocniczych
i pokrewnych w ramach filologii rosyjskiej. Student ma podstawową wiedzę o głównych
kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w językoznawstwie i literaturoznawstwie
oraz w naukach pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii rosyjskiej. Student zna
i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów literackich. Student ma
podstawową wiedzę o powiązaniach filologii rosyjskiej z dyscyplinami naukowymi w dziedzinie
nauk humanistycznych.

FRO_K1_W01,
FRO_K1_W03,
FRO_K1_W04,
FRO_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:
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U1

Student potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne. Student potrafi wykorzystywać ogólną wiedzę filologiczną i ogólną
wiedzę z zakresu dyscyplin pokrewnych do zadań związanych ze studiowaniem zagadnień
szczegółowych. Student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności
i wiedzy.

FRO_K1_U04,
FRO_K1_U05,
FRO_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów selekcjonować informacje i uwzględniać ich znaczenie dla rozwiązania
poszczególnych zadań analitycznych i badawczych. FRO_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Tożsamość poetyki oraz wiedzy o literaturze - zakres i podział nauki o literaturze:
teoria literatury, nauki pokrewne, wyznaczniki literackości, sposób istnienia dzieła
literackiego, tworzywo dzieła literackiego, struktura dzieła literackiego, świat
przedstawiony a idea utworu.

W1, U1, K1

2. Wyróżniki literatury - autoteliczność, warstwowość, fazowość, schematyczność,
intertekstualność, mimesis, fikcja, performatywność. W1, U1, K1

3. Wybrane kategorie badawcze w tekście literackim: konceptualizacje przestrzenne. W1, U1, K1

4. Wybrane kategorie badawcze w tekście literackim: Czas, czasowość, chronotop. W1, U1, K1

5. Wybrane kategorie badawcze w tekście literackim: narracja. W1, U1, K1

6. Wybrane kategorie badawcze w tekście literackim: formy komunikacyjne: opis,
opowiadanie, dialog, monolog. W1, U1, K1

7. Wybrane kategorie badawcze w tekście literackim: Relacje osobowe - wstępne
rozróżnienia. W1, U1, K1

8. Odbiór dzieła literackiego. W1, U1, K1

9. Interpretacja/ symptomatyczne czytanie tekstu. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć

For
my

zalic
zeni

a

Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć

For
my

zalic
zeni

a

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium

zalicz
enie
na
ocen
ę

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywność na
zajęciach, zaliczenie kolokwiów pisemnych, ćwiczenia praktyczne pisemne i ustne,
prezentacja wyników samodzielnej pracy studenta (w tym zadania domowe).
Dozwolone są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. W przypadku kolejnych 1, 2
nieobecności nieusprawiedliwionych student otrzymuje do wykonania pracę
indywidualną, związaną z tematyką przedmiotu, ale wykraczającą poza problematykę
zajęć.Więcej niż 4 nieobecności nieusprawiedliwione skutkują niedopuszczeniem do
zaliczenia czyli oznaczają niezaliczenie przedmiotu. Nieobecności spowodowane
chorobą zostaną usprawiedliwione wyłącznie pod warunkiem przedłożenia zwolnienia
lekarskiego nie później, niż 2 tygodnie od daty nieobecności. W przypadku dłuższego
zwolnienia lekarskiego, prowadząca może wymagać zaliczenia omawianego w tym
czasie na zajęciach materiału.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia Rusi do końca XVII wieku

Nazwa przedmiotu
Historia Rusi do końca XVII wieku

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Historia Rusi do końca XVII wieku

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia, 0232 Literatura i językoznawstwo
(lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Historia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zapoznanie słuchaczy z dziejami właściwymi (państwa i kościoła) oraz dziejami kultury Rusi Kijowskiej
i Moskiewskiej od 852 do 1700. Omówiona zostanie zarówno polityka wewnętrzna struktur państwowych regionu,
jak i jego stosunki z sąsiadami, szczególnie Litwą i Polską (od 1569 – Rzeczpospolitą Obojga Narodów), ale także
z ludami ugrofińskimi, tureckojęzycznymi, Węgrami, chanatem kazańskim, Turcją, Anglią. Przedstawione także
będą wzajemne wpływy kultury – w tym ideologii – oraz historii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z dziejami Rusi Kijowskiej i Moskiewskiej
od 852 do 1700. Omówiona zostanie zarówno polityka wewnętrzna struktur
państwowych regionu, jak i jego stosunki z sąsiadami, szczególnie Litwą i Polską (od
1569 – Rzeczpospolitą Obojga Narodów), ale także z ludami ugrofińskimi,
tureckojęzycznymi, Węgrami, chanatem kazańskim, Turcją, Anglią. Przedstawione także
będą wzajemne wpływy kultury – w tym ideologii – oraz historii.

FRO_K1_W07,
FRO_K1_W09



Sylabusy 32 / 205

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację
z wykorzystaniem źródeł polsko- i częściowo rosyjskojęzycznych oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy

FRO_K1_U03,
FRO_K1_U04,
FRO_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do współdziałania i pracy w grupie, przyjmowania w niej różnych ról.
FRO_K1_K01,
FRO_K1_K02,
FRO_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
1. Ruś w okresie pogańskim (852–988) – plemiona wschodniosłowiańskie i ugrofińskie,
najważniejsze grody, postaci pierwszych Rurykowiczów. 2. Problem Waregów – teoria
normańska i antynormańska jako dwie nowożytne wizje pochodzenia państwowości
średniowiecznej Rusi. 3. Kiedy powstały – Ukraina, Białoruś i Rosja?

W1, U1, K1

2.

4. Dzieje Rusi Kijowskiej we wczesnym okresie chrześcijańskim (988–1132), sytuacja
wewnętrzna i walki z wrogiem zewnętrznym (Chazarzy, Pieczyngowie, Połowcy). 5.
Ruś w okresie rozdrobnienia feudalnego (1132–1237) – powstanie trzech odrębnych
struktur polityczno-regionalnych (Ruś Halicko-Wołyńska, Ruś Włodzimiersko-
Suzdalska, republika nowogrodzka). Odrębny charakter grodów i księstw na obszarze
dzisiejszej Białorusi (Połock, Witebsk, Grodno, Nowogródek). 6. Okres jarzma
mongolskiego i jego przezwyciężenie (1237–1480) – najazd mongolski (1237–1241),
charakter mongolskiej okupacji, położenie ruskiej Cerkwi, Litwa i Moskwa jako dwa
centra jednoczenia ziem ruskich, chrzest Litwy, Wielkie Księstwo Litewskie, bitwa
na Kulikowym Polu, podbój Nowogrodu przez Moskwę, „dziwna bitwa” nad rzeką Ugrą.

W1, U1

3.

7. Pierwsi najwięksi władcy zjednoczonego Państwa Moskiewskiego – Iwan III, Wasyl
III, Iwan IV Groźny (1462–1584). 8. Zmierzch dynastii Rurykowiczów, Borys Godunow
i okres Wielkiej Smuty – wojny domowe, interwencja szwedzka i polsko-litewska
w Rosji (1584–1619). 9. Ekspansja rosyjska na Syberię i Daleki Wschód. Polsko-
litewska unia lubelska (1596) i unia brzeska w Rzeczpospolitej Obojga Narodów
(1596) 10. Przezwyciężenie zamętu na Rusi Moskiewskiej i dwaj pierwsi
Romanowowie: Michał I i Aleksy Michajłowicz (1613–1672) – kolejne wojny z Polską,
centralizacja państwa 11. Powstanie Bohdana Chmielnickiego w Rzeczpospolitej
i Rada Perejasławska (1648–1654), przyłączenie Ukrainy Lewobrzeżnej do Państwa
Moskiewskiego. 12. Osłabienie Rzeczpospolitej przez Moskwę – traktat w Andruszowie
(1667) i pokój Grzymułtowskiego (1686).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

uczestnictwo w egzaminie 2

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 28

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Podstawy gramatycznego opisu języka

Nazwa przedmiotu
Podstawy gramatycznego opisu języka

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 NFRu1A_W02 ma podstawową wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w subdyscyplinach filologii FRO_K1_W01

W2 NFRu1A_W03 ma uporządkowaną wiedzę o strukturze współczesnego języka rosyjskiego
oraz podstawowe informacje z zakresu historii języka rosyjskiego FRO_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 NFRu1A_U09 posiada podstawową umiejętność posługiwania się pojęciami i metodami
badawczymi z zakresu subdyscyplin filologii FRO_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 NFRu1A_K01 ma świadomość zakresu swojej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz
uznaje potrzebę ciągłego dokształcania się FRO_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Gramatyka jako dział językoznawstwa. Aparat pojęciowo - terminologiczny w opisie
gramatycznym języka. W1, W2, U1

2. Poziomy organizacji języka. Podstawowe metody i jednostki opisu fonetyki (fonologii),
słowotwórstwa, fleksji i składni. W1, W2, U1

3. Kategorie gramatyczne i ich klasyfikacja. W1, W2
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4. Podział leksykonu na części mowy - kryteria klasyfikacji: semantyczne, morfologiczne
i syntaktyczne. W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, konwersatorium językowe, konsultacje, Do dyspozycji studenta są również dwie godziny
konsultacji.

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
na ocenę

Zajęcia mają charakter konwersatorium. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
regularne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze),
aktywny udział w zajęciach (dyskusja, wspólna analiza problemów) oraz
pozytywny wynik pisemnego kolokwium zaliczeniowego (min. 65%).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Wybrane zagadnienia z historii filozofii

Nazwa przedmiotu
Wybrane zagadnienia z historii filozofii

Klasyfikacja ISCED
0223 Filozofia i etyka

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozofia

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaznajomienie z głównymi koncepcjami filozoficznymi od starożytności, przez średniowiecze, filozofię nowożytną,
aż po wiek XX. Przedmiotem zajęć są koncepcje ontologiczne, epistemologiczne oraz etyczne.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Podstawowowe pojęcia i idee z dziedziny filozofii. FRO_K1_W01, FRO_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Zastosować pojęcia i idee z dziedziny filozofii w procesie studiów
filologicznych. FRO_K1_U04, FRO_K1_U05, FRO_K1_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Prowadzenia dyskusji i interpretowania tekstów w odwołaniu
do tradycji filozoficznej. FRO_K1_K02, FRO_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Wstęp do filozofii: czym jest filozofia? 2. Filozofia presokratejska (Tales,
Anaksymander, Heraklit, Parmenides); myśl i postać Sokratesa 3. Filozofia Platona
i Arystotelesa 4. Neoplatonizm i wczesna filozofia chrześcijańska (św. Augustyn) 5.
Filozofia średniowieczna (św. Tomasz z Akwinu, Mistrz Eckhart) 6. Początek filozofii
nowożytnej (Kartezjusz) 7. Nowożytność i oświecenie: B. Spinoza, B. Pascal, J.-J.
Rousseau 8. Transcendentalizm I. Kanta

W1, U1, K1

2.

9. Idealizm G.W.F. Hegla 10. Egzystencjalizm S. Kierkegaarda i pesymizm A.
Schopenhauera 11. Filozofia F. Nietzschego; psychoanaliza Z. Freuda 12. Ontologia
fundamentalna M. Heideggera i hermeneutyka H.-G. Gadamera 13. Personalizm E.
Lévinasa 14. Dekonstrukcja J. Derridy 15. Postmodernizm (J.-F. Lyotard, G. Deleuze, J.
Baudrillard)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Brak.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Rosja współczesna

Nazwa przedmiotu
Rosja współczesna

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowych informacji na temat współczesnej Rosji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Podstawowe wiadomości na temat współczesnej Rosji dotyczące jej historii,
społeczeństwa, polityki, gospodarki, geografii, mediów, kultury i realiów. FRO_K1_W05, FRO_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Pogłębiać wiedzę w oparciu o źródła naukowe, popularnonaukowe, media,
Internet oraz krytycznie analizować uzyskane informacje. FRO_K1_U03, FRO_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Dyskutowania wybranych zagadnień dotyczących realiów współczesnej Rosji. FRO_K1_K01, FRO_K1_K02,
FRO_K1_K03

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Symbole państwowe (flaga, godło, hymn) i ich historia. W1, U1, K1

2. Ustrój polityczny: specyfika systemu prezydenckiego, partie polityczne, wybory,
władza i opozycja. W1, U1, K1

3. Rosja w latach 1991-2019, krótki rys historyczny: najważniejsze wydarzenia tego
okresu; Rosja Jelcyna i Putina. W1, U1, K1

4. Geografia Rosji: podstawowe informacje, podział administracyjny Federacji, strefy
czasowe, tożsamość regionalna i państwowa, kwestie językowe. W1, U1, K1

5. Rosja – kraj wielonarodowy i wielokulturowy: Syberia, Powołże, Kaukaz, „wewnętrzna
zagranica” (Dagestan, Czeczenia, Inguszetia). W1, U1, K1

6. Media w Rosji: rola telewizji, propaganda, trolle, politmagowie i polithakerzy,
koncepcja symulakrum i postprawdy. W1, U1, K1

7. Gospodarka w Rosji i jej najważniejsze sektory; rola gazu i ropy. W1, U1, K1

8. Główny spór ideowy współczesnej Rosji: liberałowie/konserwatyści. W1, U1, K1

9. Rosja w praktyce - podstawowe wiadomości: wizy, granice, meldunek, zagrożenia. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Podstawy wiedzy o kulturze prawosławia

Nazwa przedmiotu
Podstawy wiedzy o kulturze prawosławia

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 interdyscyplinarność; o kulturze duchowej FRO_K1_W05, FRO_K1_W07, FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 w dziedzinie języka specjalistycznego, rozwój i wszechstronność
kompetencji filologicznych FRO_K1_U05, FRO_K1_U10, FRO_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 świadomość korzeni duchowych Wschodnich Słowian, kontynuacja
tradycji duchowej w literaturze i języku FRO_K1_K01, FRO_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Historyczne dziedzictwo i specyfika prawosławia W1, K1

2. Życie duchowe i podstawowe formy wyrazu kultu w prawosławiu W1

3. Świątynia, kalendarz, liturgia W1

4. Ikona W1, U1
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5. Podstawowa terminologia prawosławna w języku polskim i rosyjskim W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny, zaliczenie
pisemne

Zaliczenie pisemnego testu oraz zdanie egzaminu w odniesieniu
do zagadnień omawianych na wykładzie

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do sprawdzianu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny zaliczenie pisemne

W1 x

U1 x

K1 x



Sylabusy 43 / 205

Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Konwersatorium monograficzne z zakresu
filologii wschodniosłowiańskiej I

Nazwa przedmiotu
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej I

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej I

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 : najnowsze zjawiska zachodzące w kulturze rosyjskiej; FRO_K1_W05, FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 : samodzielnie ocenić, kategoryzować i poddać krytycznemu osądowi najnowsze
zjawiska obserwowane w rosyjskiej przestrzeni kulturowej

FRO_K1_U03, FRO_K1_U04,
FRO_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
: rozwijania zainteresowania aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi
zachodzącymi w badanym regionie; rozwijania i twórczego zastosowania
w praktyce zdobytej wiedzy; uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez odbiór
dzieł sztuki oraz innych jego form

FRO_K1_K02, FRO_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Tradycyjne i nowe zjawiska w kulturze rosyjskiej W1, U1, K1

2. Wybrane zjawiska kultury rosyjskiej XX i XXI wieku W1, U1, K1

3. Wybitne osobowości z dziejów kultury rosyjskiej XX i XXI wieku W1, U1, K1
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4. Kontekst historyczny i społeczny wybranych zjawisk kultury XX i XXI wieku W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę obecność na zajęciach, aktywny udział w nich udział, zaliczenie testu

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Konwersatorium monograficzne z zakresu
filologii wschodniosłowiańskiej II

Nazwa przedmiotu
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej II

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej II

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wiedza na temat kultury duchowej Rusi; interdysyplinarność FRO_K1_W05, FRO_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 krytycyzm i umiejętność dyskusji FRO_K1_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 świadomość tradycji cyrylometodiańskiej i wschodniosłowiańskich powiązań
kulturalnych FRO_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Chrzest Rusi W1, U1, K1
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2. Staroruski hezychazm W1, U1

3. Elementy prawosławnej liturgiki i duchowości W1, U1, K1

4. Cykl świąt stałych W1, K1

5. Cykl świąt ruchomych W1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne, zaliczenie na
ocenę

Zaliczenie kolokwium z zagadnień dotyczących przedmiotu
oraz z wybranej lektury.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 40

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do zajęć 15

konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie ustne zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Konwersatorium monograficzne z zakresu
filologii wschodniosłowiańskiej III

Nazwa przedmiotu
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej III

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej III

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka rosyjskiego pozwalająca na zrozumienie treści podawanych w trakcie zajęć.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z rozwojem gatunku utopii i antyutopii w literaturze
rosyjskiej XX i XXI wieku. Student powinien: - zapoznać się z genezą i rozwojem gatunku utopii i anty utopii
we współczesnej literaturze rosyjskiej; - poznać specyfikę rosyjskiej odmiany gatunku utopii i antyutopii -
zapoznać się z najważniejszymi autorami i ich utworami reprezentującymi gatunek utopii i antyutopii
we współczesnej literaturze rosyjskiej, Wb trakcie zajęć studenci posiądą świadomość znaczenia gatunków utopii
i antyutopii w procesie rozwoju literatury rosyjskiej, a także będą świadomi znaczenia i percepcji tych utworów
w życiu społeczno-kulturowym dzisiejszej Rosji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna historię rozwoju gatunku utopii i antyutopii
w literaturze rosyjskiej XX wieku.

FRO_K1_W01, FRO_K1_W04, FRO_K1_W07,
FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować i interpretować dzieła literatury rosyjskiej
reprezentujące gatunek utopii i antyutopii.

FRO_K1_U03, FRO_K1_U04, FRO_K1_U05,
FRO_K1_U09, FRO_K1_U10, FRO_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 współdziałania i pracy w grupie, przyjmowania w niej różnych
ról. FRO_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

W ramach kursu rozpatrywane będą gatunki utopii i antyutopii jako kryterium
kształtowania się głównych typów twórczości w ХХ i na początku ХХ1 ww.
Przedstawiona zostanie geneza, tradycja i kierunki rozwoju (intelektualne i ludowe)
gatunku utopii w literaturze rosyjskiej. Omówione zostaną artystyczne i ideowe cechy
utopii rosyjskiej, jej postrzeganie jako metagatunku („gatunku wtórnego”, według M.
Bachtina). Przedstawione zostaną globalne i rosyjskie projekty w literaturze rosyjskiej
(socrealizm, tradycjonalizm, konceptualizm). Rozpatrywane będą procesy
kształtowania się utopii, jej związki z mitami, tradycją oraz ideologią. Ukazany
zostanie rozwój rosyjskiej utopii literackiej – od utopii epoki Oświecenia do projektów
postmodernistycznych. Szczególna uwaga zostanie udzielona rozwojowi rosyjskiej
utopii literackiej w XX wieku. Przedstawiony zostanie system kryteriów filologicznych
i ideologicznych ukazujących prozę socrealistyczną jako gnostyczną i utopijną.
Wskazane zostaną związki między różnymi typami kultury i twórczości artystycznej
(realizm, modernizm, socrealizm, postmodernizm w dyskursie utopijnym). Uczestnicy
kursu zdobędą wiedzę w zakresie związków między nurtami i gatunkami literatury
współczesnej. Zapoznają się z koncepcjami naturalizmu, realizmu, modernizmu,
postmodernizmu i socrealizmu w dyskursie utopii. Zapoznają się z naukowymi
metodami badań i opisu nurtów i gatunków literackich. Będą potrafili prawidłowo
opisać i zinterpretować procesy i zjawiska literackie. Będą posiadali pogłębioną
wiedzę i umiejętności analityczne w zakresie badania rosyjskich utopijnych tekstów
literackich.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne Obecność ( minimum 80% zajęć) i aktywność na zajęciach.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

konsultacje 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do egzaminu 28

uczestnictwo w egzaminie 2
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie ustne

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Konwersatorium monograficzne z zakresu
filologii wschodniosłowiańskiej IV

Nazwa przedmiotu
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej IV

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej IV

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia będą prowadzone w języku rosyjskim. Znajomość języka rosyjskiego pozwalająca zrozumieć treści przekazywane
na zajęciach.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów ideologią i mitopoetyką tradycjonalizmu we współczesnej
literaturze rosyjskiej. Studenci zapoznają się: - z procesem kształtowania się nurtu tradycjonalizmu w literaturze
rosyjskiej; - z głównymi przedstawicielami nurtu i ich dziełami; - wiedzą z zakresu rozwoju literatury rosyjskiej
w drugiej połowie XX i na początku XXI w.; Celem zajęć jest również uświadomienie słuchaczom problemów
społeczno-kulturowych mających w pływ na kształtowanie się określonych zjawisdk w procesie literackim
współczesnej Rosji.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 genezę i historyczny rozwój nurtu tradycjonalizmu w literaturze
rosyjskiej. FRO_K1_W01, FRO_K1_W04, FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 wyszukiwać, analizować i interpretować teksty literatury rosyjskiej
reprezentujące nurt tradycjonalizmu.

