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Charakterystyka kierunku

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny

Nazwa kierunku: język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Poziom: drugiego stopnia

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Język studiów: polski

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

Językoznawstwo 87%

Literaturoznawstwo 13%

Nauki prawne 0%

Charakterystyka kierunku, koncepcja i cele kształcenia

Charakterystyka kierunku

Celem kształcenia na kierunku „język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych” jest wykształcenie specjalisty w zakresie
przekładu specjalistycznego – polsko-rosyjskiego i rosyjsko-polskiego. Są to intensywne studia skupiające się na zapewnieniu
absolwentom kompetencji  niezbędnych do:  a)  doskonałego posługiwania się w mowie i  piśmie językiem rosyjskim; b)
sprawnego prowadzenia w tym języku korespondencji administracyjnej i handlowej; c) tłumaczenia (polsko-rosyjskiego i
rosyjsko-polskiego) dokumentów państwowych, tekstów prawniczych, dokumentacji medycznej i technicznej, tłumaczenia z
zakresu informatyki. Podczas nauki studenci zaznajamiają się ze współczesnymi narzędziami pracy tłumacza, z technikami
tłumaczeń pisemnych i ustnych, z teoretycznymi zagadnieniami związanymi z przekładem i komunikacją interkulturową.
Studia rozwijają również ogólną znajomość języka rosyjskiego, a także kompetencje w zakresie stylistyki języka rosyjskiego i
polskiego.  Kierunek  jest  pierwszą  na  UJ  propozycją  studiów  magisterskich  poświęconych  w  całości  przekładowi
specjalistycznemu polsko-rosyjskiemu  i  rosyjsko-polskiemu.  W odróżnieniu  od  realizowanej  na  Wydziale  Filologicznym
specjalności „przekład i komunikacja międzykulturowa” na kierunku „lingwistyka” (są to jak dotąd jedyne studia na UJ o
charakterze przekładowym, w ramach których można specjalizować się w przekładzie na i z języka rosyjskiego) program
studiów zakłada realizację przedmiotów obowiązkowych w zakresie trzech grup tematycznych: 1) kształcenie językowe -
rozwijanie kompetencji w zakresie języka rosyjskiego na integrującym umiejętności językowe kursie praktycznym, nauka
języków  specjalistycznych  (biznes,  korespondencja  handlowa,  turystyka,  ekonomia,  administracja,  prawo,  medycyna,
informatyka, technika),  rozwijanie kompetencji  w zakresie stylistyki  języka rosyjskiego i  polskiego; 2) nauka warsztatu
tłumacza (w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz poszczególnych technik i narzędzi pracy tłumacza); 3) przedmioty
teoretyczne związane z przekładem (teoria przekładu, semiotyka przekładu, krytyka przekładu), komunikacją interkulturową
oraz językoznawstwem rosyjskim.
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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 „język rosyjski
w tłumaczeniach specjalistycznych” realizowana jest w oparciu o prowadzone w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej,
cenione w międzynarodowym środowisku naukowym, badania z zakresu językoznawstwa i translatologii. Poprzez realizację
efektów  kształcenia  przewidzianych  dla  kierunku,  studia  zapewniają  absolwentom  zdobycie  wysokich  kompetencji  o
charakterze teoretycznym i praktycznym, możliwość rozwoju umiejętności twórczego i krytycznego myślenia, pogłębienie
rozumienia  konieczności  własnego  rozwoju  zawodowego.  Plan  studiów  obejmuje  przedmioty  praktyczne  (językowe  i
językowo-translatologiczne),  teoretyczne,  a  także  przedmioty  do  wyboru.  Kształcenie  na  kierunku  „język  rosyjski  w
tłumaczeniach specjalistycznych”, poza nabyciem wiedzy translatologicznej i umiejętności językowych oraz przekładowych,
gwarantuje studentom rozwijanie umiejętności dialogu, kreuje w nich postawy tolerancji i odpowiedzialności.