FRO_K1_U03, FRO_K1_U04, FRO_K1_U10,
FRO_K1_U12

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współdziałania i pracy w grupie, przyjmowania w niej różnych ról. FRO_K1_K02, FRO_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Kurs poświęcony specyfice procesu rozwoju literatury rosyjskiej w latach 1960-2000
związanej z kształtowaniem się nurtu tradycjonalizmu. Nurt ten traktowany jest jako
ważny etap rozwoju literatury rosyjskiej ze względu na: nową interpretacje pojęć
tradycji i nowoczesności; kształtowanie nowego obrazu świata i człowieka;
kształtowanie się nowej poetyki odmiennej od szablonów oficjalnej literatury
radzieckiej, czego wyrazem jest odrodzenie tradycji skazu. Przedstawiona zostanie
periodyzacja tradycjonalizmu, osiągnięcia i „ślepe uliczki” w procesie jego ewolucji.
Przedstawiona zostanie kwestia dziedzictwa nurtu w XXI w. i jego kontynuacji
w ramach nowych nurtów literackich – neorealizmu i „nowego realizmu”.
Wieloaspektowa prezentacja dorobku nurtu tradycjonalistycznego w literaturze
rosyjskiej pozwoli wyjawić jego związki z filozoficzno-religijną tradycja w kulturze
rosyjskiej, przede wszystkim z formami kultury średniowiecznej oraz staroobrzędowej.
Słuchacze kursu poszerzą swą wiedzę w zakresie roli literatury rosyjskiej drugiej
połowy XX w. dla całego procesu rozwoju kultury w Rosji, społeczno-politycznej
i historyczne specyfiki tego okresu. Zapoznają się z  nurtami filozoficznymi
i ideologicznymi, które miały wpływ na kształtowanie się społeczeństwa rosyjskiego
pod koniec XX wieku. Zapoznają się z twórczością pisarzy-tradycjonalistów i poetyką
tegoż nurtu. Będą mieli również ugruntowaną wiedzę o najnowszych zjawiskach
w literaturze rosyjskiej, będących kontynuatorami dziedzictwa tradycjonalizmu.
Posiadać będą też umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich w oparciu
o szeroki kontekst społeczno-polityczny i kulturowy. Zdobyta wiedza i umiejętności
mogą być wykorzystywane przez studentów w ich dalszej działalności naukowej
i zawodowej.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne Obecność ( minimum 80%) i aktywność na zajęciach.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do zajęć 30
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przygotowanie do egzaminu 28

uczestnictwo w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie ustne

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Konwersatorium monograficzne z zakresu
filologii wschodniosłowiańskiej V

Nazwa przedmiotu
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej V

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień filologii
wschodniosłowiańskiej (literatura oraz kultura białoruska i ukraińska XIV-XVIII w). FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student rozumie potrzebę rozwoju posiadanej wiedzy i poszerzenia jej o szeroko
rozumiany kontekst wschodniosłowiański. FRO_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student ma świadomość wartości i różnorodności dziedzictwa kulturowego Słowian
wschodnich. FRO_K1_K01, FRO_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Historia ziem ruskich (białoruskich i ukraińskich) dawnej Rzeczypospolitej (XIV–XVIII
w.). W1, U1, K1

2. Kultura prawosławna i unicka (piśmiennictwo, drukarstwo, grafika książkowa,
ikonografia, architektura, muzyka) – tradycja i zmiany. W1, U1, K1

3. Ewolucja świadomości religijno-etnicznej Rusinów (Ukraińców i Białorusinów). W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach
(dopuszczalne trzy nieobecności) i zaliczenie sprawdzianu pisemnego.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Konwersatorium monograficzne z zakresu
filologii wschodniosłowiańskiej VI

Nazwa przedmiotu
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VI

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VI

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach (dopuszczalne 4 nieobecności).

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie z problemami życia i twórczości Vladimira Nabokova

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student poznaje specyfikę twórczości V. Nabokova i związane z nią
fakty z biografii pisarza

FRO_K1_W02, FRO_K1_W04,
FRO_K1_W07, FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi analizować utwory V. Nabokova
w świetleliteraturoznawczych koncepcji metodologicznych XX wieku

FRO_K1_U03, FRO_K1_U05, FRO_K1_U10,
FRO_K1_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do wyrażania opinii, dyskutowania, zachowuje
otwartość na odmienne sądy, pracuje samodzielnie i w zespole. FRO_K1_K01, FRO_K1_K02, FRO_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Biografia i literatura. Autobiografia. Pamięć. W1, U1, K1

2. Lustro - spojrzenie. Camera obscura. W1, U1, K1

3. Teatralizacja. Scena i ekran. Gra. Pułapki i zagadki. W1, U1, K1

4. Nabokov o literaturze. Czytanie W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Przygotowanie do zajęć, posiadanie tekstów na zajęciach. Udział w
dyskusji.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Konwersatorium monograficzne z zakresu
filologii wschodniosłowiańskiej VII

Nazwa przedmiotu
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VII

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VII

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Bułhakow - człowiek i dzieło na tle epoki. Wykład z elementami konwersatorium ukazujący Michaiła Bułhakowa
(1891-1940) nie tylko jako autora genialnego "Mistrza i Małgorzaty", lecz także jako jednego z najbardziej
wybitnych pisarzy Rosji w pierwszej połowie XX wieku, autora "Zapisków młodego lekarza", "Białej Gwardii",
"Powieści Teatralnej", "Dni Turbinów", "Ucieczki", "Życia pana Moliera". Tematy: Bułhakow a historia. Obecność
Bułhakowa w kulturze wysokiej i popularnej, a nawet masowej. Polskie i europejskie przekłady Mistrza
i Małgorzaty

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 biografię i dzieło Bułhakowa na tle kultury rosyjskiej i zachodnioeuropejskiej. FRO_K1_W04, FRO_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student potraf analizować arcydzieło konkretnej kultury na tle kultur
sąsiednich. FRO_K1_U04, FRO_K1_U05
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego
różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie. FRO_K1_K01, FRO_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Kijów i Moskwa w twórczości Bułhakowa 2. Biografia i twórczość pisarza do 1925
(okres kijowski, kaukaski, wczesnomoskiewski). 3. Mniejsze formy lat 20. ("Zapiski
młodego lekarza", "Zapiski na mankietach" i inne felietony, 4. Lata 20. Mikropowieść
"Psie serce". 5. Lata 20: Powieść "Biała Gwardia" i sztuka Dni "Turbinów". 6. Inne
sztuki lat 20. "Mieszkanie Zojki", "Szkarłatna wyspa", "Ucieczka". 7. Sztuki lat 30.
"Molier. Zmowa świętoszków", "Don Kichot", "Ostatnie dni. Puszkin", "Pomylony
Jourdain", "Martwe dusze", "Adam i Ewa", "Iwan Wasilewicz", "Błogostan".

W1, U1, K1

2.
8. Powieść biograficzna o życiu Moliera i dramat "Batum" o młodości Stalina 9.
"Powieść teatralna" czyli "Zapiski nieboszczyka". Niedokończona trzecia powieść
Bułhakowa. 10. "Mistrz i Małgorzata" 11. Polskie i europejskie przekłady "Mistrza
i Małgorzaty"

W1, U1, K1

3.

Ekranizacje dzieł Bułhakowa 1. "Ostatnie dni. Puszkin", sztuka z 1939 (reż. Aleksander
Bieliński, 1968), 2. "Ucieczka", sztuka z 1928 (reż. Aleksander Ałow, Władimir
Naumow, 1970), 3. "Piłat i inni" Andrzeja Wajdy (pierwsza w świecie autorska
ekranizacja "Mistrza i Małgorzaty", 1971). 4. Mistrz i Małgorzata (jugosłowiańsko-
włoski, Aleksander Petrowicz, 1972) 5. "Iwan Wasiliewicz zmienia zawód" (reż. Leonid
Gajdaj, 1973), sztuka „Iwan Wasilewicz” z 1935 6. "Kilka ledwie słów ku czci pana de
Moliera" (reż. Anatolij Efros, 1973), na podstawie utworów Bułhakowa o Molierze
i sztuki samego Moliera 7. "Dni Turbinów" (reż Władimir Basow, 1976, 3-odcinkowy
serial), sztuka z 1926 8. „Psie serce” (włosko-niemiecki), „Cuore di cane”, „Warum
belt Herr Bobukow”, Alberto Lattuada, 1976. 9. „Uova Fatali” - Sceneggiato Rai 1977.
Sceneggiato televisivo del 1977, dall' omonimo romanzo di Michail Afanas'evič
Bulgakov. Regia e sceneggiatura di Ugo Gregoretti. Attori: Gastone Moschin, Mario
Brusa, Alessandro Haber, Santo Versace, Ferruccio Casacci. 10. "Psie serce" (reż.
Władimir Bortko, 1988), opowiadanie z 1925 11. "Mistrz i Małgorzata" (reż. M.
Wojtyszko, 4-odcinkowy serial, 1988), 12. "Historia choroby" (na motywach
opowiadania "Czerwona korona", reż. Aleksy Prazdnikow, 1990), opowiadanie z 1922.
13. "Zapiski młodego lekarza" (reż. Michaił Jakżyn, 1991), cykl siedmiu opowiadań
z 1925─1926 14. „Wyspa” („Ostrow”, reż. Aleksander Feńko, 1991), na podstawie
„Szkarłatnej wyspy”, „Powieści teatralnej”, „Iwana Wasilewicza”, Moliera, Diawoliady
i wczesnych opowiadań Bułhakowa. 15. Fatalne jaja, 1992, reż. Ольга Кознова,
na podstawie opowieści z 1925 (wspaniała ekranizacja teatralna). 16. "Mistrz
i Małgorzata" (reż. Jurij Kara, 1994), 17. „Fatalne jaja”, rosyjsko-czeski, (reż. Siergiej
Łomkin, 1995), na podstawie opowieści z 1925 18. "Mistrz i Małgorzata" (reż.
Władimir, Bortko, 2005, 10-odcinkowy serial), 19. "Powieść teatralna" (reż. Oleg
Babickij i Jurij Goldin, 2003), 20. „Dobrze zapomniana przeszłość” („Choroszo zabytoje
staroje”, film animowany, reż. Jefim Gamburg, 2003). 25 min. 21. "Morfina" (reż.
Aleksiej Bałabanow, 2008), 22. "Biała Gwardia" (reż. Siergiej Snieżkin, 2012). Film
zakazany na Ukrainie 23. "Zapiski młodego lekarza" (reż. Daniel Jacob Radcliffe,
Jonathan Daniel Hamm, 2012-2013).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu



Sylabusy 59 / 205

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie ustne

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Konwersatorium monograficzne z zakresu
filologii wschodniosłowiańskiej VIII

Nazwa przedmiotu
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VIII

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej VIII

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

KAUKAZ I ZAKAUKAZIE Celem przedmiotu jest: zapoznanie słuchaczy z dziejami i obyczajowością
rosyjskojęzycznego regionu Kaukazu i Zakaukazia od czasów najdawniejszych do współczesności, ze szczególnym
uwzględnieniem kontekstu rosyjskiego panowania i wpływu na Kaukazie > uświadomienie jakości rosyjskiego
oddziaływania w regionie ze wszelkimi jego konsekwencjami - językowymi, kulturowymi i politycznymi >
zaznajomienie studentów z tekstami kultury rosyjskiej dotyczącej Kaukazu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 historyczne i aktualne formy obecności i oddziaływania kultury politycznej Rosji
na obszarze Kaukazu i Zakaukazia.

FRO_K1_W03,
FRO_K1_W05,
FRO_K1_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1
samodzielnie i świadomie korzystać ze zdobytej wiedzy w zakresie konwersatorium,
interpretować konteksty funkcjonowania narodów i kultur Kaukazu w obrębie Rosji
i wzajemnie, kultury rosyjskiej na Kaukazie. Potrafi na podstawie swej wiedzy ocenić
jakość transferów kulturowych.

FRO_K1_U04, FRO_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 świadomego podejmowania wyzwań zawodowych w ramach wielokulturowego
i wielokonfesyjnego środowiska społecznego. FRO_K1_K02, FRO_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

OBSZARY DYSKUSJI KONWERSATORYJNYCH: 1. Kaukaz jako kraina w kategoriach
geograficznych, historycznych i kulturowych. Najdawniejsze dzieje i geopolityka
regionu. 2. Pierwsze kontakty Rosji i Europy ze społecznościami Kaukazu
i Zakaukazia. 3. Pojawienie się i utrwalenie Islamu na Kaukazie. Sąsiedztwo islamsko-
chrześcijańskie i jego kulturowe konsekwencje dla obszaru. Tradycje kulturowe
i religijne narodów muzułmańskiego Kaukazu. Tradycje sunnickie. Sufizm na Kaukazie
(Ingusze, Czeczeńcy, społeczności górskiego Dagestanu). 4. Główne kategorie
kulturowe: rodzina i starszyzna. Stosunek wobec kobiet i dzieci. Obyczajowość relacji
damsko-męskich. Kultura polityczna i prawna. 5. Dzieje i kultura starożytnej Armenii.
Dzieje i kultura starożytnej Gruzji. 6. Obyczajowość chrześcijańskich społeczeństw
Zakaukazia (Armenia, Gruzja, Osetia). Kultura literacka Armenii, Gruzji i Osetii.
Alfabety gruziński i ormiański. Życie i dzieło Mesropa Masztoca. Folklor i eposy
narodowe - gruziński: Sz. Rustaweli "Rycerz w tygrysiej skórze", ormiański: anonim
"Dawid z Sasunu", Północnokaukaski "Epos o Nartach". Antagonizmy gruzińsko-
ormiańskie. 7. Imperium Rosyjskie wobec Kaukazu i Zakaukazia w wieku XVIII i XIX.
Geopolityczne gry na Kaukazie - początki kolonizacji Kaukazu i Zakaukazia w wieku
XIX. Wojna rosyjsko-perska 1826 - 1828 i jej geopolityczne następstwa.
Wyodrębnienie Azerbejdżanu. Kaukazu i Zakaukazia widmo niepodległości. Powstanie
Imama Szamila. Kultura w wieku XIX - piśmiennictwo, sztuki plastyczne i muzyka
Armenii i Gruzji (Sajat Nova, Niko Pirosmani, Aleksandr Czawczawadze, Nikoloz
Barataszwili, Chaczatur Abowjan, Hovhannesz Tumanjan). 8. Kaukaz w I wojnie
światowej. Ludobójstwo Ormian 1915 roku. Kaukaz po upadku Imperium Romanowów.
Niepodległość Gruzji. 9. Wiek XX: geopolityczne gry mocarstw w regionie.
Sowietyzacja Kaukazu i Zakaukazia. Kaukaz w II wojnie światowej. Republiki
radzieckie Kaukazu i ich kultura - obyczajowość, procesy społeczne. Kultura;
kinematografia (Abuładze, Abaszydze, Paradżanow) 10. Kaukaz i Zakaukazie
po upadku ZSRR. Dwie wojny czeczeńskie. Czeczenia Ramzana Kadyrowa i Władimira
Putina. Nowe państwa na mapie świata. Armenia Lewona Ter-Petrosjana i "klanu"
karabachskiego: prezydentury Roberta Koczariana i Serża Sarkisjana. Azerbejdżan
Alijewów. Modernizacja i degradacja Gruzji od Zwiada Gamsachurdii do Giorgi
Margwelaszwili. Strefy konfliktów; Abchazja, Czeczenia, Osetia, Karabach i inne. 11.
Kultura i obyczajowość Kaukazu i współcześnie. Święte miejsca Azerów, Ormian,
Gruzinów, Abchazów. Kultura kulinarna na obszarze Kaukazu i Zakaukazia. 12.
Geopolityka i bezpieczeństwo postsowieckiej i współczesnej Abchazji, Armenii,
Azerbejdżanu, Gruzji. Wojna rosyjsko-gruzińska 2008. Rozpad Gruzji (Abchazja, Osetia
Południowa).Trudne sąsiedztwo Armenii - relacje z Azerbejdżanem, Iranem i Turcją.
13. Oblicza Kaukazu i Zakaukazia w literaturze rosyjskiej - orientalizacja, feminizacja,
agresywna męskość (Puszkin, Lermontow, Tołstoj, Briusow, Mandelsztam, Grossman,
Bitow, Prochanow, Prilepin i inni). Kaukaz i Zakaukazie w kulturze europejskiej;
architektura, sztuka, film. 14. Literatura rosyjskojęzycznego Kaukazu przeszłość
i współczesność: Kosta Chetagurow, Raisa Achmatowa,Rasuł Gamzatow, Fazil
Iskander, Abuzar Ajdamirow, Musa Beksultanow, Miłana Bachajewa (Tierłojewa), Alisa
Ganijewa, Aslan Szatajew i inni. 15. Problematyka bieżąca: Polska, UE, NATO USA
i Rosja wobec Kaukazu i Zakaukazia. Turystyka, popkultura, media. CC BY 3.0

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 60

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

U1 x

K1 x



Sylabusy 63 / 205

Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Konwersatorium monograficzne z zakresu
filologii wschodniosłowiańskiej IX

Nazwa przedmiotu
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej IX

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem zajęć jest zaprezentowanie węzłowych problemów etyki związanych z kategorią zła w kontekście
filozoficznym, społecznym, psychologicznym, jak i literackim. Student powinien: a) zapoznać się z głównymi
koncepcjami rozumienia zła na gruncie tradycji zachodnioeuropejskiej, b) znać najważniejsze problemy związane
z kategorią zła na gruncie filozofii, psychologii, nauk społecznych, e) zapoznać się z tekstami dotyczącymi
omawianych problemów.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student ma elementarną wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych
z dyscyplinami koniecznymi do poszerzenia wiedzy (historia, filozofia
i inne wybrane)

FRO_K1_W04, FRO_K1_W07,
FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student posiada podstawowe umiejętności pozwalające na aktywne
uczestnictwo w dyskusji na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach
kierunku

FRO_K1_U03, FRO_K1_U04,
FRO_K1_U05, FRO_K1_U10,
FRO_K1_U11, FRO_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i posiadanych
umiejętności oraz uznaje potrzebę ciągłego dokształcania się

FRO_K1_K01, FRO_K1_K02,
FRO_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Unde malum? Pytanie o zło/pytanie o ciało (J. le Goff, „Historia ciała
w średniowieczu”. Znajomość tekstu). 2. Grzech pierworodny w kontekście cielesności
("Pateryk Kijowsko-Pieczerski"). Płciowość, grzech pierworodny, cnota a zło. Dynamika
napięć społeczeństwa i kultury średniowiecznej; Paradoksalna recepcja i rozumienie
ciała w średniowieczu – szczegółowa charakterystyka („rozszczepienie ciała”). Na
jakich płaszczyznach realizowało się piętnowanie ciała? Jakie aspekty cielesności były
ograniczane, wypierane, piętnowane 3. Massolino – „Grzech pierworodny”:
interpretacja obrazu, konteksty. Hermeneutyka biblijna: szkoła aleksandryjska
i antiocheńska. Orygenes – alegoreza. 4. Problem teodycei: zło w kontekście
średniowiecznej świadomości religijnej (Powieść lat minionych; J. Kopania, „Siła
dedukcji i słabość człowieka”. Znajomość tekstu). 5. Koncepcja zła św. Augustyna –
prywacyjna teoria zła i jej krytyka. Hiob/Leibniz a problem zła (L. Kołakowski, LEIBNIZ
I HIOB. METAFIZYKA ZŁA I DOŚWIADCZENIE ZŁA). 6. Ph. Zimbardo, „Psychologia zła:
sytuacyjne przemiany charakteru”. Metafora dobra/zła, zła/dobra wg Eschera. Trzy
prawdy psychologiczne na temat zła. Kulturowa genealogia zła. Efekt Lucyfera –
charakterystyka. Definicja zła wg Zimbardo. Dobro i zło – esencja i kumulacja. Dwa
podejścia do problemu zła. Metafora „zgniłych jabłek”. 7. Ph. Zimbardo, „Badanie
dynamiki społecznej: władza, konformizm i posłuszeństwo. Znajomość tekstu.
Eksperymenty Milgrama. Opis eksperymentu, jego wyniki. Dziesięć wniosków
wynikających z badań Milgrama. Modele posłuszeństwa – charakterystyka. Znajomość
tekstu. 8. Ph. Zimbardo, „Znaczenie i przesłanie SEW: alchemia przemian
osobowości”. Znajomość tekstu i jego problematyki. SEW – charakterystyka,
implikacje psychologiczne w rozumieniu zła. Sytuacyjna/dyspozycyjna koncepcja zła.
Nauki i przesłania eksperymentu. Sytuacyjne ujęcie zachowań ludzkich. Rola
a odpowiedzialność. Dehumanizacja. Społeczne konstruowanie rzeczywistości. 9.
Genius malignus – nowożytna metafora zła (J. Tischner, Spór o istnienie człowieka).
Podmiot oświeceniowy a zło. Tradycja Kartezjańska a zło. Metafora złośliwego
demona. Tradycja Kantowska – „etyka prowadzi do religii”. Od paradygmatu
„rozumu” do paradygmatu „łaski”. „Oko otchłani” – interpretacja. 10. Od „śmierci
Boga” do „śmierci człowieka” (H. Chotkewycz, Awiron) 11. Zło w kontekście
psychoanalizy (W. Stefanyk, Basaraby). Zło jako konieczność dziejowa (M. Chwylowy,
Ja (romantyka). B. Dobroczyński, „Ciemna strona psychiki”. M. Chwylowy, Ja
(romantyka). Znajomość tekstów. 12. Zło radykale/zło banalne. Racjonalizacja zła.
Przypadek Eichmanna (H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie). 13. Zło i Nowoczesność.
Koncepcja Zagłady w ujęciu Z. Baumanna (Z. Baumann, Nowoczesność i Zagłada). 14.
Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? (P. Zimbardo, Efekt Lucyfera) 15. Myślenie wobec
zła. Kryzys nowożytnego podmiotu myślącego (W. Szewczuk, Oko otchłani). 16.
Człowiek w horyzoncie łaski (J. Tischner, Spór o istnienie człowieka).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć
Formy
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zalicze
nie
pisem
ne

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest: a) regularne uczestnictwo w zajęciach, b)
aktywność, c) systematyczna lektura obowiązkowych tekstów, d) zaliczenie testu
końcowego. 1. Zasady zaliczenia: - zaliczenie na ocenę - regularne uczestnictwo w
zajęciach, - systematyczna lektura obowiązkowych tekstów, - aktywność - zaliczenie
testu końcowego 2. Formy weryfikacji: - testy wejściowe (problematyka lektur) 3.
Nieobecności: - dozwolone dwie nieusprawiedliwione nieobecności - kolejne
nieobecności muszą być usprawiedliwione i odrobione na konsultacjach - 3, 4 i kolejne
nieusprawiedliwione obecności wiążą się z wykreśleniem z listy studentów
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Konwersatorium monograficzne z zakresu
filologii wschodniosłowiańskiej X

Nazwa przedmiotu
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej X

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej X

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie wybrane zagadnienia szczegółowe filologii
wschodniosłowiańskiej. FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne
źródła polskie i obcojęzyczne. FRO_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności,
jest świadom odpowiedzialności za swoje zachowanie werbalne. FRO_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Omówienie podstawowych zagadnień związanych z transakcyjnym modelem
komunikacji w wybranych kontekstach interakcyjnych - rodzina, przyjaźń, bliscy
partnerzy, konflikt, itp. w aspekcie analitycznym i refleksyjnym.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na
ocenę

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest regularne i aktywne uczestnictwo w
zajęciach, wykonywanie ćwiczeń zadanych przez prowadzącego. Aby otrzymać
ocenę dobrą lub bardzo dobrą należy zaliczyć test końcowy lub napisać pracę
zaliczeniową.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

przygotowanie do sprawdzianu 15

rozwiązywanie kazusów 15

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Konwersatorium monograficzne z zakresu
filologii wschodniosłowiańskiej XI

Nazwa przedmiotu
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XI

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XI

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
You should be ready to read a lot! You should be familiar with some literature basics

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe zjawiska z zakresu historii literatury i kultury rosyjskiej FRO_K1_W01, FRO_K1_W03, FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przeprowadzic ́analize ̨tekstu z zastosowaniem podstawowych
metod, uwzgled̨niajac̨ przy tym kontekst społeczny i kulturowy FRO_K1_U04, FRO_K1_U05, FRO_K1_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uczestniczenia w życiu kulturalnym poprzez odbiór dzieł sztuki FRO_K1_K02, FRO_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Eugene Onegin, by Alexander Pushkin W1, U1, K1

2. A Hero of Our Time, by Mikhail Lermontov W1, U1, K1
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3. Dead Souls, by Nikolai Gogol W1, U1, K1

4. Crime and Punishment, by Fyodor Dostoyevsky W1, U1, K1

5. Anna Karenina, by Leo Tolstoy W1, U1, K1

6. Short Stories by Anton Chekhov W1, U1, K1

7. One Day in the Life of Ivan Denisovich, by Alexander Solzhenitsyn W1, U1, K1

8. The Master and Margarita, Mikhail Bulgakov W1, U1, K1

9. The Funeral Party (2002) by Lyudmila Ulitskaya W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
na ocenę

Ocena końcowa jest wypadkową ocen z zaliczania poszczególnych etapów zajęć.
Oceny cząstkowe uzyskuje się na podstawie obecności i aktywności na zajęciach.
Umiejętności studenta weryfikowane i oceniane są na bieżąco w trakcie zajęć
(formy sprawdzania: wypowiedź ustna lub pisemna). Dopuszczalne jest także
końcowe kolokwium sprawdzające wiedzę z całości materiału.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 30

przygotowanie referatu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Konwersatorium monograficzne z zakresu
filologii wschodniosłowiańskiej XII

Nazwa przedmiotu
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XII

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XII

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3, Semestr 4,
Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Attendance is crucial. Permitting two absences per semester.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Anthropological linguistics in the Slavic perspective is the wide and interesting theme of investigation. Language
contacts and changes, language and culture mutually defining, communication are key areas for both
anthropology and linguistics. In this course main attention is drowned to connection language with society,
particularly in the totalitarian and post-totalitarian society, to codeswitching, language mixing, language and
cultural endangerments, etc. Migration, globalization, new technologies change the way of development and
transmitting of knowledge, communication and languages as reflections of society changing.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Students know the main theories about the relationships between language and
culture, diversity and complexity of languages, the meaning of languages in
modern society. Their knowledge will allow them to identify and understand
historical context, main concepts, and problems of their major field.