Cele kształcenia

Wykształcenie kompetencji językowych w zakresie języka rosyjskiego;
Przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka rosyjskiego;
Przekazanie poszerzonej wiedzy o literaturze, kulturze i historii Rosji;
Wykształcenie pogłębionych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i
mówionego;
Wykształcenie  umiejętności  krytycznego myślenia,  wiązania  ze  sobą faktów oraz  wyciągania  wniosków z  posiadanych
danych;
Wykształcenie kompetencji potrzebnych do przekładu tekstów lub komunikatów ustnych w języku rosyjskim o charakterze
ogólnym;
Przekazanie poszerzonej wiedzy o metodologiach współczesnego językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Potrzeby społeczno-gospodarcze

Wskazanie potrzeb społeczno-gospodarczych utworzenia kierunku

Kierunek „język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych” opracowany został w efekcie analizy segmentu rynku pracy
powiązanego z zawodem tłumacza i usługami tłumaczeniowymi w zakresie tłumaczeń specjalistycznych z języka rosyjskiego
na polski i z polskiego na rosyjski. O ile bowiem UJ, wraz z innymi polskimi uniwersytetami oraz uczelniami wyższymi,
posiadają w swej ofercie tradycyjne kierunki kształcące profesjonalnych użytkowników języka rosyjskiego (filologia rosyjska,
lingwistyka  stosowana),  o  tyle  brak  jest  oferty  studiów  magisterskich  o  profilu  translatologicznym  zogniskowanych  wokół
kształcenia  w  zakresie  tłumaczeń  specjalistycznych.  Kierunek  wychodzi  zatem  naprzeciw  potrzebom  społeczno-
gospodarczym związanym z kształceniem wysoko wyspecjalizowanych tłumaczy, specjalistów w zakresie wyspecjalizowanej
komunikacji  językowej,  zapewniających  realizację  potrzeb  zarówno  polskich  instytucji  publicznych,  jak  i  podmiotów
gospodarczych współpracujących z partnerami w krajach rosyjskojęzycznych. Jednocześnie program kierunku uwzględnia
realizację kształcenia w zakresie umiejętności prowadzenia skutecznego dialogu interkulturowego, uwzględniania potrzeb i
wrażliwości partnera pochodzącego z rosyjskiego obszaru językowego.

Wskazanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami społeczno-gospodarczymi

Biura tłumaczeniowe, instytucje publiczne oraz podmioty gospodarcze potrzebują specjalistów w zakresie tłumaczeń (w tym
– specjalistycznych),  dysponujących wiedzą,  umiejętnościami  i  kompetencjami  społecznymi  pozwalającymi  na sprawną
realizację ich potrzeb (m. in. prowadzenie korespondencji handlowej i prawniczej, tłumaczenie dokumentacji specjalistycznej,
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w tym medycznej, tłumaczenie ustne i pisemne, dobra znajomość realiów społeczno-kulturowych Rosji oraz innych państw, w
któych w powszechnym użytku jest język rosyjski). Zakładane efekty uczenia się odnoszące się do aktywnej znajomości
języka obcego, pogłębionych umiejętności translatorskich, a także umiejętności krytycznego myślenia oraz kompetencji
interkulturowych wpisują się zatem w potrzeby rynku pracy.
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Nauka, badania, infrastruktura

Główne kierunki badań naukowych w jednostce
Pracownicy naukowo-dydaktyczni  Instytutu Filologii  Wschodniosłowiańskiej  (skupieni  w siedmiu Katedrach i  Zakładach,
realizujący łącznie osiem zadań badawczych) 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, dawnych i współczesnych, 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  w  zakresie  językoznawstwa  oraz
translatologii znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w programie kształcenia na kierunku „język rosyjski w tłumaczeniach
specjalistycznych”.  Wykładowcy  wykorzystują  swój  dorobek  naukowy w procesie  dydaktycznym –  zarówno w obrębie
obowiązkowych przedmiotów teoretycznych i seminariów, jak i konwersatoriów monograficznych.

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. 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: 0231

Liczba semestrów: 4

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu:

Program zakłada realizację przedmiotów obowiązkowych z zakresu trzech grup tematycznych: 1) kształcenie językowe -
rozwijanie kompetencji w zakresie języka rosyjskiego na integrującym umiejętności językowe kursie praktycznym, nauka
języków  specjalistycznych  (biznes,  korespondencja  handlowa,  turystyka,  ekonomia,  administracja,  prawo,  medycyna,
informatyka, technika),  rozwijanie kompetencji  w zakresie stylistyki  języka rosyjskiego i  polskiego; 2) nauka warsztatu
tłumacza (w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz poszczególnych technik i narzędzi pracy tłumacza); 3) przedmioty
teoretyczne związane z przekładem (teoria przekładu, semiotyka przekładu, krytyka przekładu), komunikacją interkulturową
oraz  językoznawstwem  rosyjskim.  W  skład  programu  studiów  wchodzą  także  przedmioty  do  wyboru:  konwersatoria
monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej oraz konwersatorium promotorskie.

Liczba punktów ECTS

konieczna do ukończenia studiów 120

w ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich
lub innych osób prowadzących zajęcia 86

którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauki języków obcych 24

którą student musi uzyskać w ramach modułów realizowanych w formie
fakultatywnej 50

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: 850

Praktyki zawodowe

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Nie dotyczy
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Ukończenie studiów

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

praca magisterska i egzamin magisterski
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Efekty uczenia się

Wiedza

Kod Treść PRK

JRT_K2_W01 Absolwent zna i rozumie specyfikę nauk humanistycznych w systemie nauk oraz
specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii w zakresie translatologii

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

JRT_K2_W02 Absolwent zna i rozumie aparatu terminologiczny i metodologie subdyscyplin filologii
w zakresie translatologii

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

JRT_K2_W03 Absolwent zna i rozumie strukturę współczesnego języka rosyjskiego
P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

JRT_K2_W04 Absolwent zna i rozumie kompleksową naturę języka, jego złożoność i historyczną
zmienność jego znaczeń

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

JRT_K2_W05 Absolwent zna i rozumie powiązania translatologii jako subdyscypliny filologicznej z
dyscyplinami koniecznymi do poszerzenia wiedzy i umiejętności

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

JRT_K2_W06 Absolwent zna i rozumie kierunki rozwoju i osiągnięcia filologii w zakresie
translatologii

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

JRT_K2_W07
Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa ochrony
własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami
własności intelektualnej

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

JRT_K2_W08 Absolwent zna i rozumie wybrane zagadnienia szczegółowe filologii
wschodniosłowiańskiej

P7U_W,
P7S_WG,
P7S_WK

Umiejętności

Kod Treść PRK

JRT_K2_U01 Absolwent potrafi porozumiewać się w języku rosyjskim na poziomie C2, zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UO

JRT_K2_U02 Absolwent potrafi przygotowywać złożone prace pisemne w języku polskim i
rosyjskim o charakterze ogólnym i specjalistycznym

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UO

JRT_K2_U03
Absolwent potrafi przygotowywać wystąpienia ustne w języku polskim i rosyjskim
dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych I
różnych źródeł

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UO

JRT_K2_U04 Absolwent potrafi przekładać z języka rosyjskiego na polski I z polskiego na rosyjski
teksty oraz komunikaty ustne o charakterze ogólnym oraz specjalistycznym

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UO

JRT_K2_U05
Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować i użytkować
informacje z wykorzystaniem źródeł polsko- i rosyjskojęzycznych oraz formułować na
tej podstawie krytyczne sądy

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UO

JRT_K2_U06 Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze
w zakresie języka rosyjskiego

P7S_UW,
P7S_UK, P7U_U
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Kod Treść PRK

JRT_K2_U07 Absolwent potrafi posługiwać się pojęciami i metodami badawczymi z zakresu
translatologii

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UO

JRT_K2_U08 Absolwent potrafi przy rozwiązywaniu problemów w zakresie translatologii -
integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin humanistycznych

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UU

JRT_K2_U09
Absolwent potrafi merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem własnych
poglądów oraz poglądów innych autorów, formułować wnioski oraz tworzyć
syntetyczne podsumowania w języku polskim i rosyjskim

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UO

JRT_K2_U10 Absolwent potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat problemów w ramach
studiowanego kierunku

P7S_UW,
P7S_UK, P7S_UO

Kompetencje społeczne

Kod Treść PRK

JRT_K2_K01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swej własnej wiedzy i posiadanych
umiejętności, do podejmowania stałych wysiłków w celu rozwoju zawodowego

P7S_KK, P7S_KR,
P7U_K

JRT_K2_K02 Absolwent jest gotów do doskonalenia swojej kompetencji semiolingwistycznej P7S_KK, P7S_KR,
P7U_K