FRO_K1_W03, FRO_K1_W05,
FRO_K1_W06, FRO_K1_W07,
FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
Students know and can use the main theories and methods of anthropological
linguistics. They are able to make research in the area and demonstrate
proficiency in critical thinking skills.

FRO_K1_U03, FRO_K1_U07,
FRO_K1_U08, FRO_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Students are able to understand different cultural, social contexts, to engage in
interaction and communication.

FRO_K1_K01, FRO_K1_K02,
FRO_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

This course is an introduction to the basic relationship between language, society,
and culture in general and in the Slavic context. Introducing field research: Slavic
cultures and languages. An anthropological approach to language. Language,
thought, culture. Language shift, diversity, endangerment, revitalization. Language
contacts, dialects, codeswitching, mixing. Ethnolinguistics and ethnography.
Language and gender. Onomastics: naming practices. Language in society.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, rozwiązywanie zadań

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Attendance and participation in classes. Presentation. Final test.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

konsultacje 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

poznanie terminologii obcojęzycznej 5
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Konwersatorium monograficzne z zakresu
filologii wschodniosłowiańskiej XIII

Nazwa przedmiotu
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIII

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków, 0232 Literatura i językoznawstwo
(lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Ukraiński

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
znajomość języka ukraińskiego przynajmniej na poziomie A2

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
strukturę zróżnicowania regionalnego języka ukraińskiego, umie wymienić
poszczególne narzecza, dialekty oraz ich podstawowe cechy, rozumie
pochodzenie owych cech, wie, jakie są zasady zbierania oraz zapisywania
tekstów gwarowych, zna najważniejsze prace dialektologów ukraińskich

FRO_K1_W01, FRO_K1_W02,
FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 zastosować wiedzę teoretyczną dla analizy tekstu gwarowego FRO_K1_U03, FRO_K1_U04,
FRO_K1_U05, FRO_K1_U13

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa. Zarys historii dialektologii ukraińskiej.
Mapa dialektów języka ukraińskiego. Narzecze północne. Cechy fonetyczne,
morfologiczne, leksykalne, słowotwórcze, składniowe poszczególnych dialektów.
Teksty gwarowe. Narzecze południowo-zachodnie. Cechy fonetyczne, morfologiczne,
leksykalne, słowotwórcze, składniowe poszczególnych dialektów. Teksty gwarowe.
Narzecze południowo-wschodnie. Cechy fonetyczne, morfologiczne, leksykalne,
słowotwórcze, składniowe poszczególnych dialektów. Teksty gwarowe. Zasady
zbierania i zapisywania tekstów gwarowych.

W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na
ocenę

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestniczenie w zajęciach,
przygotowywanie się do zajęć, zaliczenie kolokwium pisemnego i ustnego
(analiza mapy dialektologicznej). Dopuszczalne są dwie nieobecności w
semestrze.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Konwersatorium monograficzne z zakresu
filologii wschodniosłowiańskiej XIV

Nazwa przedmiotu
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XIV

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków, 0232 Literatura i językoznawstwo
(lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu retoryki w komunikacji werbalnej FRO_K1_W09

W2 Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu terminologicznego
stosowanego w retoryce FRO_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem
poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków. FRO_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności, jest
świadom odpowiedzialności za swoje zachowanie werbalne i niewerbalne FRO_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Retoryka jako narzędzie filologa w teorii i praktyce – wybrane aspekty dziedziny
retorycznej z perspektywy humanisty jako badacza i świadomego użytkownika języka. W1, W2, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz ocena na podstawie kolokwium
pisemnego.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie do sprawdzianu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Konwersatorium monograficzne z zakresu
filologii wschodniosłowiańskiej XV

Nazwa przedmiotu
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XV

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków, 0232 Literatura i językoznawstwo
(lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki funkcjonalnej języka rosyjskiego
w konfrontacji a gramatyką angielską FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykorzystywać ogólną wiedzę filologiczną i ogólną wiedzę z zakresu
dyscyplin pokrewnych do zadań związanych ze studiowaniem zagadnień z zakresu
gramatyki języka rosyjskiego

FRO_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów selekcjonować informacje i uwzględniać ich znaczenie dla rozwiązania
zadań z zakresu analizy gramatyki języka rosyjskiego w ujęciu funkcjonalnym. FRO_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Analiza jednostek języka rosyjskiego na wszystkich poziomach gramatyki -
fonetycznym, morfologicznym, leksykalnym i składniowym - z perspektywy ich
funkcjonowania w systemie i użyciu w konfrontacji z właściwościami języka
wykładowego przedmiotu.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na
ocenę

Podstawę zaliczenia stanowi obecność na zajęciach, aktywne w nich
uczestnictwo. Oceny: 4-5 uzyskuje się za zaliczenie testu pisemnego.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 60

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x



Sylabusy 80 / 205

Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Konwersatorium monograficzne z zakresu
filologii wschodniosłowiańskiej XVI

Nazwa przedmiotu
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVI

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków, 0232 Literatura i językoznawstwo
(lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie gwarantującym rozumienie wykładu i swobodną lekturę tekstów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
specyfikę procesów semiotycznych zachodzących we współczesnym
społeczeństwoe rosyjskim w zakresie znaków powiązanych z pojęciami
"rosyjskości" i "radzieckości"

FRO_K1_W05, FRO_K1_W07,
FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować za pomocą podstawowych metod semiotycznych współczesny
rosyjski dyskurs tożsamościowy

FRO_K1_U03, FRO_K1_U04,
FRO_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 krytycznego uczestnictwa w kulturze współczesnej FRO_K1_K01, FRO_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu



Sylabusy 81 / 205

1.

Семиосфера России ХХ века: трансформация знаков и символов русскости,
российскости и советскости. Тема 2. Русскость. Проблемы этнической и
национальной идентификации. Русские – этнос или нация? Семиотические
маркеры русскости. Роль идеологем в формировании концепта русскости
(Москва – третий Рим. Западники и славянофилы. Православие, самодержавие,
народность). Панславизм и мессианизм.

W1, U1, K1

2.

Семиосфера России ХХ века: трансформация знаков и символов русскости,
российскости и советскости. Тема 2. Русскость. Проблемы этнической и
национальной идентификации. Русские – этнос или нация? Семиотические
маркеры русскости. Роль идеологем в формировании концепта русскости
(Москва – третий Рим. Западники и славянофилы. Православие, самодержавие,
народность). Панславизм и мессианизм.

W1, U1, K1

3.

Семиосфера России ХХ века: трансформация знаков и символов русскости,
российскости и советскости. Тема 3. Советскость. Проблемы формирования
«нового человека». Интернационализм как концепт. Фазы конструирования
«новой исторической общности людей». Трансформация ценностей. Новый быт.
Бренды СССР

W1, U1, K1

4.
Семиосфера России ХХ века: трансформация знаков и символов русскости,
российскости и советскости. Тема 4. Российскость. Симбиоз имперского и
советского. Россияне как искусственный конструкт. «Старые песни о главном»
как тренд в политике и культуре. Культура диаспор. Глокализация.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczeni
e na
ocenę

Test otwarty. Uczestnicy zajęć wybierają 3 z 6 problemowych zagadnień
zrealizowanych podczas zajęć. Na każde z wybranych pytań udzielają swobodnej
wypowiedzi pisemnej o objętości każdorazowo od 200 do 1000 znaków. Za każdą z
odpowiedzi cząstkowych uzyskują ocenę według akademickiej skali ocen
stosowanej na UJ. Ocena końcowa jest zaokrągloną średnią wartością uzyskanych
ocen cząstkowych.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Konwersatorium monograficzne z zakresu
filologii wschodniosłowiańskiej XVII

Nazwa przedmiotu
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVII

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków, 0232 Literatura i językoznawstwo
(lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie gwarantującym rozumienie wykładu i swobodną lekturę tekstów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
mechanizmy funkcjonowania znaków odnoszących się do rzeczywistości
ZSRR we współczesnej rosyjskiej pamięci społecznej i w rosyjskich
wyobrażeniach zbiorowych

FRO_K1_W05, FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować współczesny rosyjski dyskurs pamięci i nostalgii FRO_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 świadomego i krytycznego uczestnictwa w kulturze FRO_K1_K01, FRO_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Раздел 1. Модели для сборки. Тема 1. Советскость как культурный феномен.
Знаки и символы советскости. Хронология советского мира. – 2 часа. Тема 2.
Формирование нового мира. Культура 1 и Культура 2: Авангардная парадигма и
советская классика. Революционный нейминг и новояз. Новый быт. – 4 часа.

W1, U1, K1
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2.
Раздел 2. Советский пантеон: fiction и nonfiction. Тема 1. Советские
канонические тексты разных эпох (литература и кино). - 2 часа. Тема 2. Новые
люди. Герои революции. Социалистическая социализация (Октябрята, пионеры,
комсомольцы, партийцы) – 2 часа.

W1, U1, K1

3.

Раздел 3. Переосмысление советского опыта. Тема 1. «Дух времени»: концепты
«патриотизма» 1930-х и «романтизма» 1960-х. – 2 часа. Тема 2. – «Длинные
семидесятые», «эпоха застоя», «перестройка». Стабильность и кризис. – 4 часа.
Материалы для обсуждения: Фильм А. Балабанова «Груз 200»; фильм В.
Меньшова «Москва слезам не верит»

W1, K1

4.

Раздел 4. Воображаемый СССР. Тема 1. Псевдосоветское. Конструирование и
симуляция. Проект «Старые песни о главном» – 2 часа. Тема 2. Советское и
антисоветское. Соц-арт. – 2 часа. Тема 3. Музеефикация советского. Музеи
советской истории. Музеи советского быта. Выставочные проекты.
Псевдосоветский общепит. – 4 часа.

W1, U1, K1

5.
Раздел 5. Тема 1. Игра в советское. Миф, утопия и идеология в российской
политике и культуре. – 2 часа. Тема 2. Трансформация героического пантеона. –
2 часа.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczeni
e na
ocenę

Test otwarty. Uczestnicy zajęć wybierają 3 z 6 problemowych zagadnień
zrealizowanych podczas zajęć. Na każde z wybranych pytań udzielają swobodnej
wypowiedzi pisemnej o objętości każdorazowo od 200 do 1000 znaków. Za każdą z
odpowiedzi cząstkowych uzyskują ocenę według akademickiej skali ocen
stosowanej na UJ. Ocena końcowa jest zaokrągloną średnią wartością uzyskanych
ocen cząstkowych.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Konwersatorium monograficzne z zakresu
filologii wschodniosłowiańskiej XVIII

Nazwa przedmiotu
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej XVIII

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków, 0232 Literatura i językoznawstwo
(lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 1, Semestr 2, Semestr 3,
Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie gwarantującym rozumienie wykładu i swobodną lekturę tekstów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 specyfikę społeczno-kulturową współczesnych rosyjskich miast FRO_K1_W07, FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 integrować filologiczny warsztat badawczy z wiedzą socjologiczną FRO_K1_U05, FRO_K1_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 świadomego uczestnictwa w kształtowaniu przestrzeni kulturowej i estetyki
życia codziennego FRO_K1_K02, FRO_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Понятийный аппарат анализа городского пространства в России. Ключевые
источники. Понятийный аппарат. Цель и задачи дисциплины W1, U1, K1
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2.

Город как пространство социального равенства и социальной дифференциации.
Классические и современные теории города – от Чикагской школы с Флорианом
Знанецким до Ричарда Флориды. Россия: от аграрной до урбанистической
империи. Современный российский город: критерии типологизации и
статистика. Концепция 4-х Россий по Н. Зубаревич.

W1, U1, K1

3.

Городские российские тренды: сохранение культурного наследия или сити.
Развитие постсоветских городов в 1990-е – 2010-е гг.: глобальное, глокальное,
локальное. Малые города и моногорода: специфика стратегии развития в
условиях постсоциалистического общества. Столицы России: Москва, Санкт-
Петербург, 3-я столица. Екатеринбург: кейс истории, культуры и
постиндустриального развития. Ментальные карты как метод изучения.

W1, U1, K1

4.

Культурное будущее постиндустриальных городских пространств.
Ревитализация промышленных пространств в российских городах: проекты,
финансирование, результаты и их общественное обсуждение. Проблемы
ревитализации и реновации постиндустриальных пространств. Уралмаш и Нова
Гута как кейсы постиндустриального пространства. Биографическая прогулка
как метод изучения города.

W1, U1, K1

5.

Город как совокупность событий – от мега до микро. Мегасобытия и их влияние
на экономику, экологию, культуру, инвестиционную привлекательность
российских городов. Событийная ориентация досуга горожан. Спортивные и
арт-события: типология, распространенность, аудитория и методы ее изучения.
Уральская индустриальная биеннале современного искусства как кейс события
в сфере современного искусства.

W1, U1, K1

6.

Искусство в общественных городских пространствах как фактор гуманитарного
развития территории. Паблик-арт в России: история и современность. Цифровое
искусство и его формы в мегаполисах. Уровень микрорайона: формы
общественных пространств и их контент. Визуальная экология современных
российских городов. Медиафасады как объект городского управления: акторы,
механизмы, последствия.

W1, U1, K1

7.
Город и повседневные практики. Город как место и время повседневности.
Репрезентируемое и нерепрезентируемое в городской повседневности.
Транспорт. Медиа. Досуговая миграция. Аренда жилья. Бюджет времени
жителей современного российского города.

W1, U1, K1

8. Сравнительный анализ реновации в польских и российских городах.
Представление студентами кейсов сравнительного анализа W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę, prezentacja

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 90
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę prezentacja

W1 x x

U1 x x

K1 x x



Sylabusy 89 / 205

Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyczna nauka języka rosyjskiego I

Nazwa przedmiotu
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 150

Liczba punktów ECTS
10

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotów: Praktyczna nauka języka rosyjskiego I: leksyka - konwersacje - tłumaczenia; Praktyczna nauka
języka rosyjskiego I: gramatyka i ortografia; sekwencyjny system zajęć i egzaminów, obowiązkowa obecność na zajęciach.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich aspektów przedmiotu Praktyczna nauka
języka rosyjskiego I w semestrze letnim .

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zasady posługiwania się podstawowym aparatem terminologicznym w zakresie języka
literackiego.

FRO_K1_W01,
FRO_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1

student: - potrafi prawidłowo rozpoznawać i stosować znaki graficzne alfabetu rosyjskiego -
potrafi właściwie używać poznane formy gramatyczne - potrafi poprawnie stosować
podstawowe zasady ortograficzne - potrafi uzasadnić wybór właściwych reguł ortograficznych,
gramatycznych - w podstawowym zakresie rozumie strukturę organizacyjną materiału
gramatycznego - prawidłowo konstruuje i zapisuje zdania proste Student: - stosuje leksykę
i materiał morfosyntaktyczny w konstruowaniu wypowiedzi sterowanej - reprodukuje proste
teksty w oparciu o opanowany materiał - relacjonuje przeczytane teksty - prezentuje, opowiada
w oparciu o nabytą leksykę (w formie ustnej i pisemnej) - konstruuje wypowiedź spontaniczną
w ramach omawianej leksyki - zbiera, definiuje i opisuje materiał z zakresu podstawowej
leksyki. Student - odtwarza poprawną wymowę głosek i wyrazów rosyjskich - umiejętnie stosuje
współczesną wymowę - rozpoznaje zjawiska fonetyczne

FRO_K1_U01,
FRO_K1_U02,
FRO_K1_U03,
FRO_K1_U06,
FRO_K1_U13
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Realizacja materiału gramatycznego i ortograficznego obejmuje w semestrze letnim
następujące zagadnienia: 1. Rzeczownik - III deklinacja (кость, мышь, церковь,
любовь, мать, дочь) - II deklinacja * rodzaj męski (вертолёт/мальчик,
словарь/медведь, трамвай/герой/музей/воробей/санаторий) - niestandardowe
tworzenie liczby mnogiej: котёнок – котята, брат – братья, варшавянин –
варшавяне - tworzenie liczby mnogiej w zależności od znaczenie np.: лист –
листы/листья * rodzaj nijaki (окно, море, здоровье, здание) - rzeczowniki rodzaju
nijakiego typu имя - rzeczowniki nieodmienne 4. Przymiotnik - odmiana
przymiotników twardotematowych (красивый) i miękkotematowych (синий) -
odmiana przymiotników z tematem na -г, -к, -х - odmiana przymiotników z tematem
na spółgłoskę syczącą (z akcentowanym tematem; z akcentowaną końcówką) -
tworzenie i odmiana przymiotników dzierżawczych - połączenia przymiotnika
i rzeczownika z liczebnikiem 2, 3, 4 w mianowniku 5. Stopniowanie przymiotników -
analityczny i syntetyczny sposób tworzenia stopnia wyższego - analityczny
i syntetyczny sposób tworzenia stopnia najwyższego 6. Zaimek - odmiana zaimków
osobowych (я, ты, он, она, оно, мы, вы, они) - odmiana zaimków dzierżawczych
(мой, твой, его, её, наш, ваш, их) - odmiana zaimków pytających (какой, чей) -
odmiana zaimków wskazujących (этот, тот) - użycie konstrukcji typu: Я думаю об
этом. Я думаю о том, что ... - użycie zaimków друг друга i себя 7. Określenie ruchu
i miejsca - użycie przysłówków (здесь, там, сюда, туда) - odpowiedź na pytania где?
куда? откуда? - konstrukcja далеко от чего? Realizacja materiału leksykalnego
obejmuje w semestrze letnim następujące zagadnienia: 1. Człowiek – zdrowie –
choroba - części ciała (wygląd zewnętrzny człowieka i podstawowe organy
wewnętrzne) - samopoczucie, stan zdrowia * czasowniki: чувствовать себя,
болеть/заболеть (чем?), cтрадать (чем?/от чего?), жаловаться (на что?) *
konstrukcja typu: У меня болит … * formy болен/больна/больны (чем?) * użycie
przymiotnika больной (больной=пациент, больной человек, больной желудок ...)
- podstawowe choroby i dolegliwości (objawy chorób) - służba zdrowia (lekarze,
instytucje medyczne, gabinet lekarski, leki) - wizyta u lekarza (dialogi) 2. Pory roku -
nazwy pór roku i miesięcy - charakterystyka pór roku (pogoda, wady i zalety,
spędzanie czasu) 3. Pogoda - zjawiska atmosferyczne, prognoza pogody 4. Orientacja
w mieście - droga (pytania i odpowiedzi), czasowniki: доехать, добраться, дойти,
попасть - podstawowe środki transportu (konstrukcja ехать на чём?) - użycie
przysłówków: здесь, там, сюда, туда, отсюда, оттуда 5. Dom i mieszkanie - adres,
typy budynków mieszkalnych w mieście i na wsi, określenie kondygnacji (piwnica,
parter, piętra, strych, klatka schodowa), czasowniki спускаться и подниматься - opis
mieszkania (pokoje i inne pomieszczenia wraz z wyposażeniem, konstrukcja
квартира состоит из ...) 6. Moskwa – Rosja - świat - krótka historia Moskwy - spacer
po Moskwie (najważniejsze miejsca i zabytki) - symbole narodowe Rosji (flaga, hymn,
godło); przymiotniki: русский i российский - kontynenty, europejskie i (główne)
światowe kraje i narodowości Realizacja materiału fonetycznego obejmuje
w semestrze letnim następujące zagadnienia: 1. Rosyjski system fonetyczny,
podstawowe jednostki fonetyczne (głoska, sylaba, wyraz fonetyczny), struktura
rytmiczno-akcentuacyjna wyrazu, transkrypcja fonetyczna; 2. Podstawowe zjawiska
fonetyczne, redukcja; 3. Artykulacja samogłosek а, о, и, у, ы, э w sylabach
akcentowanych i nieakcentowanych; 4. Artykulacja samogłosek я, е, ё, ю
po spółgłoskach oraz na początku wyrazu, po samogłoskach i po miękkim i twardym
znaku – w sylabach akcentowanych i nieakcentowanych; 5. Artykulacja spółgłosek
miękkich i twardych, dźwięcznych i bezdźwięcznych; przedniojęzykowe л; [v]
w grupach св, тв, кв, цв, чв, шв; 6. Wymowa spółgłosek bezdźwięcznych przed jotą,
spółgłoskami sonornymi i samogłoskami; 7. Artykulacja połączeń spółgłoskowych,
których postać graficzna odbiega od fonetycznej: тц, дц, тч, дч; сш, сж, зж, зш, жж;
сч, зч; тс, дс; гк, гч; стск; стн, стл, здн, вств, рдц, лнц; чн; чт; нг, нк; -ого, -его; 8.
Wymowa przyimka z następującym po nim wyrazem; 9. Wymowa partykuły zwrotnej
(połączenia тся, ться, сся, зся, стся, сться, ся, сь); 10. Przejście [i] do [y] na styku
wyrazów; 11. Wymowa partykuły не, zaimka он i spójnika но; 12. Wymowa
spółgłosek przed е, samogłoski о oraz połączeń цио, циа, ио, иа w wyrazach
zapożyczonych; 13. Wymowa wyrazów: бухгалтер, помощник, рентген, сердце,
солнце, пожалуйста, дождь i in.; 14. Wymowa rosyjskich patronimików.