JRT_K2_K03 Absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmowania w niej
różnych ról

P7S_KK, P7S_KR,
P7U_K

JRT_K2_K04 Absolwent jest gotów do właściwego, skutecznego planowania swoich działań
związanych z wykonywaniem zawodu

P7S_KK, P7S_KR,
P7U_K

JRT_K2_K05 Absolwent jest gotów do przestrzegania etyki swojego zawodu i kierowania się jej
zasadami

P7S_KK, P7S_KR,
P7U_K

JRT_K2_K06 Absolwent jest gotów do działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego w
jego różnorodności

P7S_KK, P7S_KR,
P7S_KO
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Plany studiów
Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na każdym roku po
dwa.
Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie
instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Semestr 1

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – kurs integrujący I. 30 3,0 zaliczenie O

Język i przekład specjalistyczny: biznes i korespondencja handlowa I 30 2,0 zaliczenie O

Język i przekład specjalistyczny: turystyka i ekonomia 30 2,0 zaliczenie O

Tłumaczenia ustne I 30 2,0 zaliczenie O

Teoria przekładu 30 3,0 zaliczenie O

Przekład specjalistyczny: warsztat tłumacza I 30 3,0 zaliczenie O

Komunikacja interkulturowa 30 3,0 zaliczenie O

Stylistyka języka polskiego 30 2,0 zaliczenie O

Szkolenie BHK 4 - zaliczenie O

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej O

Student musi zrealizować po jednym spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej w
każdym semestrze.

Prawosławie na Rusi 30 4,0 zaliczenie F

Kultura ruska w państwie polsko-litewskim (XIV-XVIII w.) 30 4,0 zaliczenie F

Zagadki życia i twórczości Vladimira Nabokova 30 4,0 zaliczenie F

Bułhakow - człowiek i dzieło na tle epoki 30 4,0 zaliczenie F

Kultura i obyczajowość narodów rosyjskojęzycznego Kaukazu i
Zakaukazia 30 4,0 zaliczenie F

Literatura i zło 30 4,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej 30 4,0 zaliczenie F

Masterpieces of Russian Literature 30 4,0 zaliczenie F

Anthropological linguistics 30 4,0 zaliczenie F

Functional Linguistics for Beginners 30 4,0 zaliczenie F

Tabu językowe 30 4,0 zaliczenie F

Kultura i obyczajowość narodów rosyjskiej Syberii 30 4,0 zaliczenie F

Z dziejów teatru rosyjskiego 30 4,0 zaliczenie F

Судьба и творчество. Страницы жизни и творчества русских
писателей от Пушкина до Пастернака 30 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Politolingwistyka na tle innych subdyscyplin współczesnego
językoznawstwa 30 4,0 zaliczenie F

Język współczesnej rosyjskiej polityki 30 4,0 zaliczenie F

Wykład profesora wizytującego I 30 4,0 zaliczenie F

Wykład profesora wizytującego II 30 4,0 zaliczenie F

Seminarium magisterskie I 30 3,0 zaliczenie O

Konwersatorium promotorskie I 15 3,0 zaliczenie O

Semestr 2

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – kurs integrujący I 30 3,0 egzamin O

Język i przekład specjalistyczny: biznes i korespondencja handlowa II 30 2,0 zaliczenie O

Język i przekład specjalistyczny: administracja i prawo 30 2,0 zaliczenie O

Tłumaczenia ustne II 30 2,0 zaliczenie O

Przekład specjalistyczny: warsztat tłumacza II 30 3,0 zaliczenie O

Narzędzia pracy tłumacza 30 2,0 zaliczenie O

Przekład w perspektywie interdyscyplinarnej 30 2,0 zaliczenie O

Stylistyka funkcjonalna języka rosyjskiego 30 2,0 zaliczenie O

Gramatyka kontrastywna polsko-rosyjska 30 2,0 zaliczenie O

Seminarium magisterskie I 30 3,0 zaliczenie O

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej O

Student musi zrealizować po jednym spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej w
każdym semestrze.