W1, U1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, Metoda sytuacyjna, gra dydaktyczna, konsultacje

Rodzaj zajęć

For
my

zalic
zeni

a

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

egza
min
pise
mny,
egza
min
ustn
y,
zalic
zenie
pise
mne,
zalic
zenie
ustn
e

Warunki zaliczenia przedmiotu: - obecność na zajęciach • aktywne uczestnictwo w
zajęciach • systematyczne przygotowywanie na zajęcia zadanego materiału •
systematyczne przygotowywanie prac pisemnych - kontrola nagrań czytania
przygotowanego Formy uzyskania zaliczenia: • śródsemestralne prace kontrolne •
ocenianie ciągle • sprawdzian semestralny Studentowi przysługują dwa terminy
zaliczenia. W semestrze letnim student powinien otrzymać zaliczenie do końca zajęć
dydaktycznych - I termin; po uzyskaniu zaliczenia student może przystąpić do
egzaminu w letniej sesji egzaminacyjnej. W przypadku nieuzyskania zaliczenia w I
terminie zarówno zaliczenie, jak i egzamin student zdobywa w letniej sesji poprawkowej
(wrzesień). Wrześniowy termin uzyskania zaliczenia i egzaminu będzie terminem
drugim i ostatnim. Dopuszcza się odpowiednio 1, 2 nieusprawiedliwione nieobecności
na zajęciach w stosunku do ilości godzin z danego aspektu w semestrze, tj.
odpowiednio dla 30h, 60h. Powyżej 1, 2 nieobecności (odpowiednio dla 30, 60 godzin w
semestrze) student nie zostaje dopuszczony do zaliczenia. Nieobecności należy
odpracować na konsultacjach. Poprawa kolokwiów cząstkowych lub innych prac
powinna nastąpić w terminie 2 tygodni od momentu ich oddania. Osoby, które nie
spełnią powyższych wymogów, tracą 1. termin zaliczenia, a tym samym 1. termin
egzaminu. EGZAMIN: pisemny i ustny. Egzamin obejmuje materiał wszystkich aspektów
zrealizowany w I i II semestrze. Warunkiem zdania egzaminu jest zdanie części
pisemnej i ustnej. Do egzaminu ustnego zostają dopuszczone tylko osoby, które
pozytywnie zdały część pisemną. Egzamin pisemny składa się z 2 części: 1.
Tłumaczenie kontekstów na język rosyjski 2. Test gramatyczno-ortograficzny Egzamin
ustny: zreferowanie samodzielnie przygotowanego wcześniej tematu na podstawie 1
artykułu (grupa początkująca); 2 artykułów (grupa zaawansowana); czytanie
przygotowane przez egzaminatora fragmentu z obu artykułów z akcentami (grupa
zaawansowana), z jednego artykułu z akcentami (grupa początkująca. Czytanie
nieprzygotowane na bazie tekstów przygotowanych przez prowadzącego aspekt
Wymowa i intonacja z rozpoznawaniem poszczególnych zjawisk fonetycznych. Sytuacje
komunikacyjne. Polecenie po polsku. Terminy egzaminów: sesja egzaminacyjna, sesja
poprawkowa

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 150

przygotowanie do zajęć 45

przygotowanie do sprawdzianu 25

Przygotowanie prac pisemnych 30

konsultacje 7

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 25
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przygotowanie do egzaminu 15

uczestnictwo w egzaminie 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
300

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
150

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny egzamin ustny zaliczenie pisemne zaliczenie ustne

W1 x x x x

U1 x x x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku
II

Nazwa przedmiotu
Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku II

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku II

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie wykładu z historii literatury rosyjskiej w semestrze pierwszym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu literatury rosyjskiego romantyzmu FRO_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student posiada podstawowe umiejętności pozwalające na aktywne uczestnictwo
w dyskusji na temat zjawisk, prądów i stylów literackich pierwszego czterdziestolecia
XIX wieku, studiowanych w ramach kierunku filologia rosyjska

FRO_K1_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest świadom wartości literatury rosyjskiego romantyzmu i jej miejsca
w dziedzictwie kulturowym Europy FRO_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Wiek XIX. Lata 1801 – 25. Tło historyczne. Preromantyzm. Życie literackie: salony,
ugrupowania. Główni autorzy: K. Batiuszkow. W. Żukowski. A. Gribojedow. Literatura
dekabrystowska i jej przedstawiciele.

W1, U1, K1

2. Lata 1826–1842. Kontekst historyczny. Życie literackie, ugrupowania, krytyka.
Romantyzm jako prąd literacki. W1, U1, K1

3. A. Puszkin- ewolucja twórczości. Liryka , poematy, dramaturgia, nowelistyka. Początki
realizmu. W1, U1, K1

4. M. Gogol . Formy prozatorskie i dramatyczne. Elementy romantyczne w prozie
Gogola. Literatura jako posłannictwo. Komizm. Groteska. W1, U1, K1

5. M. Lermontow – liryka romantyczna, wyjątkowość i inspiracje filozoficzne. Poematy,
dramat. Proza realistyczna. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny
Egzamin obejmuje całość materiału z semestru zimowego i letniego. Do
egzaminu są dopuszczani studenci, którzy mają zaliczone wykłady i
ćwiczenia w obu semestrach.

ćwiczenia zaliczenie ustne Zaliczenie ćwiczeń: zdane kolokwium z lektur, pozytywna ocena pracy
semestralnej.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 30

uczestnictwo w egzaminie 1

przygotowanie do egzaminu 15

przygotowanie do ćwiczeń 15

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie pracy semestralnej 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
116
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny zaliczenie ustne

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Wstęp do językoznawstwa

Nazwa przedmiotu
Wstęp do językoznawstwa

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Wstęp do językoznawstwa

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student ma podstawową wiedzę o specyfice nauk humanistycznych w systemie nauk oraz
specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii w stosunku do innych nauk
humanistycznych

FRO_K1_W06

W2 student ma podstawową wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie FRO_K1_W01

W3 student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej
zmienności jego znaczeń FRO_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim dotyczące
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także
różnych źródeł

FRO_K1_U09

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz uznaje
potrzebę ciągłego dokształcania się FRO_K1_K01
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
1. Językoznawstwo jako nauka o języku naturalnym: definicja języka naturalnego;
cechy diakrytyczne znaków językowych; zasady klasyfikacja języków; podrodziny
językowe rodziny indoeuropejskiej.

W1, W3

2. 2. Językoznawstwo jako dyscyplina semiotyki: triadyczny podział nauki o znakach Ch.
Morrisa. W2

3. 3. Koncepcja funkcji języka (K. Bühler, R. Jakobson, B. Malinowski) a teoria aktów
mowy (J. Austin, J. Searle). W3

4. 4. Znaczenie znaków językowych: semantyka leksykalna; wybrane problemy z opisu
semantycznego zdań. W3, U1

5. 5. Językoznawstwo jako naukowy opis języka: opis strukturalny; gramatyka
transformacyjno-generatywna; kognitywizm a lingwistyka kulturowa. W2

6. 6. Wybrane zagadnienia z teorii tekstu. W2, U1

7. 7. Językoznawstwo jako dyscyplina otwarta na inne gałęzie wiedzy o człowieku. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie
na ocenę

Ocenie podlega: aktywność i przygotowanie się do zajęć: 10 pkt przygotowanie
referatu i wygłoszenie go na zajęciach: jeden raz w semestrze: 20 pkt zaliczenie
kolokwium pisemnego z całości materiału: 70 pkt. Obowiązuje skala ocen (1-100
pkt): 0-50 pkt - ocena ndst 51-60 pkt - ocena dst 61-70 pkt - ocena plus dst 71-80
pkt - ocena db 81-90 pkt - ocena +db 91-100 pkt - ocena bdb

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie referatu 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia Rosji od Piotra I do Mikołaja II

Nazwa przedmiotu
Historia Rosji od Piotra I do Mikołaja II

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Historia Rosji od Piotra I do Mikołaja II

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia, 0232 Literatura i językoznawstwo
(lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Historia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na wykładach. Zdany egzamin z Historii Rusi do końca XVII wieku

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z dziejami i kulturą duchową Carstwa i Cesarstwa Rosyjskiego
od 1682 do 1917 roku. Omówiona zostanie zarówno polityka wewnętrzna Imperium Rosyjskiego, jak i jego
stosunki z bliższymi i dalszymi sąsiadami: Rzeczpospolitą Obojga Narodów (a po rozbiorach 1772–1795 –
Polakami, Litwinami, Ukraińcami, Białorusinami), Estończykami, Łotyszami, Finami, Szwecją, Turcją, narodami
Kaukazu i Azji Środkowej, Anglią, Francją, Prusami (od 1871 – Cesarstwem Niemieckim), Włochami, Bułgarią,
Serbią, Czarnogórą, Austrią (od 1867 – Austro-Węgrami), USA, Japonią, Chinami, Mongolią. Zostanie opisane
powstanie i rozwój kontynentalnego Imperium Rosyjskiego, jego wojny - zaborcze i obronne - oraz ostateczny
upadek w 1917. Omówione będą również wpływy kultury - w tym ideologii - na historię i politykę.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 dzieje właściwe i kulturę duchową omwaianej epoki FRO_K1_W05, FRO_K1_W06,
FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze
w zakresie dziejów właściwych i kultury duchowej omawianej epoki.

FRO_K1_U03, FRO_K1_U05,
FRO_K1_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 rozumienia i docenienia wpływu kultury duchowej na dzieje właściwe oraz
wpływu wielu narodów na dzieje konkretnego państwa czy imperium FRO_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

1. Epoka Piotra Wielkiego (1700–1725) – reformy wewnętrzne, kontakty
z protestancką Europą i powstanie nowożytnego Imperium Rosyjskiego
po zwycięstwie w Wielkiej Wojnie Północnej (1700-1723). Likwidacja Hetmanatu
Ukrainy Lewobrzeżnej po stłumieniu buntu Iwana Mazepy i zwycięstwie nad Szwedami
i Kozakami pod Połtawą w 1709. Podział Rosji na gubernie. 2. „Epoka pałacowych
przewrotów” – Rosja od Katarzyny I do Piotra III (1725–1762). Umocnienie pozycji
"dworianstwa" (rodzaj szlachty). Udział Rosji w wojnie siedmioletniej (1756-1763) -
pierwszej wojnie o zasięgu światowym. Skuteczna ingerencja Rosji, Austrii i Prus
w sprawy Rzeczpospolitej Obojga Narodów („traktat trzech czarnych orłów” z 1732
roku). Manifest Piotra III o wolnościach szlacheckich (1762). 3. Epoka Katarzyny II
(1762–1796). Dwie wygrane przez Rosję wojny z Turcją - wojna o Polskę w 1768-1774
i wojna o Krym w 1787-1792. Potwierdzenie wolności szlachty i zwiększenie liczby
guberni. Ekspansja Imperium Rosyjskiego nad Morze Czarne. Powstanie Pugaczowa
i jego stłumienie (1773-1775). Likwidacja przez Rosje Siczy Zaporoskiej (1775). Trzy
rozbiory Rzeczpospolitej (1772–1795). 4. Kultura XVIII wieku wobec Imperium. 5. Lata
panowania „cara-szaleńca” Pawła I (1796–1801). Regres w polityce wewnętrznej. 6.
Rosja a Europa w okresie panowania Aleksandra I (1801–1825). Reformy wewnętrzne
pierwszego i okres reakcji po kongresie wiedeńskim. Powstanie Wielkiego Księstwa
Warszawskiego. Wojna z Napoleonem 1812. Rosjanie w Paryżu, kongres wiedeński
i Święte Przymierze. 7. Przyłączenie Gruzji do Imperium Rosyjskiego. Stosunek Rosji
do niepodległości Greków. 8. Autarkiczno-reakcyjne imperium Mikołaja I i jego upadek
(1825–1855). Dekabryści i ich upadek. Udział carskiej Rosji w tłumieniu „wiosny
ludów” w Europie. 9. Polskie powstanie listopadowe i jego stłumienie 1830-1831. 10.
Przegrana wojna krymska (1853–1856) – koalicja europejsko-azjatycka (Turcja, Anglia,
Francja, Sardynia) przeciwko Rosji . 11. Czasy Aleksandra II – wielkie reformy
posewastopolskie i geopolityka podbojów (1855–1881). Przyłączenie krajów Azji
Środkowej do Imperium. Polityka Rosji na Bałkanach. Skuteczne popieranie
niepodległości dla Bułgarii i Serbii – wygrana wojna z Turcją 1877–1878. 12. Polskie
powstanie styczniowe 1863 i jego stłumienie. 13. Reakcyjny kapitalizm Aleksandra III
(1881–1894). Okres bez wojen, a w polityce wewnętrznej zwrot ku okresowi
antyreform Mikołaja I. 14. Polityka zagraniczna Rosji 1881–1895 – porzucenie „sojusz
trzech cesarzy” (Rosja, Niemcy, Austro-Węgry) i przystąpienie do Trójporozumienia-
Ententy (Rosja, Francja, Anglia). 15. Panowanie Mikołaja II (1894–1917). Przegrana
wojna z Japonią (1904-1905). 16. Rewolucja 1905–1907 i carska polityka reform
(Manifest Październikowy 1905 i wybory do Dumy Państwowej). Polityka zagraniczna
Izwolskiego i sytuacja w Rosji w 1908-1914. 17. Pierwsza wojna światowa 18.
Rewolucja lutowa 1917 i przewrót bolszewicki w październiku 1917 (koniec Domu
Romanowów i powstanie Rosji Radzieckiej). 4. Kultura XVIII wieku wobec Imperium. 5.
Lata panowania „cara-szaleńca” Pawła I (1796–1801). Regres w polityce wewnętrznej.
6. Rosja a Europa w okresie panowania Aleksandra I (1801–1825). Reformy
wewnętrzne pierwszego i okres reakcji po kongresie wiedeńskim. Powstanie Wielkiego
Księstwa Warszawskiego. Wojna z Napoleonem 1812. Rosjanie w Paryżu, kongres
wiedeński i Święte Przymierze. 7. Przyłączenie Gruzji do Imperium Rosyjskiego.
Stosunek Rosji do niepodległości Greków. 8. Autarkiczno-reakcyjne imperium Mikołaja
I i jego upadek (1825–1855). Dekabryści i ich upadek. Udział carskiej Rosji
w tłumieniu „wiosny ludów” w Europie. 9. Polskie powstanie listopadowe i jego
stłumienie 1830¬1831. 10. Wojna krymska (1853–1856) – koalicja europejsko-
azjatycka przeciwko Rosji (Turcja, Anglia, Francja, Sardynia). 11. Czasy Aleksandra II –
wielkie reformy posewastopolskie i geopolityka podbojów (1855–1881). Przyłączenie
krajów Azji Środkowej do Imperium. Polita Rosji na Bałkanach. Skuteczne popieranie
niepodległości dla Bułgarii i Serbii – wygrana wojna z Turcją 1877–1878. 12. Polskie
powstanie styczniowe 1863 i jego stłumienie. 13. Reakcyjny kapitalizm Aleksandra III
(1881–1894). Okres bez wojen, a w polityce wewnętrznej zwrot ku okresowi
antyreform Mikołaja I. 14. Polityka zagraniczna Rosji 1881–1895 – porzucenie „sojusz
trzech cesarzy” (Rosja, Niemcy, Austro-Węgry) i przystąpienie do Trójporozumienia-
ententy (Rosja, Francja, Anglia). 15. Panowanie Mikołaja II (1894–1917). Rewolucja
1905–1907 i polityka reform (manifest październikowy 1905 i powołanie Dumy).
Chaos w Rosji przed 1914. 16. Pierwsza wojna światowa i koniec Domu Romanowów
w lutym 1917.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin pisemny

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

uczestnictwo w egzaminie 2

przygotowanie do egzaminu 18

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z
el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol.

Nazwa przedmiotu
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol.

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol.

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 NFRu1A_W03 Student ma uporządkowaną wiedzę o strukturze współczesnego języka
rosyjskiego oraz podstawowe informacje z zakresu historii języka rosyjskiego FRO_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 NFRu1A_U09 posiada podstawową umiejętność posługiwania się pojęciami i metodami
badawczymi z zakresu subdyscyplin filologii FRO_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 NFRu1A_K01 Student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i posiadanych
umiejętności oraz uznaje potrzebę ciągłego dokształcania się FRO_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Fonetyka współczesnego języka rosyjskiego. Relacje pomiędzy fonetyką a grafiką. W1

2. System słowotwórczy współczesnego języka rosyjskiego z elementami opisu
konfrontatywnego rosyjsko-polskiego W1, U1

3. Morfologia fleksyjna z elementami opisu konfrontatywnego rosyjsko-polskiego. Część
pierwsza tego działu jest poświęcona czasownikowi rosyjskiemu. W1, U1
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4. Opis kategorii gramatycznych i semantycznych czasownika (aspekt) oraz
formotwórstwo czasownika rosyjskiego. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczen
ie

Przedmiot jest częścią sekwencyjnej całości, w której skład wchodzi również
przedmiot pod nazwą „Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z elementami
gramatyki kontrastywnej rosyjsko-polskiej II”. Formą ewaluacji jest egzamin pisemny
po zakończeniu całego cyklu, czyli po trzecim semestrze. Warunkiem dopuszczenia
do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z zajęć w formie wykładu i ćwiczeń, po
każdym z trzech semestrów.

ćwiczenia
zaliczen
ie na
ocenę

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Zaliczenie uzyskuje się na podstawie
pisemnych kolokwiów, przeprowadzanych regularnie w ciągu semestru po
zakończeniu cząstkowych partii materiału oraz regularnego i aktywnego
uczestnictwa w zajęciach.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Analiza dzieła literackiego

Nazwa przedmiotu
Analiza dzieła literackiego

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Analiza dzieła literackiego

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony kurs Wstęp do literaturoznawstwa

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
specyfikę nauk humanistycznych w systemie nauk oraz specyfikę przedmiotowej
i metodologicznej filologii w stosunku do innych nauk humanistycznych; podstawowy
aparat pojęciowo-terminologicznego stosowany w subdyscyplinach filologii; podstawowe
metody analizy i interpretacji dawnych i współczesnych rosyjskich tekstów literackich

FRO_K1_W01,
FRO_K1_W04,
FRO_K1_W06

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację
z wykorzystaniem źródeł polsko- i rosyjskojęzycznych; przeprowadzić analizę tekstu
z zastosowaniem podstawowych metod, uwzględniając przy tym kontekst społeczny
i kulturowy;

FRO_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 określenia zakresu swojej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz uznaje potrzebę
ciągłego dokształcania się

FRO_K1_K01,
FRO_K1_K04

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Analiza i interpretacja wybranych kategorii świata przedstawionego
reprezentatywnych dla epiki (narrator, przestrzeń, czas i in.), liryki (podmiot liryczny,
sytuacja liryczna i in.) i dramatu (bohater, akcja i in.).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie pisemne, zaliczenie
ustne, zaliczenie na ocenę,
zaliczenie

obecność na zajęciach, przygotowanie do zajęć, wykonanie
prac domowych i zadanych prac pisemnych, zaliczenie
kolokwium

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie ustne zaliczenie na ocenę zaliczenie

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Kultura rosyjska

Nazwa przedmiotu
Kultura rosyjska

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Kultura rosyjska

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 2

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
3

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 najważniejsze pojęcia służące do opisu zjawisk kulturowych. Student zna
najważniejsze procesy w dziejach kultury rosyjskiej. FRO_K1_W01, FRO_K1_W05

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować wybrane zjawiska kulturowe z wykorzystaniem samodzielnie
zdobytych informacji w źródłach polskich i rosyjskich. FRO_K1_U03, FRO_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 udziału w zachowywaniu dziedzictwa kulturowego. FRO_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Kultura rosyjska w kontekście kultury ogólnoeuropejskiej: cechy wspólne i specyfika. W1, U1, K1

2. Rosyjski model świata oraz najważniejsze cech mentalności rosyjskiej. W1, U1, K1

3. Charakter religijności. W1, U1, K1

4. Stosunku do prawa i praworządności. W1, U1, K1

5. Miasto rosyjskie i jego specyfika. W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyczna nauka języka rosyjskiego II:
leksyka - konwersacje - tłumaczenia

Nazwa przedmiotu
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II: leksyka - konwersacje - tłumaczenia

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II: leksyka - konwersacje - tłumaczenia

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu – praktyczna nauka języka rosyjskiego I. Sekwencyjny system zajęć i egzaminów. Obowiązkowa
obecność na zajęciach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie kompleksową naturę języka i jego złożoność. FRO_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi samodzielnie konstruować wypowiedzi, reprodukować proste teksty,
swobodnie uczestniczyć w dialogu i dyskusji, spontanicznie i w poprawny sposób
reagować w typowych sytuacjach komunikatywnych. Student umie zaprezentować własną
opinię na dany temat, uzasadnić swój wybór, opowiadać o zaistniałych sytuacjach,
stosując przy tym nowy zasób słownictwa oraz samodzielnie przygotować wypowiedź
ustną w oparciu o nietrudny materiał ze źródeł pisemnych.

FRO_K1_U01,
FRO_K1_U02,
FRO_K1_U03,
FRO_K1_U06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Materiał leksykalny w semestrze zimowym obejmuje następujące zagadnienia: 1.
Zakupy (rodzaje sklepów; nazwy działów w supermarketach; dialogi ekspedienta
z klientem; nazwy artykułów spożywczych; nazwy towarów przemysłowych,
komputerowych, odzieżowych (podstawa), obuwniczych (podstawa); AGD; na targu;
zakupy przez Internet). 2. Sport (dyscypliny sportowe; imprezy i zawody sportowe;
sport w życiu człowieka). 3. Kuchnia (dania kuchni rosyjskiej; przygotowanie potraw:
składniki + opis przyrządzenia; w restauracji: rezerwacja stolika, złożenie
zamówienia; zdrowe odżywianie; spożywanie fast foodów a problem otyłości). 4. Życie
kulturalne (w kinie, w teatrze).

W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć
Formy
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zalicze
nie
pisemn
e,
zalicze
nie
ustne,
zalicze
nie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu: - obecność na zajęciach, - aktywność na zajęciach, -
terminowe wykonywanie i zaliczanie prac ćwiczeniowych, domowych i kontrolnych
oraz pozytywna ocena z prac pisemnych oraz ustnych, - udział w konsultacjach.
Formy uzyskania zaliczenia: - ocenianie ciągłe, - śródsemestralne prace kontrolne, -
sprawdzian semestralny, - przygotowywanie i zaliczenie indywidualnych wystąpień
(wypowiedź w oparciu o artykuły), - przygotowywanie prezentacji (ustna,
multimedialna). Studentowi przysługują dwa terminy zaliczenia. - W semestrze
zimowym student powinien otrzymać zaliczenie do końca sesji poprawkowej semestru
zimowego. - Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w
stosunku do ilości godzin z danego aspektu w semestrze, tj. 60 godzin. Powyżej 2
nieobecności (dla 60 godzin w semestrze) student nie zostaje dopuszczony do
zaliczenia. Oznacza to, że w takim wypadku student będzie powtarzał semestr nauki.
Nieobecności, należy odpracować na konsultacjach. - Poprawa kolokwiów
cząstkowych lub innych prac powinna nastąpić w okresie 2 tygodni od momentu ich
oddania. - Osoby, które nie spełniają powyższych wymogów tracą pierwszy termin
zaliczenia.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 60

przygotowanie prezentacji multimedialnej 2

przygotowanie do sprawdzianu 10

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

Przygotowanie prac pisemnych 15

konsultacje 3
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie ustne zaliczenie na ocenę

W1 x x x

U1 x x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyczna nauka języka rosyjskiego II:
wymowa i intonacja

Nazwa przedmiotu
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II: wymowa i intonacja

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II: wymowa i intonacja

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu – praktyczna nauka języka rosyjskiego I. Sekwencyjny system zajęć i egzaminów. Obowiązkowa
obecność na zajęciach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student umiejętnie stosuje współczesną wymowę i ma podstawowe nawyki
intonacyjne; rozpoznaje zjawiska fonetyczne i konstrukcje intonacyjne, występujące
w wypowiedzi ustnej oraz uzasadnia wybór odpowiedniej konstrukcji intonacyjnej.

FRO_K1_U03,
FRO_K1_U06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Analizowany materiał obejmuje następujące zagadnienia: 1. Elementy prozodyczne:
akcent zdaniowy, jego miejsce i rola w zdaniu; 2. Interwał melodyczny, pauza,
syntagma; 3. Konstrukcje intonacyjne ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-5, ИК-6, ИК-7
(charakterystyka, zastosowanie); 4. Analiza intonacyjna tekstów.

U1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

gra dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć

For
my

zalic
zeni

a

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zalic
zeni
e na
ocen
ę

Warunki zaliczenia przedmiotu: – obecność na zajęciach – aktywne uczestnictwo w
zajęciach – systematyczne przygotowywanie na zajęcia zadanego materiału –
pozytywny wynik kolokwiów Formy uzyskania zaliczenia: – śródsemestralne kolokwia
ustne – ocenianie ciągłe – sprawdzian semestralny Studentowi przysługują dwa terminy
zaliczenia. – w semestrze zimowym student powinien otrzymać zaliczenie do końca sesji
poprawkowej semestru zimowego; po uzyskaniu zaliczenia student może przystąpić do
egzaminu w letniej sesji egzaminacyjnej. W przypadku nieuzyskania zaliczenia w I
terminie student zdobywa zaliczenie w zimowej sesji poprawkowej (luty). Dopuszcza się
1 nieusprawiedliwioną nieobecności na zajęciach w stosunku do ilości godzin z danego
aspektu w semestrze, tj. 30h. Powyżej 1 nieobecności ( dla 30 godzin w semestrze)
student nie zostaje dopuszczony do zaliczenia. Nieobecności należy odpracować na
konsultacjach. Poprawa kolokwiów cząstkowych lub innych prac powinna nastąpić w
okresie 2 tygodni. Osoby, które nie spełnią powyższych wymogów, tracą 1. termin
zaliczenia.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 16

konsultacje 3

przygotowanie do sprawdzianu 6

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

U1 x



Sylabusy 115 / 205

Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyczna nauka języka rosyjskiego II:
gramatyka i ortografia

Nazwa przedmiotu
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II: gramatyka i ortografia

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II: gramatyka i ortografia

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu – praktyczna nauka języka rosyjskiego I. Sekwencyjny system zajęć i egzaminów. Obowiązkowa
obecność na zajęciach.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie kompleksową naturę języka i jego złożoność. FRO_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi uzasadnić zastosowanie poszczególnych reguł gramatycznych
i ortograficznych w oparciu o zdobytą wiedzę. Student umie wybrać odpowiednią
regułę obrazującą dane zjawisko gramatyczne oraz poprawnie konstruować zdania
złożone.

FRO_K1_U02, FRO_K1_U03,
FRO_K1_U06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Materiał gramatyczny i ortograficzny obejmuje w semestrze zimowym następujące
zagadnienia: tryb rozkazujący czasownika; rekcja czasownika; tworzenie i użycie
zaimka przeczącego; odmiana i użycie liczebnika głównego, porządkowego
i zbiorowego; połączenia przymiotnika, zaimka i rzeczownika z liczebnikami 2,3,4;
liczebnik a kategoria żywotności; tworzenie i użycie zaimka nieokreślonego;
przysłówki тоже/также; odmiana nazwisk; pisownia miękkiego i twardego znaku.

W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, gra dydaktyczna, konsultacje

Rodzaj zajęć
Form

y
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zalicze
nie
pisem
ne,
zalicze
nie na
ocenę

Warunki zaliczenia przedmiotu: - obecność na zajęciach, - aktywność na zajęciach, -
terminowe wykonywanie i zaliczanie prac ćwiczeniowych, domowych i kontrolnych
oraz pozytywna ocena z prac pisemnych oraz ustnych, - udział w konsultacjach. Formy
uzyskania zaliczenia: - ocenianie ciągłe, - śródsemestralne prace kontrolne, -
sprawdzian semestralny. Studentowi przysługują dwa terminy zaliczenia. - W
semestrze zimowym student powinien otrzymać zaliczenie do końca sesji
poprawkowej semestru zimowego. - Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione
nieobecności na zajęciach w stosunku do ilości godzin z danego aspektu w semestrze,
tj. 60 godzin. Powyżej 2 nieobecności (dla 60 godzin w semestrze) student nie zostaje
dopuszczony do zaliczenia. Oznacza to, że w takim wypadku student będzie powtarzał
semestr nauki. Nieobecności, należy odpracować na konsultacjach. - Poprawa
kolokwiów cząstkowych lub innych prac powinna nastąpić w okresie 2 tygodni od
momentu ich oddania. - Osoby, które nie spełniają powyższych wymogów tracą
pierwszy termin zaliczenia.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 60

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

konsultacje 5

Przygotowanie prac pisemnych 10

Przygotowanie do sprawdzianów 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia literatury rosyjskiej (1842-1917) I

Nazwa przedmiotu
Historia literatury rosyjskiej (1842-1917) I

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Historia literatury rosyjskiej (1842-1917) I

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1. Zdany egzamin z przedmiotu "Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku".

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu procesu literackiego w Rosji od roku 1842 do roku 1917.

C2 Zapoznanie studentów z twórczością klasyków literatury rosyjskiej XIX i początku XX wieku.

C3 Uświadomienie studentom ważności i aktualności problemów poruszanych przez pisarzy rosyjskich w/w okresu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student ma ogólną, uporządkowaną wiedzę z zakresu historii
i współczesności kultury rosyjskiej.

FRO_K1_W01, FRO_K1_W02,
FRO_K1_W04, FRO_K1_W05, FRO_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi student posiada umiejętność merytorycznego
argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz
formułowania wniosków.

FRO_K1_U01, FRO_K1_U03, FRO_K1_U04,
FRO_K1_U09, FRO_K1_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
student jest gotów selekcjonować informacje i uwzględniać ich
znaczenie dla rozwiązania poszczególnych zadań analitycznych
i badawczych.

FRO_K1_K01, FRO_K1_K02, FRO_K1_K03,
FRO_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Proces literacki w Rosji w latach 1840-ch. W1

2. Poezja Fiodora Tiutczewa. W1, K1

3. Twórczość Iwana Turgieniewa. W1, U1, K1

4. Twórczość Iwana Gonczarowa. W1, U1, K1

5. Dramaturgia Aleksandra Ostrowskiego W1, U1, K1

6. Poezja Nikołaja Niekrasowa W1, K1

7. Satyra Michaiła Sałtykowa-Szczedrina W1, U1, K1

8. Twórczość Fiodora Dostojewskiego. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Obecność na minimum 50% wykładów.

ćwiczenia zaliczenie na ocenę,
esej

Obecność na wszystkich ćwiczeniach z wyjątkiem przypadków
nieobecności usprawiedliwionej. Zaliczenie kolokwium z lektur
obowiązkowych.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 20

przeprowadzenie badań literaturowych 45
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie zaliczenie na ocenę esej

W1 x x x

U1 x x x

K1 x x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z
el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II.

Nazwa przedmiotu
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II.

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II.

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie wykładu i ćwiczeń z przedmiotu Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z elementami gramatyki kontrastywnej
rosyjsko - polskiej I (na pierwszym roku studiów)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 NFRu1A_W03 Student ma uporządkowaną wiedzę o strukturze współczesnego języka
rosyjskiego oraz podstawowe informacje z zakresu historii języka rosyjskiego

FRO_K1_W01,
FRO_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 NFRu1A_U09 posiada podstawową umiejętność posługiwania się pojęciami
i metodami badawczymi z zakresu subdyscyplin filologii FRO_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 NFRu1A_K01 ma świadomość zakresu swojej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz
uznaje potrzebę ciągłego dokształcania się FRO_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. System gramatyczny języka rosyjskiego (morfologia wszystkich części mowy
za wyjątkiem czasownika) z elementami opisu konfrontatywnego rosyjsko-polskiego. W1, U1, K1

2. Morfologia fleksyjna z elementami opisu konfrontatywnego rosyjsko-polskiego. W1, U1, K1

3. Kategorie gramatyczne i formotwórstwo rosyjskiego rzeczownika, przymiotnika,
przysłówka, liczebnika, predykatywów (w tym tzw. wyrazy kategorii stanu) i zaimka. W1, U1, K1

4. Charakterystyka synsemantycznych części mowy w języku rosyjskim: przyimek,
spójnik, partykuła, wykrzyknik, wyrazy dźwiękonaśladowcze, modalizatory. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczen
ie

Przedmiot jest częścią sekwencyjnej całości, w której skład wchodzi również
przedmiot pod nazwą „Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z elementami
gramatyki kontrastywnej rosyjsko-polskiej I”. Formą ewaluacji jest egzamin pisemny
po zakończeniu całego cyklu, czyli po trzecim semestrze. Warunkiem dopuszczenia
do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z zajęć w formie wykładu i ćwiczeń, po
każdym z trzech semestrów.

ćwiczenia
zaliczen
ie na
ocenę

Przedmiot kończy się zaliczeniem. Zaliczenie uzyskuje się na podstawie pisemnych
kolokwiów, przeprowadzanych regularnie w ciągu semestru po zakończeniu
cząstkowych partii materiału oraz regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach
(dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia ZSRR

Nazwa przedmiotu
Historia ZSRR

Klasyfikacja ISCED
0222 Historia i archeologia, 0232 Literatura i językoznawstwo
(lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 3

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki o kulturze i religii, Historia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedmiot zapoznaje studentów z historią ZSRR od momentu powstania państwa aż do upadku w 1991 roku.
Podczas zajęć zostanie ukazana polityka wewnętrzna i zagraniczna ZSRR oraz jej wpływ na kształtowanie kultury
tego obszaru.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 student zna najważniejsze wydarzenia związane z historią ZSRR. FRO_K1_W05, FRO_K1_W07

W2 student rozumie geopolityczny i kulturowy kontekst istnienia ZSRR. FRO_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 opisać rozwój i kluczowe zjawiska konstytuujące istnienie ZSRR od jego
założenia aż do upadku w 1991 roku. FRO_K1_U03, FRO_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 dyskusji na temat funkcjonownaia ZSRR oraz indywidualnego rozwoju
intelektualnego w obrębie poznawanej na zajęciach tematyki. FRO_K1_K01, FRO_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
POWSTANIE ZSRR W WARUNKACH NEP 1921- 1928 plan reformy gospodarczej,
konsekwencje reformy, koncepcje powstania nowego państwa, kwestie
narodowościowe

W1, W2, U1, K1

2.
DYKTATURA STALINOWSKA: CZYSTKI I KONSOLIDACJA PAŃSTWA śmierć Lenina
i objęcie władzy przez Stalina, kolektywizacja, industrializacja, Wielki Terror,
modernizacja i jej konsekwencje (wymiar społeczny i polityczny)

W1, W2, U1, K1

3.
ZSRR I WIELKA WOJNA OJCZYŹNIANA przygotowania do wojny, działania militarne
i główne etapy wojny, zjawiska społeczne, rozstrzygnięcia międzynarodowe w trakcie
wojny

W1, W2, U1, K1

4.
POWOJENNY ZSRR (1945 – 1953) I NOWY ŁAD ŚWIATOWY geopolityka powojennej
Europy, ZSRR w otoczeniu międzynarodowym, powstanie ONZ i NATO, początki
i przyczyny "Zimnej wojny"

W1, W2, U1, K1

5.
ODWILŻ 1953 – 1964 I NIKITA CHRUSZCZOW reformy Chruszczowa, "odwilż"
w społeczeństwie i kulturze, relacje międzynarodowe (1956, 1962, 1968), program
kosmiczny

W1, W2, U1, K1

6.
LEONID BREŻNIEW I EPOKA „ZASTOJU” (ROZWINIĘTEGO SOCJALIZMU) nowa
konstytucja 1977, stagnacja władzy, ruch dysydencki i nomenklatura, gospodarka
surowcowa , "doktryna Breżniewa", wojna w Afganistanie,

W1, W2, U1, K1

7. MICHAIŁ GORBACZOW I PIERIESTROJKA (1985) kryzys ZSRR, pieriestrojka - od nadziei
do upadku, problemy narodowościowe, 1991 rok - koniec ZSRR i początki nowej Rosji W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do egzaminu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie ustne

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Lektorat języka nowożytnego

Nazwa przedmiotu
Lektorat języka nowożytnego

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Lektorat języka nowożytnego

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.00

ćwiczenia 60

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.00

ćwiczenia 60

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie kompleksową naturę jez̨yka oraz jego złożoności
i historyczną zmienność jego znaczeń FRO_K1_W01, FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student posiada umiejętności językowe na określonym poziomie w zakresie
dodatkowego języka obcego FRO_K1_U08, FRO_K1_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
Student ma świadomośc ́zakresu swojej wiedzy i posiadanych umiejet̨ności oraz
uznaje potrzebe ̨ciag̨łego dokształcania się, student potrafi współdziałać
i pracowac ́w grupie, przyjmujac̨ w niej różne role

FRO_K1_K01, FRO_K1_K03

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Tenses (present, past, future form, time words) U1

2. The infinitive/ -ing form/ -participles U1

3. Passive voice/causative form W1, U1, K1

4. Conditionals/wishes/unreal past W1, U1

5. Reported speech W1, U1

6. Linking words W1, U1

7. Crime and punishment W1, U1, K1

8. "The brutal facts - Lance Armstrong" W1, U1, K1

9. A Trapped Generation W1, U1, K1

10. Ecological crisis W1, U1, K1

11. Russia's conflicts (Ukraine, Chechnya) W1, U1, K1

12. Food (Russian cuisine) W1, U1, K1

13. Idioms, proverbs and collocations W1, U1, K1

14. Pronunciation exercises U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie obecności, średniej ocen
z dwóch prac pisemnych i odpowiedzi ustnej.

Semestr 4

Metody nauczania:

metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu
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Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia egzamin
pisemny

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu w formie
pisemnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność i uzyskanie
zaliczenia z prac pisemnych.

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 60

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 60

przygotowanie do egzaminu 40

przygotowanie do sprawdzianu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyczna nauka języka rosyjskiego II

Nazwa przedmiotu
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 120

Liczba punktów ECTS
8

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu Praktyczna nauka języka rosyjskiego II: leksyka - konwersacje - tłumaczenia (semestr 3); Praktyczna
nauka języka rosyjskiego II: gramatyka i ortografia (semestr 3) i  Praktyczna nauka języka rosyjskiego II: wymowa i intonacja
(semestr 3). Sekwencyjny system zajęć i egzaminów. Obowiązkowa obecność na zajęciach. Warunkiem przystąpienia
do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich aspektów przedmiotu Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
w semestrze letnim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie kompleksową naturę języka i jego złożoność. FRO_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi samodzielnie konstruować wypowiedzi, reprodukować proste teksty,
swobodnie uczestniczyć w dialogu i dyskusji, spontanicznie i w poprawny sposób reagować
w typowych sytuacjach komunikatywnych, uzasadnić zastosowanie poszczególnych reguł
gramatycznych i ortograficznych w oparciu o zdobytą wiedzę. Student umie zaprezentować
własną opinię na dany temat, uzasadnić swój wybór, opowiadać o zaistniałych sytuacjach,
stosując przy tym nowy zasób słownictwa oraz samodzielnie przygotować wypowiedź ustną
w oparciu o nietrudny materiał ze źródeł pisemnych, wybrać odpowiednią regułę obrazującą
dane zjawisko gramatyczne.

FRO_K1_U01,
FRO_K1_U02,
FRO_K1_U03,
FRO_K1_U06
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Materiał leksykalny i gramatyczno-ortograficzny w semestrze letnim obejmuje
następujące zagadnienia: 1. Transport: transport kolejowy (rodzaje i typy pociągów),
transport samochodowy (znaki drogowe; podstawowe zasady ruchu drogowego:
obowiązki kierowcy, pasażera i przechodnia; części samochodowe; na stacji paliw),
transport powietrzny (rezerwacja biletów; na lotnisku; przewóz bagażu), wypadki
i katastrofy (kolejowe, samochodowe, lotnicze, morskie). 2. Cechy charakteru
i wygląd zewnętrzny (opis wyglądu zewnętrznego; zalety i wady). 3. Środki masowego
przekazu (prasa, radio, TV, Internet, poczta elektroniczna, serwisy społecznościowe).
4. W hotelu (rezerwacja pokoju, standardy hotelowe). 5. Rosja i świat* (wybrane
centra turystyczne w Rosji, np. Petersburg, Złoty Pierścień; wycieczka zagraniczna:
rosyjskie nazwy głównych centrów turystycznych świata; światowej sławy zabytki). 6.
Tworzenie i zastosowanie krótkiej i pełnej formy przymiotnika. 7. Pisownia
samogłosek w rdzeniach wyrazów (гар/гор, раст/рост, скак/скоч, блест/блист...). 8.
Pisownia przedrostków (без-/бес-, воз-/вос-, из-/ис-, низ-/нис-, раз-/рас-, роз-/рос-,
через-/черес-, c-). 9. Samogłoski и/ы po przedrostkach. 10. Wyrażanie przyczyny. 11.
Określenie czasu. 12. Podstawy interpunkcji rosyjskiej (что, чтобы, который).

W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, konsultacje

Rodzaj zajęć

For
my

zalic
zeni

a

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

egza
min
pise
mny,
egza
min
ustny
,
zalicz
enie
pise
mne,
zalicz
enie
ustne

Warunki zaliczenia przedmiotu: - obecność na zajęciach, - aktywność na zajęciach, -
terminowe wykonywanie i zaliczanie prac ćwiczeniowych, domowych i kontrolnych oraz
pozytywna ocena z prac pisemnych oraz ustnych, - udział w konsultacjach. Formy
uzyskania zaliczenia: - ocenianie ciągłe, - śródsemestralne prace kontrolne, -
sprawdzian semestralny, - przygotowywanie i zaliczenie indywidualnych wystąpień
(wypowiedź w oparciu o artykuły), - przygotowywanie prezentacji (ustna,
multimedialna). Studentowi przysługują dwa terminy zaliczenia. - W semestrze letnim
student powinien otrzymać zaliczenie do końca zajęć dydaktycznych – I termin; po
uzyskaniu zaliczenia student może przystąpić do egzaminu w letniej sesji
egzaminacyjnej. W przypadku nieuzyskania zaliczenia w I terminie zarówno zaliczenie,
jak i egzamin student zdobywa w letniej sesji poprawkowej (wrzesień). Wrześniowy
termin uzyskania zaliczenia i egzaminu będzie terminem drugim i ostatnim. -
Dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w stosunku do ilości
godzin z danego aspektu w semestrze, tj. 60 godzin. Powyżej 2 nieobecności (dla 60
godzin w semestrze) student nie zostaje dopuszczony do zaliczenia. Oznacza to, że w
takim wypadku student będzie powtarzał semestr nauki. Nieobecności, należy
odpracować na konsultacjach. - Poprawa kolokwiów cząstkowych lub innych prac
powinna nastąpić w okresie 2 tygodni od momentu ich oddania. - Osoby, które nie
spełniają powyższych wymogów tracą pierwszy termin zaliczenia. Egzamin: - uzyskanie
zaliczenia, - egzamin pisemny i ustny obejmuje materiał 3 aspektów (leksyka-
konwersacje-tłumaczenia, gramatyka i ortografia, wymowa i intonacja) z semestru
zimowego i letniego, - do egzaminu ustnego zostają dopuszczone osoby, które
pozytywnie zdały część pisemną. Formy egzaminu pisemnego: - test gramatyczno-
leksykalno-ortograficzny, - tłumaczenie na język rosyjski konstrukcji zdaniowych, zdań
powiązanych tematycznie, kontekstów, - streszczenie trzykrotnie odczytanego tekstu
rosyjskiego. Egzamin ustny: - wypowiedź na samodzielnie wybrany temat w oparciu o
trzy artykuły, - czytanie przygotowane i nieprzygotowane, - sytuacja komunikacyjna.
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Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 120

przygotowanie do egzaminu 16

przygotowanie do sprawdzianu 20

przygotowanie do zajęć 40

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 18

konsultacje 4

Przygotowanie prac pisemnych 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
240

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
120

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny egzamin ustny zaliczenie pisemne zaliczenie ustne

W1 x x x x

U1 x x x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia literatury rosyjskiej (1842-1917) II

Nazwa przedmiotu
Historia literatury rosyjskiej (1842-1917) II

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Historia literatury rosyjskiej (1842-1917) II

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2. Zdany egzamin z historii literatury rosyjskiej do 1842 roku, zaliczenie
z wykładu z historii literatury rosyjskiej 1842–1917 oraz zaliczenie z pozytywną oceną z ćwiczeń z tegoż przedmiotu
w semestrze 3.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z procesem literackim w Rosji w latach 1869–1917.

C2 Uświadomienie studentom problemów poruszanych przez klasyków literatury rosyjskiej tego okresu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe prawidłowości procesu literackiego w Rosji
w latach 1869–1917.

FRO_K1_W01, FRO_K1_W02, FRO_K1_W04,
FRO_K1_W05, FRO_K1_W07

W2 specyfikę treści i formy dzieł literackich autorstwa pisarzy
rosyjskich w okresie od 1869 do 1917 r.

FRO_K1_W01, FRO_K1_W02, FRO_K1_W03,
FRO_K1_W04, FRO_K1_W05, FRO_K1_W06,
FRO_K1_W07, FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 generować samodzielne sądy oraz na temat twórczości
pisarzy rosyjskich w okresie od 1869 do 1917 r.

FRO_K1_U01, FRO_K1_U02, FRO_K1_U03,
FRO_K1_U04, FRO_K1_U05, FRO_K1_U06,
FRO_K1_U09, FRO_K1_U10, FRO_K1_U11

U2
samodzielnie analizować i interpretować najważniejsze
utwory pisarzy rosyjskich z lat 1869–1917 w formie ustnej
i pisemnej, w języku polskim i rosyjskim.

FRO_K1_U01, FRO_K1_U02, FRO_K1_U03,
FRO_K1_U04, FRO_K1_U05, FRO_K1_U06,
FRO_K1_U09, FRO_K1_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
student jest gotów odbierać, selekcjonować, tworzyć
i upowszechniać informacje na temat twórczości klasyków
rosyjskich drugiej połowy XIX – początku XX wieku.

FRO_K1_K01, FRO_K1_K02, FRO_K1_K03,
FRO_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Proces literacki w Rosji w latach 1869–1893. W1, W2, U1, U2, K1

2. Twórczość Lwa Tołstoja. W1, W2, U1, U2, K1

3. Twórczość Nikołaja Leskowa i Wsiewołoda Garszyna. W1, W2, U1, U2, K1

4. Twórczość Antoniego Czechowa. W1, W2, U1, U2, K1

5. Proces literacki w Rosji w epoce modernizmu (1893–1917). W1, W2, U1, U2, K1

6. Poezja Srebrnego Wieku (1893–1917). W1, W2, U1, U2, K1

7. Proza realistyczna i modernistyczna w latach 1893–1917. W1, W2, U1, U2, K1

8. Życie i twórczość Aleksandra Błoka. W1, W2, U1, U2, K1

9. Akmeizm w Rosji (1908–1917). W1, W2, U1, U2, K1

10. Początki awangardy literackiej w Rosji. Futuryzm. W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, gra dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin ustny Obecność na minimum 50% wszystkich wykładów. Pozytywna ocena z
egzaminu ustnego.

ćwiczenia zaliczenie na
ocenę

Obecność na wszystkich zajęciach za wyjątkiem przypadków nieobecności
usprawiedliwionej. Zaliczenie kolokwium z lektur obowiązkowych. Złożenie i
pozytywna ocena pracy semestralnej.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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wykład 15

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 45

przeprowadzenie badań literaturowych 20

uczestnictwo w egzaminie 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin ustny zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x x

U2 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Gramatyka historyczna z elementami
historii rosyjskiego języka literackiego I

Nazwa przedmiotu
Gramatyka historyczna z elementami historii rosyjskiego języka literackiego I

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Gramatyka historyczna z elementami historii rosyjskiego języka literackiego I

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie z przedmiotu język staro-cerkiewno-słowiański

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z procesami fonetycznymi, jakie zaszły w języku staroruskim. Zajęcia
mają charakter konwersatoryjny: po wprowadzeniu teoretycznym studenci pracują na tekstach-zabytkach
piśmiennictwa staroruskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe
efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
absolwent zna i rozumie/ student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka
i literatury rosyjskiej oraz innego języka ze wschodniosłowiańskiego obszaru językowego;
ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności.

FRO_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 absolwent potrafi/ student rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie
umiejętności i wiedzy. FRO_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 absolwent jest gotów do student ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego
różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie. FRO_K1_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia: podstawowe wiadomości o języku
staroruskim (geneza powstania, zabytki, rola tego języka w kształtowaniu się
rosyjskiego języka literackiego); system wokaliczny i konsonantyczny języka
staroruskiego wraz z chronologią zjawisk językowych. Z okresu przedhistorycznego
omawiane są m.in.: zjawisko pełnogłosu, historia samogłosek nosowych, palatalizacje
spółgłosek tylnojęzykowych). Z etapu historycznego przedstawiany jest proces
wokalizacji jerów i jego konsekwencje dla rozwoju języka rosyjskiego, a także historia
dźwięku "ě" oraz "g".

W1, U1

2.
Po zakończeniu semestru student powinien umieć wiadomości teoretyczne
zastosować w praktyce, a więc prawidłowo zinterpretować tekst staroruski pod
względem fonetycznym (uwzględniając specyfikę staroruskiej grafii).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na
ocenę

Student zdobywa zaliczenie (z oceną) na podstawie końcowego kolokwium
pisemnego z zakresu systemu fonetycznego języka staroruskiego.
Wymagana jest również obecność na zajęciach.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

przygotowanie do zajęć 8

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 6

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
54

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Język staro-cerkiewno-słowiański

Nazwa przedmiotu
Język staro-cerkiewno-słowiański

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z  zakresu fonetyki, morfologii i składni języka staro-
cerkiewno-słowiańskiego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie/ student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie. FRO_K1_W01

W2 Student zna i rozumie/ student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego
złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń. FRO_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację
z wykorzystaniem źródeł polsko- i rosyjskojęzycznych. FRO_K1_U03

U2 Student potrafi/ student posiada podstawową umiejętność posługiwania się pojęciami
i metodami badawczymi z zakresu subdyscyplin filologii. FRO_K1_U05
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Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do/ student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i posiadanych
umiejętności. FRO_K1_K01

K2 Student jest gotów do/ student ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego
różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie. FRO_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia: Podstawowe wiadomości o języku scs,
jego zabytkach i roli tego języka w kształtowaniu się języków literackich Słowian
wschodnich i południowych; system wokaliczny i konsonantyczny języka staro-
cerkiewno-słowiańskiego wraz z  chronologią zjawisk językowych (pochodzenie
samogłosek, prawo sylaby otwartej i jego konsekwencje, palatalizacje, oddziaływanie
joty na spółgłoski, zmiany w grupach spółgłoskowych); typy deklinacyjne
rzeczownika, rodzaje i odmiana zaimków, przymiotników i liczebników; podział
czasownika na koniugacje, system temporalny, tworzenie imiesłowów; podstawowe
zagadnienia ze składni.

W1, W2, U1, U2, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na
ocenę

Student zdobywa zaliczenie na ocenę na podstawie końcowego
kolokwium. Wymagana jest także obecność na zajęciach i aktywny w nich
udział.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 6

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

analiza źródeł historycznych 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

U2 x

K1 x

K2 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z
el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II

Nazwa przedmiotu
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30, ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie wykładu i ćwiczeń z przedmiotu Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z elementami gramatyki kontrastywnej
rosyjsko - polskiej II w semestrze 3

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 NFRu1A_W03 Student ma uporządkowaną wiedzę o strukturze współczesnego języka
rosyjskiego oraz podstawowe informacje z zakresu historii języka rosyjskiego

FRO_K1_W01,
FRO_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 NFRu1A_U09 posiada podstawową umiejętność posługiwania się pojęciami
i metodami badawczymi z zakresu subdyscyplin filologii FRO_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 NFRu1A_K01 ma świadomość zakresu swojej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz
uznaje potrzebę ciągłego dokształcania się FRO_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. System składniowy języka rosyjskiego z elementami opisu konfrontatywnego
rosyjsko-polskiego. W1, U1, K1

2. Składnia współczesnego języka rosyjskiego: Jednostki analizy składniowej: grupa
wyrazowa a zdanie. W1, U1

3. Opis semantyczno- strukturalny zdania pojedynczego. W1, U1

4. Zdanie złożone: kryteria klasyfikacji. W1, U1

5. Analiza syntaktyczna zdania pojedynczego i zdania złożonego. W1, U1

6. Wyrazy w zdaniu poza związkami. Zdanie a wypowiedź. W1, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, Treści
przedstawiane w formie wykładu są utrwalane na zajęciach w formie ćwiczeń. Praca ze studentami ma charakter zarówno
zespołowy, jak i indywidualny. Do dyspozycji studenta są również dwie godziny konsultacji do wykładu i ćwiczeń.

Rodzaj zajęć
Form

y
zalicz
enia

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład
egza
min
pisem
ny

Przedmiot jest częścią sekwencyjnej całości, w której skład wchodzi również przedmiot
pod nazwą „Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z elementami gramatyki
kontrastywnej rosyjsko-polskiej I”. Formą ewaluacji jest egzamin pisemny po
zakończeniu całego cyklu, czyli po trzecim semestrze. Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z zajęć w formie ćwiczeń, po każdym z trzech
semestrów. Obowiązuje następująca skala ocen na egzamin (1 – 100 pkt.): 0-59 pkt –
ocena ndst 60-67 pkt. – ocena dst 68-74 pkt. – ocena + dst 75-82 pkt. – ocena db
83-89 pkt. – ocena + db 90-100 pkt. – ocena bdb

ćwiczenia zalicz
enie

Przedmiot kończy się zaliczeniem. Zaliczenie uzyskuje się na podstawie pisemnych
kolokwiów, przeprowadzanych regularnie w ciągu semestru po zakończeniu
cząstkowych partii materiału. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w
zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności), aktywny w nich udział (dyskusja oraz
omawianie zadań) oraz pozytywny wynik z pisemnego testu końcowego (minimum 60
%).

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

ćwiczenia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie do egzaminu 20
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny zaliczenie

W1 x x

U1 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Język w przestrzeni komunikacyjnej

Nazwa przedmiotu
Język w przestrzeni komunikacyjnej

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 kompleksową naturę języka i ma świadomość różnorodności jego funkcji
w komunikacji werbalnej.

FRO_K1_W01,
FRO_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1
odróżnić funkcje systemu języka od funkcji poszczególnych wypowiedzi i ogółu
wypowiedzi, zakwalifikować analizowany tekst do właściwego typu dyskursu,
nazwać jej funkcję/funkcje oraz wyróżnić wykładniki przynależności dyskursywnej.

FRO_K1_U01,
FRO_K1_U03, FRO_K1_U05

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 niwelowania barier w komunikacji międzykulturowej oraz brać aktywny udział
w dyskusji na temat funkcjonowania języka w przestrzeni komunikacyjnej. FRO_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Pojęcie przestrzeni komunikacyjnej : jej zróżnicowanie pod względem środków
komunikacji (werbalnych, parawerbalnych i pozawerbalnych. Dyskurs jako wycinek
przestrzeni komunikacyjnej. Relacja dyskurs - tekst.

W1, U1, K1

2. Funkcje języka: jako systemu, jako poszczególnych wypowiedzi, jako ogółu
wypowiedzi. W1, U1, K1

3. Modele komunikacji werbalnej: kodowy, interakcyjny i inferencyjno-ostensywny W1, U1, K1
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4. Zasada kooperacji H.P. Grice'a. Relewancja a inne czynniki rozumienia tekstu.
Specyfika komunikacji międzykulturowej. W1, U1, K1

5. Problem skuteczności komunikowania: wybrane zagadnienia z teorii strategii i taktyk
argumentacyjnych. W1, U1, K1

6. Cechy komunikacji masowej XXI wieku. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczenie
pisemne,
esej,
prezentacja

Na warunki zaliczenia składa się: aktywne uczestnictwo w zajęciach /student ma
prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w trakcie całego cyklu/,
samodzielne przygotowanie referatu na wybrane zagadnienie w formie ustnej
prezentacji na zajęciach lub w formie pisemnej oraz zaliczenie pisemnego
kolokwium, zdawanego z omawianego na zajęciach materiału pod koniec
semestru.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

przygotowanie do sprawdzianu 10

przygotowanie eseju 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne esej prezentacja

W1 x x x

U1 x x x

K1 x x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Wybrane zagadnienia z historii myśli
rosyjskiej

Nazwa przedmiotu
Wybrane zagadnienia z historii myśli rosyjskiej

Klasyfikacja ISCED
0223 Filozofia i etyka

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 4

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Filozofia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu "Wybrane zagadnienia z historii filozofii" / "Historia filozofii"

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z głównymi ideami oraz nurtami myśli rosyjskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Podstawowe idee oraz nurty myśli rosyjskiej. FRO_K1_W01, FRO_K1_W07

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Posługiwać się pojęciami oraz rozpoznawać idee wypracowane przez
myśl rosyjską; zastosować je w procesie studiów filologicznych. FRO_K1_U04, FRO_K1_U05, FRO_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Prowadzenia dyskusji i interpretowania tekstów w odwołaniu do myśli
rosyjskiej. FRO_K1_K01, FRO_K1_K02, FRO_K1_K03

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Filozoficzny wymiar prawosławia; W1, U1, K1

2. Myśl oświeceniowa Aleksandra Radiszczewa; W1, U1, K1

3. Konserwatywny okcydentalizm Piotra Czaadajewa; W1, U1, K1

4. Myśl słowianofilska (Iwan Kiriejewski, Aleksiej Chomiakow, Konstantin Aksakow); W1, U1, K1

5. Okcydentalizm Wissariona Bielińskiego i Aleksandra Hercena; W1, U1, K1

6. Anarchizm Michaiła Bakunina i Piotra Kropotkina; W1, U1, K1

7. Pisarze prorocy drugiej połowy XIX stulecia: Fiodor Dostojewski i Lew Tołstoj; W1, U1, K1

8. Projekt „wspólnego czynu” Nikołaja Fiodorowa; W1, U1, K1

9. Ekumenizm Władimira Sołowjowa; W1, U1, K1

10. Literacko-filozoficzna twórczość Wasilija Rozanowa; W1, U1, K1

11. Metafizyka Nikołaja Bierdiajewa; W1, U1, K1

12. Religijny egzystencjalizm Lwa Szestowa; W1, U1, K1

13. Filozofia wszechjedności Siemiona Franka; W1, U1, K1

14. Kosmizm Konstantina Ciołkowskiego i Władimira Wiernadskiego; W1, U1, K1

15. Ideologia nacjonalizmu i eurazjatyzmu (Lew Gumilow i Aleksander Dugin). W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyczna nauka języka rosyjskiego III -
leksyka - konwersacje - tłumaczenia

Nazwa przedmiotu
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III - leksyka - konwersacje - tłumaczenia

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III - leksyka - konwersacje - tłumaczenia

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu Praktyczna nauka języka rosyjskiego II; sekwencyjny system zajęć i egzaminów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Umiejętności – Student potrafi:

U1 FRO_K1_U01 FRO_K1_U01

U2 FRO_K1_U06 FRO_K1_U06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

TEMATYKA: - aktualne wydarzenia polityczne i kulturalne - przysłowia i powiedzenia -
ekologia - współczesne modele rodziny ( m.in. pary homoseksualne, single,
macierzyństwo, adopcja itp.) - problemy społeczne (m.in. alkoholizm, narkomania,
AIDS, dzieci ulicy, uchodźcy, tolerancja religijna itp.) - sporty ekstremalne - zdrowie
(m.in. zapłodnienie in vitro, eutanazja, operacje plastyczne) - system nauczania
w Polsce i w Rosji ( m.in. ЕГЭ, nowa matura, typy szkół itp.) - grupy czasownikowe:
учить; оказаться; посещать; быть; читать; писать; выяснить; освоить; смотреть;
жить; помнить.

U1, U2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe

Rodzaj zajęć

For
my
zali
cze
nia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zali
cze
nie
na
oce
nę

Warunki zaliczenia: - obecność na zajęciach - aktywność na zajęciach - terminowe
wykonywanie i zaliczanie prac ćwiczeniowych, domowych i kontrolnych oraz pozytywna
ocena z prac pisemnych oraz ustnych - udział w konsultacjach Formy uzyskania
zaliczenia: - śródsemestralne prace kontrolne - ocenianie ciągłe - sprawdzian
semestralny (zima: styczeń, lato: czerwiec) Studentowi przysługują dwa terminy
zaliczenia. • W semestrze zimowym student powinien otrzymać zaliczenie do końca sesji
poprawkowej semestru zimowego. • W semestrze letnim student powinien otrzymać
zaliczenie do końca zajęć dydaktycznych - I termin; po uzyskaniu zaliczenia student
może przystąpić do egzaminu w letniej sesji egzaminacyjnej. W przypadku nieuzyskania
zaliczenia w I terminie zarówno zaliczenie, jak i egzamin student zdobywa w letniej sesji
poprawkowej (wrzesień). Wrześniowy termin uzyskania zaliczenia i egzaminu będzie
terminem drugim i ostatnim. Dopuszcza się odpowiednio 1, 2, 3 nieusprawiedliwione
nieobecności na zajęciach w stosunku do ilości godzin z danego aspektu w semestrze, tj.
odpowiednio dla 30h, 60h, 90h. SEMESTR ZIMOWY Nieobecności należy odpracować na
konsultacjach. Poprawa kolokwiów cząstkowych lub innych prac powinna nastąpić w
okresie 2 tygodni od momentu ich oddania. SEMESTR LETNI Nieobecności należy
odpracować na konsultacjach. Poprawa kolokwiów cząstkowych lub innych prac powinna
nastąpić w terminie 2 tygodni od momentu ich oddania. EGZAMIN: pisemny i ustny.
Egzamin obejmuje materiał dwóch aspektów I i II semestru. Warunkiem zdania egzaminu
jest zdanie części pisemnej i ustnej. Do egzaminu ustnego zostają dopuszczone tylko
osoby, które pozytywnie zdały część pisemną. terminy egzaminów: sesja egzaminacyjna,
sesja poprawkowa terminy zapisów: egzamin obowiązkowy

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 60

przygotowanie do zajęć 20

Przygotowanie prac pisemnych 20

Przygotowanie do sprawdzianów 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

U1 x

U2 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Lektorat języka ukraińskiego

Nazwa przedmiotu
Lektorat języka ukraińskiego

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
4.00

ćwiczenia 60

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
egzamin

Liczba
punktów ECTS
4.00

ćwiczenia 60

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione obecności w każdym semestrze) Warunkiem
uczestnictwa w zajęciach w semestrze letnim jest uzyskanie zaliczenia w semestrze zimowym

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 lektorat języka ukraińskiego FRO_K1_W01, FRO_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 lektorat języka ukraińskiego FRO_K1_U03, FRO_K1_U05, FRO_K1_U07, FRO_K1_U10, FRO_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 lektorat języka ukraińskiego FRO_K1_K01, FRO_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia obejmują zagadnienia ze współczesnego języka ukraińskiego w zakresie: -
norm ortoepicznych i intonacji, - podstawowych zasad ortografii, - podstawowych
norm gramatycznych, - słownictwa ukraińskiego na poziomie podstawowym: a)
semestr zimowy: znajomość, zwroty grzecznościowe, rodzina, zawody, wygląd,
charakter, wiek człowieka, narodowości, języki, czas, mieszkanie; b) semestr letni:
rozkład dnia, szkoła, biblioteka, uniwersytet, pory roku, pogoda, miasto, transport,
poczta, telefon, zdrowie, sport, podróż, Ukraina, Polska.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody
e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje, Metody podające - objaśnienie zagadnień z zakresu gramatyki,
ortografii, norm ortoepicznych

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie
na ocenę

Student, aby zaliczyć przedmiot w semestrze zimowym musi spełnić następujące
warunki: 1. Posiadać nie więcej aniżeli 2 nieusprawiedliwione lub nieodpracowane
nieobecności; 2. Zaliczyć na ocenę pozytywną wszystkie kolokwia; 3. Zaliczyć
wszystkie inne formy sprawdzania wiedzy studentów np. kartkówki,
wypracowania.

Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, inscenizacja, burza mózgów, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, metody
e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
egzamin
pisemny /
ustny

Student, aby zaliczyć przedmiot musi spełnić następujące warunki: 1. Posiadać
nie więcej aniżeli 2 nieusprawiedliwione lub nieodpracowane nieobecności; 2.
Zaliczyć na ocenę pozytywną wszystkie kolokwia; 3. Zaliczyć wszystkie inne
formy sprawdzania wiedzy studentów np. kartkówki, wypracowania. 4. Zaliczyć
na ocenę pozytywną egzamin pisemny i ustny w sesji letniej.

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 60
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przygotowanie do zajęć 9

wykonanie ćwiczeń 25

Przygotowanie do sprawdzianów 20

Przygotowanie prac pisemnych 5

konsultacje 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 60

przygotowanie do egzaminu 20

przygotowanie do zajęć 5

uczestnictwo w egzaminie 2

konsultacje 1

wykonanie ćwiczeń 15

Przygotowanie prac pisemnych 2

Przygotowanie do sprawdzianów 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny / ustny zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x

K1 x x



Sylabusy 159 / 205

Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyczna nauka języka rosyjskiego III:
gramatyka i ortografia

Nazwa przedmiotu
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III: gramatyka i ortografia

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III: gramatyka i ortografia

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie przedmiotu Praktyczna nauka języka rosyjskiego II; sekwencyjny system zajęć i egzaminów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 FRO_K1_U02 FRO_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1 FRO_K1_U06 FRO_K1_U06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

TEMATYKA: Wyrażenie stosunków przyczynowych – powtórzenie. Określanie czasu –
powtórzenie. Liczebnik – powtórzenie. Tworzenie imiesłowów. О Ё po szypiących i C
Partykuły "не" i "ни" . Pisownia i użycie "nn" w pełnych i krótkich formach. Pisownia
nieakcentowanych samogłosek w zależności od znaczenia lub formy słowa. Zaimki
сам, самый (akcent). Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy.

W1, U1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć

For
my
zali
cze
nia

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

zali
cze
nie
na
oce
nę

Warunki zaliczenia: - obecność na zajęciach - aktywność na zajęciach - terminowe
wykonywanie i zaliczanie prac ćwiczeniowych, domowych i kontrolnych oraz pozytywna
ocena z prac pisemnych oraz ustnych - udział w konsultacjach Formy uzyskania
zaliczenia: - śródsemestralne prace kontrolne - ocenianie ciągłe - sprawdzian
semestralny (zima: styczeń, lato: czerwiec) Studentowi przysługują dwa terminy
zaliczenia. • W semestrze zimowym student powinien otrzymać zaliczenie do końca sesji
poprawkowej semestru zimowego. • W semestrze letnim student powinien otrzymać
zaliczenie do końca zajęć dydaktycznych - I termin; po uzyskaniu zaliczenia student
może przystąpić do egzaminu w letniej sesji egzaminacyjnej. W przypadku nieuzyskania
zaliczenia w I terminie zarówno zaliczenie, jak i egzamin student zdobywa w letniej sesji
poprawkowej (wrzesień). Wrześniowy termin uzyskania zaliczenia i egzaminu będzie
terminem drugim i ostatnim. Dopuszcza się odpowiednio 1, 2, 3 nieusprawiedliwione
nieobecności na zajęciach w stosunku do ilości godzin z danego aspektu w semestrze, tj.
odpowiednio dla 30h, 60h, 90h. SEMESTR ZIMOWY Nieobecności należy odpracować na
konsultacjach. Poprawa kolokwiów cząstkowych lub innych prac powinna nastąpić w
okresie 2 tygodni od momentu ich oddania. SEMESTR LETNI Nieobecności należy
odpracować na konsultacjach. Poprawa kolokwiów cząstkowych lub innych prac powinna
nastąpić w terminie 2 tygodni od momentu ich oddania. EGZAMIN: pisemny i ustny.
Egzamin obejmuje materiał dwóch aspektów I i II semestru. Warunkiem zdania egzaminu
jest zdanie części pisemnej i ustnej. Do egzaminu ustnego zostają dopuszczone tylko
osoby, które pozytywnie zdały część pisemną. terminy egzaminów: sesja egzaminacyjna,
sesja poprawkowa terminy zapisów: egzamin obowiązkowy

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie prac pisemnych 10

Przygotowanie do sprawdzianów 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

U1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Lektorat języka białoruskiego

Nazwa przedmiotu
Lektorat języka białoruskiego

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowy aparat terminologiczny stosowanego w językoznawstwie FRO_K1_W01

W2 wybrane zagadnienia szczegółowe filologii wschodniosłowiańskiej. FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 ocenić potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy FRO_K1_U13

U2 wykorzystywać ogólną wiedzę filologiczną i ogólną wiedzę z zakresu dyscyplin
pokrewnych do zadań związanych ze studiowaniem zagadnień szczegółowych FRO_K1_U05

U3 wypracować podstawowe umiejętności językowe w zakresie dodatkowego języka
wschodniosłowiańskiego na poziomie A1 FRO_K1_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uświadomienia sobie wartości dziedzictwa kulturowego (w postaci języka) w jego
różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie FRO_K1_K02
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Opanowanie norm współczesnej wymowy i intonacji języka białoruskiego W1, W2, U1, U2, U3, K1

2. Opanowanie pisowni białoruskiej (u niezgłoskotwórcze, oddanie na piśmie dziekania,
ciekania, akania, jakania, pisownia apostrofa, głosek wydłużonych) W1, W2, U1, U2, K1

3. Konstruowanie wypowiedzi na tematy z życia codziennego (informacja o sobie,
rodzinie, znajomych etc) W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne

Uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są 2 nieuzasadnione
nieobecności), przygotowanie i zaliczenie prac domowych, zaliczenie
kolokwiów i sprawdzianów.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 60

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do sprawdzianu 10

przygotowanie do zajęć 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie ustne

W1 x x

W2 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium licencjackie - językoznawcze

Nazwa przedmiotu
Seminarium licencjackie - językoznawcze

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Seminarium licencjackie - językoznawcze

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.00

seminarium 30

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.00

seminarium 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony blok przedmiotów językoznawczych na pierwszych dwóch latach studiów. W przypadku większej liczby chętnych
studentów niż przewiduje określony limit o przyjęciu na seminarium językoznawcze decyduje ocena z egzaminu za przedmiot
"Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z elementami gramatyki kontrastywnej rosyjsko-polskiej".

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kształcenia jest osiągnięcie założonych i wymienionych poniżej efektów kształcenia dla danego
przedmiotu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
student ma podstawową wiedzę o specyfice nauk humanistycznych w systemie nauk oraz
specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii w stosunku do innych nauk
humanistycznych

FRO_K1_W01,
FRO_K1_W06

W2 student ma podstawową wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego
w subdyscyplinach filologii FRO_K1_W01

W3 student ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych
osiągnięciach w językoznawstwie w zakresie specjalności filologia rosyjska FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1
student posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim
i rosyjskim o charakterze ogólnym, odnoszących się do różnych dziedzin życia, dotyczących
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także
różnych źródeł

FRO_K1_U01

U2
samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim i rosyjskim,
dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych,
a także różnych źródeł

FRO_K1_U09

U3 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem
źródeł polsko- i rosyjskojęzycznych FRO_K1_U03

U4 student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie
języka rosyjskiego pod kierunkiem opiekuna naukowego FRO_K1_U12

U5 student posiada podstawową umiejętność posługiwania się pojęciami i metodami badawczymi
z zakresu subdyscyplin filologii FRO_K1_U05

U6 przeprowadzić analizę tekstu z zastosowaniem podstawowych metod, uwzględniając przy tym
kontekst społeczny i kulturowy

FRO_K1_U05,
FRO_K1_U11

U7 student ma umiejętność merytorycznej argumentacji i formułowania wniosków i samodzielnych
sądów w języku polskim i rosyjskim FRO_K1_U04

U8 student posiada podstawowe umiejętności pozwalające na aktywne uczestnictwo w dyskusji
na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach kierunku filologia

FRO_K1_U05,
FRO_K1_U10

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 student ma świadomość zakresu swojej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz uznaje
potrzebę ciągłego dokształcania się FRO_K1_K03

K2 właściwie, skutecznie zaplanować swoje działania związane z wykonywaniem zawodu FRO_K1_K04

K3 student rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami FRO_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
W ZAKRESIE PRAGMATYKI: Funkcje tekstów rosyjskojęzycznych. Analiza tekstów
rosyjskich w świetle teorii aktów mowy. Podstawy sztuki argumentacji. Językowe
środki perswazji. Analiza dyskursu.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, K1,
K2, K3

2.
W ZAKRESIE GRAMATYKI KOMUNIKACYJNEJ: Leksykon jako integralna część
gramatyki, trzy poziomy funkcjonalne języka (ideacyjny, interakcyjny, tekstowy),
funkcje komunikacyjne termów i operatorów, standardy semantyczne w procesie
interpretacji tekstów, jednostki nieizomorficzne w przekazie informacyjnym.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, K1,
K2, K3
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3.

W ZAKRESIE LINGWISTYKI KULTUROWEJ ORAZ JĘZYKOZNAWSTWA KOGNITYWNEGO:
Relacje pomiędzy językiem i kulturą. Językowy obraz świata na materiale wybranych
pojęć. Składniki językowego obrazu świata. Metafora i metonimia jako elementy
konstruowania znaczeń. Kategoryzacja. Teoria prototypu. Ikoniczność znaku
językowego.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, K1,
K2, K3

4.
W ZAKRESIE POLITOLINGWISTYKI: Analiza rosyjskich tekstów politycznych.
Współczesny dyskurs rosyjskich polityków. Językowe środki perswazji i argumentacji.
Strategie i taktyki komunikacyjne.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
U4, U5, U6, U7, U8, K1,
K2, K3

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć

For
my
zali
cze
nia

Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium
zali
cze
nie

Temat pracy licencjackiej powinien być związany z tematyką seminarium, na które
uczęszcza student. Praca powinna mieć objętość od 15 do około 30 stron i być
zredagowana według wymogów standardowych dla prac naukowych. Semestr I kończy
zaliczenie, które otrzymuje student po zebraniu literatury przedmiotu, materiału
empirycznego oraz pierwszego (teoretycznego) rozdziału pracy. Warunkiem zaliczenia
jest również aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych, obowiązkowe bieżące
konsultacje z promotorem pracy, a także prezentacja badanego problemu na zajęciach.
Semestr II kończy złożenie pracy licencjackiej i egzamin. Na egzaminie licencjackim
student otrzymuje 2 pytania z zakresu tematyki pracy licencjackiej. Kalendarz zaliczenia:
grudzień - zebranie literatury dotyczącej badanego problemu i materiału empirycznego
styczeń - przedłożenie pierwszego rozdziału teoretycznego kwiecień - złożenie
wszystkich rozdziałów pracy (bez wstępu, zakończenia i streszczeń) w formie
elektronicznej i drukowanej maj - złożenie całej pracy w formie elektronicznej i
drukowanej wrzesień - złożenie całej pracy w formie elektronicznej i drukowanej w sesji
poprawkowej Przekroczenie któregokolwiek z terminów łączy się z brakiem możliwości
otrzymania zaliczenia z przedmiotu, a tym samym wykreśleniem studenta z listy
uczestników seminarium.

Semestr 6

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, konsultacje
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Rodzaj zajęć

For
my
zali
cze
nia

Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium
zali
cze
nie

Temat pracy licencjackiej powinien być związany z tematyką seminarium, na które
uczęszcza student. Praca powinna mieć objętość od 15 do około 30 stron i być
zredagowana według wymogów standardowych dla prac naukowych. Semestr I kończy
zaliczenie, które otrzymuje student po zebraniu literatury przedmiotu, materiału
empirycznego oraz pierwszego (teoretycznego) rozdziału pracy. Warunkiem zaliczenia
jest również aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych, obowiązkowe bieżące
konsultacje z promotorem pracy, a także prezentacja badanego problemu na zajęciach.
Semestr II kończy złożenie pracy licencjackiej i egzamin. Na egzaminie licencjackim
student otrzymuje 2 pytania z zakresu tematyki pracy licencjackiej. Kalendarz zaliczenia:
grudzień - zebranie literatury dotyczącej badanego problemu i materiału empirycznego
styczeń - przedłożenie pierwszego rozdziału teoretycznego kwiecień - złożenie
wszystkich rozdziałów pracy (bez wstępu, zakończenia i streszczeń) w formie
elektronicznej i drukowanej maj - złożenie całej pracy w formie elektronicznej i
drukowanej wrzesień - złożenie całej pracy w formie elektronicznej i drukowanej w sesji
poprawkowej Przekroczenie któregokolwiek z terminów łączy się z brakiem możliwości
otrzymania zaliczenia z przedmiotu, a tym samym wykreśleniem studenta z listy
uczestników seminarium.

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie do zajęć 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przeprowadzenie badań empirycznych 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

analiza problemu 10

konsultacje 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć
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seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 100

zbieranie informacji do zadanej pracy 50

przeprowadzenie badań empirycznych 10

przygotowanie do zajęć 10

analiza i przygotowanie danych 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
220

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

W2 x

W3 x

U1 x

U2 x

U3 x

U4 x

U5 x

U6 x

U7 x

U8 x

K1 x

K2 x

K3 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia literatury rosyjskiej XX w. I

Nazwa przedmiotu
Historia literatury rosyjskiej XX w. I

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Historia literatury rosyjskiej XX w. I

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1. Zaliczone przedmioty – Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku, Historia
literatury rosyjskiej 1842–1917.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z głównymi tendencjami procesu literackiego w Rosji XX wieku oraz w środowisku
emigracji rosyjskiej tegoż okresu.

C2 Uświadomienie studentom problemów poruszanych przez wybitnych pisarzy rosyjskich XX wieku.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie specyfikę formy i treści różnorodnych
dzieł pisarzy rosyjskich XX wieku.

FRO_K1_W01, FRO_K1_W02, FRO_K1_W03,
FRO_K1_W04, FRO_K1_W05, FRO_K1_W07,
FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wypowiadać się w formie ustnej i pisemnej
na tematy związane z historią literatury rosyjskiej XX wieku.

FRO_K1_U01, FRO_K1_U02, FRO_K1_U03,
FRO_K1_U04, FRO_K1_U05, FRO_K1_U06,
FRO_K1_U09, FRO_K1_U10, FRO_K1_U11
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U2 Student potrafi samodzielnie analizować i poprawnie
interpretować główne dzieła pisarzy rosyjskich XX wieku.

FRO_K1_U02, FRO_K1_U03, FRO_K1_U04,
FRO_K1_U05, FRO_K1_U06, FRO_K1_U09,
FRO_K1_U10, FRO_K1_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do podzielenia się swoją wiedzą na temat
literatury rosyjskiej XX wieku w prasie, środkach masowego
przekazu oraz w dyskusjach prowadzonych przez różne
gremia.

FRO_K1_K01, FRO_K1_K02, FRO_K1_K03,
FRO_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Periodyzacja procesu literackiego w Rosji w latach 1917–1945. W1, U1, K1

2. Życie literackie w Rosji w latach 1917–1929. W1, U1, U2, K1

3. Rozwój literatury w początkowym okresie epoki totalitaryzmu (1929–1941). W1, U1, U2, K1

4. Literatura rosyjska w czasach wojny rosyjsko-niemieckiej (1941–1945). W1, U1, U2, K1

5. Rozwój poezji w Rosji w latach 1917–1945. W1, U1, U2, K1

6. Rozwój prozy i dramaturgii w Rosji w latach 1917–1945. W1, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, gra dydaktyczna, metody e-learningowe, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie Obecność na minimum 50% wykładów. Możliwość usprawiedliwionej
nieobecności na więcej niż 50% wykładów.

ćwiczenia zaliczenie na
ocenę

Obecność na wszystkich ćwiczeniach, z wyjątkiem przypadków nieobecności
usprawiedliwionej. Zaliczenie kolokwium z lektur obowiązkowych.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 45

przygotowanie do ćwiczeń 15
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przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie eseju 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x

U2 x x

K1 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Seminarium licencjackie -
literaturoznawcze

Nazwa przedmiotu
Seminarium licencjackie - literaturoznawcze

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Seminarium licencjackie - literaturoznawcze

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
fakultatywny

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Formy prowadzenia zajęć

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.00

seminarium 30

Okres
Semestr 6

Forma weryfikacji uzyskanych
efektów uczenia się
zaliczenie

Liczba
punktów ECTS
6.00

seminarium 30

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zdany egzamin z historii literatury rosyjskiej na roku I i II, zaliczone przedmioty Wstęp do literaturoznawstwa i Analiza dzieła
literackiego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 aparat pojęciowo-terminologiczny stosowany w subdyscyplinach
filologii

FRO_K1_W04, FRO_K1_W06, FRO_K1_W07,
FRO_K1_W08, FRO_K1_W09

W2 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego

FRO_K1_W01, FRO_K1_W04, FRO_K1_W06,
FRO_K1_W07, FRO_K1_W08, FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
przygotować typową pracę pisemną w jęz. polskim i rosyjskim
o charakterze ogólnym, odnoszącą się do różnych dziedzin życia,
dotyczącą zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

FRO_K1_U01, FRO_K1_U03, FRO_K1_U04,
FRO_K1_U05, FRO_K1_U09, FRO_K1_U10,
FRO_K1_U11, FRO_K1_U12, FRO_K1_U13

U2
samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w jęz.
polskim i rosyjskim, dotyczące zagadnień szczegółowych,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także
różnych źródeł

FRO_K1_U01, FRO_K1_U03, FRO_K1_U04,
FRO_K1_U05, FRO_K1_U09, FRO_K1_U10,
FRO_K1_U11, FRO_K1_U12, FRO_K1_U13

U3 przeprowadzić analizę tekstu z zastosowaniem podstawowych
metod, uwzględniając przy tym kontekst społeczny i kulturowy

FRO_K1_U01, FRO_K1_U03, FRO_K1_U04,
FRO_K1_U05, FRO_K1_U09, FRO_K1_U10,
FRO_K1_U11, FRO_K1_U12, FRO_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przestrzegania etyki swojego zawodu i kierowania się jej
zasadami FRO_K1_K01, FRO_K1_K04

K2 uznania zakresu swojej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz
uznaje potrzebę ciągłego dokształcania się FRO_K1_K01, FRO_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zajęcia poświęcone napisaniu rozprawy licencjackiej o charakterze
literaturoznawczym w oparciu o utwory literatury rosyjskiej XX i XXI wieku.

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

2. Przygotowanie do podjęcia badań: poszukiwanie materiałów W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

3. przygotowanie przypisów i bibliografii W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

4. opracowanie stanu badań W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

5. powtórzenie niezbędnych zagadnień z teorii literatury W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

6. Tworzenie rozprawy: styl naukowy, redakcja tekstu, bieżące konsultowanie
fragmentów pracy

W1, W2, U1, U2, U3, K1,
K2

Informacje rozszerzone

Semestr 5

Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium wyniki badań, zaliczenie Napisanie pracy licencjackiej o charakterze literaturoznawczym

Semestr 6
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Metody nauczania:

analiza tekstów, seminarium, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium wyniki badań, zaliczenie Napisanie pracy licencjackiej o charakterze literaturoznawczym

Bilans punktów ECTS

Semestr 5

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 60

zbieranie informacji do zadanej pracy 60

przeprowadzenie badań literaturowych 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
210

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 6

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie pracy dyplomowej 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

wyniki badań zaliczenie

W1 x x

W2 x x

U1 x x

U2 x x

U3 x x

K1 x x

K2 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Gramatyka historyczna z elementami
historii rosyjskiego języka literackiego II

Nazwa przedmiotu
Gramatyka historyczna z elementami historii rosyjskiego języka literackiego II

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Gramatyka historyczna z elementami historii rosyjskiego języka literackiego II

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczenie z przedmiotu gramatyka historyczna z elementami historii rosyjskiego języka literackiego I

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest prześledzenie historii rozwoju języka staroruskiego pod kątem jego morfologii oraz składni.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
absolwent zna i rozumie student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu
terminologicznego stosowanego w językoznawstwie i literaturoznawstwie oraz w naukach
pomocniczych i pokrewnych w ramach filologii rosyjskiej

FRO_K1_W01

W2
absolwent zna i rozumie student ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie języka
i literatury rosyjskiej oraz innego języka ze wschodniosłowiańskiego obszaru językowego; ma
świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności.

FRO_K1_W02

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi student potrafi wykorzystywać ogólną wiedzę filologiczną i ogólną wiedzę
z zakresu dyscyplin pokrewnych do zadań związanych ze studiowaniem zagadnień
szczegółowych

FRO_K1_U05
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Zajęcia obejmują m.in. następujące zagadnienia dotyczące systemu morfologicznego
i składniowego języka staroruskiego: typy deklinacyjne rzeczownika, rodzaje
i odmiana zaimków, przymiotników i liczebników, historia liczby podwójnej, podział
czasownika na koniugacje, system temporalny języka staroruskiego, konstrukcje
bezprzyimkowe.

W1, W2, U1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na
ocenę

Student zdobywa zaliczenie z oceną na podstawie końcowego kolokwium
pisemnego. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest także regularne
uczestnictwo w zajęciach i aktywny w nich udział. Dopuszczalne są 2
nieobecności w semestrze.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza źródeł historycznych 6

poznanie terminologii obcojęzycznej 4

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Ćwiczenia translatoryjne I

Nazwa przedmiotu
Ćwiczenia translatoryjne I

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Ćwiczenia translatoryjne I

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Nauczenie studentów rozpoznawania typów tekstu-komunikatu jako materiału tłumaczeniowego – na podstawie
wyznaczników stylów funkcjonalnych (publicystyczny, naukowy, specjalistyczny, artystyczny).

C2 Przekazanie najistotniejszych informacji nt. strategii i technik tłumaczeniowych oraz ich właściwego doboru –
w zależności od funkcjonalnej odmiany tłumaczonego komunikatu.

C3 Praktyczny celowi zajęć - rozwinięcie u studentów umiejętności sprawnego wykonywania przekładu zarówno
pisemnego jak i ustnego - z języka rosyjskiego na język polski i z języka polskiego na język rosyjski.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 kompleksową naturę języka oraz jego złożoności i historycznej
zmienności jego znaczeń.

FRO_K1_W01, FRO_K1_W06,
FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego
o charakterze ogólnym w języku rosyjskim. FRO_K1_U02, FRO_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role FRO_K1_K01, FRO_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Dobór kolokacji języka docelowego U1, K1

2. Dobór ekwiwalentów tłumaczeniowych W1, U1, K1

3. Tłumaczenie miejsc tzw. „utrudnionej przekładalności” W1, U1, K1

4. Redagowanie tekstu przekładu z zachowaniem równoważności rejestru języka oraz
stylu funkcjonalnego W1, U1, K1

5. ćwiczenia tłumaczeniowe (ustne i pisemne) W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie
na ocenę

Ocena końcowa jest wypadkową ocen z zaliczania poszczególnych etapów zajęć.
Oceny cząstkowe uzyskuje się na podstawie obecności i aktywności na zajęciach.
Umiejętności studenta weryfikowane i oceniane są na bieżąco w trakcie zajęć
(formy sprawdzania: wypowiedź ustna lub pisemna). Dopuszczalne jest także
końcowe kolokwium sprawdzające wiedzę z całości materiału.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1

U1

K1
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Język biznesu - poziom średni I

Nazwa przedmiotu
Język biznesu - poziom średni I

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Język biznesu - poziom średni I

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem zajęć jest opanowanie języka rosyjskiego w biznesie w stopniu wystarczającym do prowadzenia
korespondencji handlowej, rozmów telefonicznych, pertraktacji i negocjacji z partnerami handlowymi oraz
posługiwania się literaturą fachową z dziedziny biznesu i ekonomii. Ponadto zajęcia z rosyjskiego języka biznesu
rozwijają następujące sprawności językowe: - ROZUMIENIE ZE SŁUCHU – rozumienie poleceń, komentarzy,
informacji nauczyciela oraz dłuższych tekstów, dialogów, słówek nagranych na kasety przez rodzimych
użytkowników języka rosyjskiego. - MÓWIENIE – odpowiadanie na pytania (nauczyciela, podtekstowe), układanie
pytań (do dialogów, tekstów, ilustracji), wypowiadanie się na dany temat (np. prezentacja firmy, komunikowanie
swoich intencji, próba inscenizacji obsługi). - CZYTANIE – doskonalenie techniki cichego czytania dłuższych
tekstów specjalistycznych, adaptowanych i oryginalnych, rozumienie ich ogólnego sensu, wyszukiwanie w nich
szczegółowej informacji. - PISANIE – wypełnianie ankiet, deklaracji meldunku, składanie ofert, prezentacja firmy,
reklamowanie towaru, pozostawianie krótkich informacji dla osób trzecich, notowanie, przedstawianie biznes-
planu, odpowiadanie na pytania z zachowaniem elementarnej poprawności ortograficznej. - TŁUMACZENIE –
tłumaczenie wskazanych słów i wyrażeń, dobieranie ich polskich ekwiwalentów, tłumaczenie pojedynczych zdań
oraz dłuższych kontekstów z j. polskiego na j. rosyjski oraz z języka rosyjskiego na język polski, tłumaczenie
druków branżowych. Założeniem programu nauczania realizowanego na zajęciach z rosyjskiego języka biznesu
jest przygotowanie studenta do pracy w firmie, biurze tłumaczeń lub innej jednostce gospodarczej. Poprzez
podanie określonego zasobu leksyki ekonomicznej i wiadomości merytorycznych z zakresu teorii biznesu student
może podjąć się w przyszłości zadania mediatora lub negocjatora w firmie, specjalisty do spraw współpracy
z rynkiem wschodnim poprzez zawieranie i kontynuowanie owocnej współpracy z potencjalnymi inwestorami lub
partnerami handlowymi.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 terminologię stosowaną na zajęciach z rosyjskiego języka biznesu. FRO_K1_W01, FRO_K1_W02,
FRO_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów specjalistycznych. FRO_K1_U01, FRO_K1_U02,
FRO_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych
jego form.

FRO_K1_K01, FRO_K1_K02,
FRO_K1_K03

K2
student jest gotów selekcjonować informacje i uwzględniać ich znaczenie dla
rozwiązania poszczególnych zadań analitycznych i badawczych w zakresie
rosyjskiego języka biznesu.

FRO_K1_K02, FRO_K1_K03

K3 student ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego
różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie. FRO_K1_K01, FRO_K1_K02

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tematy: Program zajęć z rosyjskiego języka biznesu w semestrze I obejmuje
następujące zagadnienia: • Firma (rodzaje spółek, struktura, prezentacja firmy) •
Poszukiwanie pracy (sporządzenie CV, rozmowa kwalifikacyjna, absolwent uczelni
wyższej na rynku pracy, rodzaje umów o pracę) • Komunikacja w biznesie: służbowa
rozmowa telefoniczna. • Kontakty służbowe i pozasłużbowe (wyjazd służbowy,
przekraczanie granicy), delegacje (wypełnianie wniosku delegacyjnego, organizacja
delegacji, zakwaterowanie), • Podejmowanie gości z kraju i zagranicy (rodzaje
przyjęć, nakrycie stołu, potrawy, wina i mocniejsze trunki, rozsadzanie gości) + Życie
towarzyskie (dialogi w restauracji, w samochodzie, w samolocie, swobodna rozmowa
podczas lunchu).

W1, U1, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 30
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

W1 x

U1 x

K1 x

K2 x

K3 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Słowo w systemie języka i w tekście

Nazwa przedmiotu
Słowo w systemie języka i w tekście

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Słowo w systemie języka i w tekście

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 5

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie
Kierunkowe

efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie wybrane zagadnienia szczegółowe filologii wschodniosłowiańskiej,
a w szczególności zagadnienia związane z leksyką i jej funkcjonowaniem w systemie języka
i tekście.

FRO_K1_W09

W2
Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu terminologicznego
stosowanego w językoznawstwie szczególnie w leksykologii, tekstologii, semantyce,
pragmatyce oraz teorii argumentacji

FRO_K1_W01

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła
polskie i obcojęzyczne. FRO_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów selekcjonować informacje i uwzględniać ich znaczenie dla rozwiązania
poszczególnych zadań analitycznych i badawczych w zakresie wybranych zagadnień
z leksykologii, tekstologii, semantyce, pragmatyce oraz teorii argumentacji.

FRO_K1_K01

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.
Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w zagadnienia związane
z funkcjonowaniem jednostek leksykalnych na różnych płaszczyznach języka oraz
przedstawienie owego funkcjonowania z różnych perspektyw teoretyczno-
metodologicznych.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć
Formy
zalicze

nia
Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium
zaliczen
ie na
ocenę

Student zdobywa zaliczenie z oceną na podstawie pisemnego kolokwium
zaliczeniowego. Wymagana jest również obecność na zajęciach. Dopuszczalny limit
nieobecności: 2 w semestrze. Student ma prawo poprawić niezaliczone kolokwium
dwa razy: raz w sesji, raz w sesji poprawkowej. Ocena przyznawana jest zgodnie z
wynikiem uzyskanym na końcowym kolokwium pisemnym. W przypadku, w którym
student podchodzi do testu zaliczeniowego więcej niż jeden raz, ostateczna ocena
stanowi średnią z uzyskanych ocen ze wszystkich podejść.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1 x

W2 x

U1 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Praktyczna nauka języka rosyjskiego III

Nazwa przedmiotu
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 90

Liczba punktów ECTS
6

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Wymagania wstępne i dodatkowe
zaliczenie V semestru przedmiotu Praktyczna nauka języka rosyjskiego III; sekwencyjny system zajęć i egzaminów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Umiejętności – Student potrafi:

U1 FRO_K1_U01 FRO_K1_U01

U2 FRO_K1_U06 FRO_K1_U06

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

TEMATYKA: - aktualne wydarzenia polityczne i kulturalne - przysłowia i powiedzenia -
ekologia - współczesne modele rodziny ( m.in. pary homoseksualne, single,
macierzyństwo, adopcja itp.) - problemy społeczne (m.in. alkoholizm, narkomania,
AIDS, dzieci ulicy, uchodźcy, tolerancja religijna itp.) - sporty ekstremalne - zdrowie
(m.in. zapłodnienie in vitro, eutanazja, operacje plastyczne) - system nauczania
w Polsce i w Rosji ( m.in. ЕГЭ, nowa matura, typy szkół itp.) - grupy czasownikowe:
учить; оказаться; посещать; быть; читать; писать; выяснить; освоить; смотреть;
жить; помнить.

U1, U2
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć

For
my

zalic
zeni

a

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia

egza
min
pise
mny,
egza
min
ustn
y,
zalic
zeni
e

Warunki zaliczenia: - obecność na zajęciach - aktywność na zajęciach - terminowe
wykonywanie i zaliczanie prac ćwiczeniowych, domowych i kontrolnych oraz pozytywna
ocena z prac pisemnych oraz ustnych - udział w konsultacjach Formy uzyskania
zaliczenia: - śródsemestralne prace kontrolne - ocenianie ciągłe - sprawdzian
semestralny (zima: styczeń, lato: czerwiec) Studentowi przysługują dwa terminy
zaliczenia. • W semestrze zimowym student powinien otrzymać zaliczenie do końca
sesji poprawkowej semestru zimowego. • W semestrze letnim student powinien
otrzymać zaliczenie do końca zajęć dydaktycznych - I termin; po uzyskaniu zaliczenia
student może przystąpić do egzaminu w letniej sesji egzaminacyjnej. W przypadku
nieuzyskania zaliczenia w I terminie zarówno zaliczenie, jak i egzamin student zdobywa
w letniej sesji poprawkowej (wrzesień). Wrześniowy termin uzyskania zaliczenia i
egzaminu będzie terminem drugim i ostatnim. Dopuszcza się odpowiednio 1, 2, 3
nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach w stosunku do ilości godzin z danego
aspektu w semestrze, tj. odpowiednio dla 30h, 60h, 90h. SEMESTR ZIMOWY
Nieobecności należy odpracować na konsultacjach. Poprawa kolokwiów cząstkowych lub
innych prac powinna nastąpić w okresie 2 tygodni od momentu ich oddania. SEMESTR
LETNI Nieobecności należy odpracować na konsultacjach. Poprawa kolokwiów
cząstkowych lub innych prac powinna nastąpić w terminie 2 tygodni od momentu ich
oddania. EGZAMIN: pisemny i ustny. Egzamin obejmuje materiał dwóch aspektów I i II
semestru. Warunkiem zdania egzaminu jest zdanie części pisemnej i ustnej. Do
egzaminu ustnego zostają dopuszczone tylko osoby, które pozytywnie zdały część
pisemną. terminy egzaminów: sesja egzaminacyjna, sesja poprawkowa terminy
zapisów: egzamin obowiązkowy

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 90

Przygotowanie prac pisemnych 30

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
90

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin pisemny egzamin ustny zaliczenie

U1 x x x

U2 x x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Historia literatury rosyjskiej XX w. II

Nazwa przedmiotu
Historia literatury rosyjskiej XX w. II

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Historia literatury rosyjskiej XX w. II

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 15, ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1. Zaliczenie wykładu i ćwiczeń z historii literatury rosyjskiej XX wieku
w semestrze zimowym.

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z procesem literackim w Rosji lat 1945–1990.

C2 Uświadomienie studentom problemów poruszanych przez wybitnych pisarzy rosyjskich w latach 1945–1990.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna i rozumie całość procesu literackiego w Rosji w latach
1945–1990 oraz poszczególne fakty literackie, które miały miejsce
w tym okresie.

FRO_K1_W01, FRO_K1_W03, FRO_K1_W04,
FRO_K1_W05, FRO_K1_W06, FRO_K1_W07,
FRO_K1_W08, FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi kompetentnie wypowiadać się na temat twórczości
wybitnych pisarzy rosyjskich drugiej połowy XX wieku.

FRO_K1_U01, FRO_K1_U02, FRO_K1_U03,
FRO_K1_U04, FRO_K1_U05, FRO_K1_U06,
FRO_K1_U09, FRO_K1_U10, FRO_K1_U11

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
Student jest gotów do samodzielnego poszukiwania danych w celu
uświadamiania sobie specyfiki formy i treści dzieł literackich
autorstwa pisarzy rosyjskich drugiej połowy XX wieku.

FRO_K1_K01, FRO_K1_K02, FRO_K1_K03,
FRO_K1_K04

K2
Student jest gotów do kompetentnie przygotowanych publicznych
wypowiedzi na tematy związane z literaturą rosyjską drugiej
połowy XX wieku.

FRO_K1_K01, FRO_K1_K02, FRO_K1_K03,
FRO_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. "Bezkonfliktowość" i przygnębienie. Literatura rosyjska lat powojennych (1945–1953). W1, U1, K1, K2

2. Nadzieja i zwątpienie. Literatura rosyjska w latach odwilży (1953–1968). W1, U1, K1, K2

3. Smutek i pogłębiona refleksja. Literatura rosyjska z latach zastoju (1968–1985). W1, U1, K1, K2

4. Wielkie powroty i rozliczenie z przeszłością. Literatura rosyjska epoki "przebudowy"
(1985–1990). W1, U1, K1, K2

5. Wielkie imiona literatury rosyjskiej drugiej połowy XX wieku: Pasternak, Sołżenicyn,
Szłamow, Władimow, Wojnowicz, Ajtmatow, Trifonow, Brodzki i inni. W1, U1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną,
dyskusja, gra dydaktyczna, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy
zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład egzamin Obecność minimum na 50% wykładów. Przekroczenie tego limitu wymaga
usprawiedliwienia.

ćwiczenia zaliczenie na
ocenę

Obecność na wszystkich ćwiczeniach z wyjątkiem przypadków nieobecności
usprawiedliwionej. Kolokwium z lektur obowiązkowych zdane z pozytywna
oceną.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 15

ćwiczenia 30

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

przygotowanie projektu 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 25
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przygotowanie do ćwiczeń 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

uczestnictwo w egzaminie 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

egzamin zaliczenie na ocenę

W1 x x

U1 x x

K1 x x

K2 x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Ćwiczenia translatoryjne II

Nazwa przedmiotu
Ćwiczenia translatoryjne II

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Ćwiczenia translatoryjne II

Klasyfikacja ISCED
0232 Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 nauczenie studentów rozpoznawania typów tekstu-komunikatu jako materiału tłumaczeniowego – na podstawie
wyznaczników stylów funkcjonalnych (publicystyczny, naukowy, specjalistyczny, artystyczny).

C2 przekazanie najistotniejszych informacji nt. strategii i technik tłumaczeniowych oraz ich właściwego doboru –
w zależności od funkcjonalnej odmiany tłumaczonego komunikatu.

C3 rozwinięcie u studentów umiejętności sprawnego wykonywania przekładu zarówno pisemnego jak i ustnego -
z języka rosyjskiego na język polski i z języka polskiego na język rosyjski.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 kompleksową naturę języka oraz jego złożoności i historycznej
zmienności jego znaczeń

FRO_K1_W01, FRO_K1_W04,
FRO_K1_W09

Umiejętności – Student potrafi:

U1 dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego
o charakterze ogólnym w języku rosyjskim FRO_K1_U02, FRO_K1_U04

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role FRO_K1_K02, FRO_K1_K03
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. dobór kolokacji języka docelowego W1, U1, K1

2. dobór ekwiwalentów tłumaczeniowych W1, U1, K1

3. tłumaczenia miejsc tzw. „utrudnionej przekładalności” W1, U1, K1

4. redagowanie tekstu przekładu z zachowaniem równoważności rejestru języka oraz
stylu funkcjonalnego. W1, U1, K1

5. ćwiczenia tłumaczeniowe (ustne i pisemne) W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, konwersatorium językowe, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć
Formy

zaliczeni
a

Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie
na ocenę

Ocena końcowa jest wypadkową ocen z zaliczania poszczególnych etapów zajęć.
Oceny cząstkowe uzyskuje się na podstawie obecności i aktywności na zajęciach.
Umiejętności studenta weryfikowane i oceniane są na bieżąco w trakcie zajęć
(formy sprawdzania: wypowiedź ustna lub pisemna). Dopuszczalne jest także
końcowe kolokwium sprawdzające wiedzę z całości materiału.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie na ocenę

W1

U1

K1
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Lektorat języka białoruskiego

Nazwa przedmiotu
Lektorat języka białoruskiego

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 60

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak wymagań wstępnych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowy aparat terminologiczny stosowanego w językoznawstwie FRO_K1_W01, FRO_K1_W02

W2 wybrane zagadnienia szczegółowe filologii wschodniosłowiańskiej. FRO_K1_W01, FRO_K1_W02,
FRO_K1_W03

Umiejętności – Student potrafi:

U1 ocenić potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy FRO_K1_U07, FRO_K1_U13

U2 wykorzystywać ogólną wiedzę filologiczną i ogólną wiedzę z zakresu dyscyplin
pokrewnych do zadań związanych ze studiowaniem zagadnień szczegółowych

FRO_K1_U03, FRO_K1_U05,
FRO_K1_U07

U3 wypracować podstawowe umiejętności językowe w zakresie dodatkowego
języka wschodniosłowiańskiego na poziomie A1 FRO_K1_U07

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uświadomienia sobie wartości dziedzictwa kulturowego (w postaci języka)
w jego różnorodności, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie

FRO_K1_K02, FRO_K1_K03,
FRO_K1_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Opanowanie norm współczesnej wymowy i intonacji języka białoruskiego W1, W2, U1, U2, K1

2. Opanowanie pisowni białoruskiej (u niezgłoskotwórcze, oddanie na piśmie dziekania,
ciekania, akania, jakania, pisownia apostrofa, głosek wydłużonych) W1, W2, U1, U2, K1

3. Konstruowanie wypowiedzi na tematy z życia codziennego (informacja o mieszkaniu,
dniu roboczym, dniu wolnym, zajęciach codziennych: robienie zakupów, podróże etc) W1, W2, U1, U2, K1

4. Konstruowanie wypowiedzi na tematy krajoznawcze – o Białorusi i Polsce
po białorusku W2, U1, U2, U3

5. Analityczne i syntetyczne czytanie, tłumaczenie tekstów preparowanych W1, W2, U2, U3, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, inscenizacja, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra dydaktyczna,
rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia
zaliczenie pisemne,
zaliczenie ustne,
prezentacja, egzamin
pisemny / ustny

Uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są 2 nieuzasadnione
nieobecności), przygotowanie i zaliczenie prac domowych,
zaliczenie kolokwiów i sprawdzianów. Zdanie egzaminu
końcowego.

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 60

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do sprawdzianu 20

przygotowanie do zajęć 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne zaliczenie ustne prezentacja egzamin pisemny / ustny

W1 x x x x

W2 x x x x

U1 x x x

U2 x x x

U3 x x x x

K1 x x x x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Język biznesu - poziom średni II

Nazwa przedmiotu
Język biznesu - poziom średni II

Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Język biznesu - poziom średni II

Klasyfikacja ISCED
0231 Nauka języków

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Rosyjski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba punktów ECTS
2

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Językoznawstwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty uczenia
się

Umiejętności – Student potrafi:

U1 przygotować w języku rosyjskim oraz polskim typowe prace pisemne
z rosyjskiego języka biznesu.

FRO_K1_U02, FRO_K1_U03,
FRO_K1_U04

U2
dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze
speckalistycznym z języka polskiego na język rosyjski; potrafi dokonać
poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze
specjalistycznym z języka rosyjskiego na język polski.

FRO_K1_U01, FRO_K1_U02,
FRO_K1_U03

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uczestniczenia w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego
form. FRO_K1_K02, FRO_K1_K04

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Program zajęć z rosyjskiego języka biznesu w semestrze II obejmuje następujące
zagadnienia: • Korespondencja handlowa (typy dokumentów, ich charakterystyka,
przykłady i sporządzanie) • Reklama dźwignią handlu (definicja reklamy, cele
reklamy, rodzaje reklam, narzędzia reklamy, hasła reklamowe, analiza potencjalnych
odbiorców, język reklamy, opracowywanie projektu własnej reklamy),

U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, gra
dydaktyczna, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie projektu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie pisemne

U1 x

U2 x

K1 x
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Wydział Filologiczny
KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Ochrona własności intelektualnej

Nazwa przedmiotu
Ochrona własności intelektualnej

Klasyfikacja ISCED
0421 Prawo

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
filologia rosyjska

Profil studiów
ogólnoakademicki

Okres
Semestr 6

Ścieżka
Wszystkie

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
obowiązkowy

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6

Liczba punktów ECTS
1

Poziom kształcenia
pierwszego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po zakończonym kursie student posiada ogólną wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej (prawa
autorskiego), ze szczególnym uwzględnieniem zasad wykorzystywania wyników cudzych prac intelektualnych
podczas przygotowywania pracy dyplomowej oraz wykonywania zawodu filologa, tłumacza, prowadzenia własnej
działalności gospodarczej. Student zna zasady ochrony cudzej i własnej twórczości, reguły odpowiedzialności
z tytułu naruszenia prawa autorskiego (plagiat), zasady korzystania z cudzych utworów w ramach dozwolonego
użytku (np. cytat).

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
studnet zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej,
w tym przede wszystkim prawa autorskiego na poziomie krajowym oraz
międzynarodowym ( w tym unijnym) z uwzględnieniem orzecznictwa (dotyczącego
wybranych sporów sądowych mających znaczenie praktyczne).

FRO_K1_W08

Umiejętności – Student potrafi:

U1
analizować regulacje (i ich interpretacje) z zakresu prawa autorskiego oraz klasyfikować
stany faktyczne z którymi mają być łączone określone konsekwencje prawne (zasady
odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, np. w przypadku plagiatu)

FRO_K1_U03,
FRO_K1_U04,
FRO_K1_U13

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zasad prawa
własności intelektualnej.

FRO_K1_K02,
FRO_K1_K04
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ogólne pojęcia prawa własności intelektualnej, typologia praw własności
intelektualnej, sposoby uzyskiwania ochrony, prowadzone rejestry i bazy w zakresie
praw własności intelektualnej, znaczenie praw własności intelektualnej w działalności
badawczej, naukowej oraz w innowacyjnej gospodarce, działalność organizacji,
instytucji z zakresu własności intelektualnej; ogólne zasady ochrony praw własności
intelektualnej.

W1, K1

2.

1) przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, m.in. omówienie zasad ochrony
poszczególnych kategorii utworów, wyników badań naukowych, prac studenckich
(zaliczeniowych, licencjackich, magisterskich), podręczników, skryptów; zasady
ochrony tłumaczeń 2) podmiot prawa autorskiego (współautorstwo, określenie kiedy
i w jakim zakresie uczelnia nabywa prawa autorskie do utworów stworzonych przez
studentów; utwory pracownicze) 3) treść prawa autorskiego (autorskie prawa osobiste
i majątkowe), odpowiedzialność z tytułu naruszenie praw autorskich, w tym praw
osobistych (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki plagiatu) 4) dozwolony
użytek (ze szczególnym uwzględnieniem form wykorzystywanych w nauce i edukacji
np. cytat, dozwolony użytek osobisty, użytek szkolny) 5) prawa pokrewne (prawa
do pierwszych wydań, wydań krytycznych i naukowych)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie obecność

Bilans punktów ECTS

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 6

analiza orzecznictwa 4

analiza aktów normatywnych 4

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 12

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu
Metoda sprawdzenia

zaliczenie

W1 x

U1 x

K1 x