Prawosławie na Rusi 30 4,0 zaliczenie F

Kultura ruska w państwie polsko-litewskim (XIV-XVIII w.) 30 4,0 zaliczenie F

Zagadki życia i twórczości Vladimira Nabokova 30 4,0 zaliczenie F

Bułhakow - człowiek i dzieło na tle epoki 30 4,0 zaliczenie F

Kultura i obyczajowość narodów rosyjskojęzycznego Kaukazu i
Zakaukazia 30 4,0 zaliczenie F

Literatura i zło 30 4,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej 30 4,0 zaliczenie F

Masterpieces of Russian Literature 30 4,0 zaliczenie F

Anthropological linguistics 30 4,0 zaliczenie F

Functional Linguistics for Beginners 30 4,0 zaliczenie F

Tabu językowe 30 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Kultura i obyczajowość narodów rosyjskiej Syberii 30 4,0 zaliczenie F

Z dziejów teatru rosyjskiego 30 4,0 zaliczenie F

Судьба и творчество. Страницы жизни и творчества русских
писателей от Пушкина до Пастернака 30 4,0 zaliczenie F

Politolingwistyka na tle innych subdyscyplin współczesnego
językoznawstwa 30 4,0 zaliczenie F

Język współczesnej rosyjskiej polityki 30 4,0 zaliczenie F

Wykład profesora wizytującego I 30 4,0 zaliczenie F

Wykład profesora wizytującego II 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium promotorskie I 15 3,0 zaliczenie O

Semestr 3

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – kurs integrujący II. 30 4,0 zaliczenie O

Język i przekład specjalistyczny: medycyna 30 2,0 zaliczenie O

Tłumaczenia uwierzytelnione 30 2,0 zaliczenie O

Krytyka przekładu 30 3,0 zaliczenie O

Semiotyka przekładu 30 3,0 zaliczenie O

Języki specjalistyczne w tłumaczeniu konsekutywnym I 30 4,0 zaliczenie O

Seminarium magisterskie II 30 3,0 zaliczenie O

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej O

Student musi zrealizować po jednym spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej w
każdym semestrze.

Prawosławie na Rusi 30 4,0 zaliczenie F

Kultura ruska w państwie polsko-litewskim (XIV-XVIII w.) 30 4,0 zaliczenie F

Zagadki życia i twórczości Vladimira Nabokova 30 4,0 zaliczenie F

Bułhakow - człowiek i dzieło na tle epoki 30 4,0 zaliczenie F

Kultura i obyczajowość narodów rosyjskojęzycznego Kaukazu i
Zakaukazia 30 4,0 zaliczenie F

Literatura i zło 30 4,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej 30 4,0 zaliczenie F

Masterpieces of Russian Literature 30 4,0 zaliczenie F

Anthropological linguistics 30 4,0 zaliczenie F

Functional Linguistics for Beginners 30 4,0 zaliczenie F

Tabu językowe 30 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Kultura i obyczajowość narodów rosyjskiej Syberii 30 4,0 zaliczenie F

Z dziejów teatru rosyjskiego 30 4,0 zaliczenie F

Судьба и творчество. Страницы жизни и творчества русских
писателей от Пушкина до Пастернака 30 4,0 zaliczenie F

Politolingwistyka na tle innych subdyscyplin współczesnego
językoznawstwa 30 4,0 zaliczenie F

Język współczesnej rosyjskiej polityki 30 4,0 zaliczenie F

Wykład profesora wizytującego I 30 4,0 zaliczenie F

Wykład profesora wizytującego II 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium promotorskie II 15 6,0 zaliczenie O

Semestr 4

Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – kurs integrujący II 30 5,0 egzamin O

Język i przekład specjalistyczny: informatyka i technika 30 2,0 zaliczenie O

Języki specjalistyczne w tłumaczeniu konsekutywnym II 30 4,0 zaliczenie O

Ochrona własności intelektualnej 6 1,0 zaliczenie O

Seminarium magisterskie II 30 3,0 zaliczenie O

Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii
wschodniosłowiańskiej O

Student musi zrealizować po jednym spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej w
każdym semestrze.

Prawosławie na Rusi 30 4,0 zaliczenie F

Kultura ruska w państwie polsko-litewskim (XIV-XVIII w.) 30 4,0 zaliczenie F

Zagadki życia i twórczości Vladimira Nabokova 30 4,0 zaliczenie F

Bułhakow - człowiek i dzieło na tle epoki 30 4,0 zaliczenie F

Kultura i obyczajowość narodów rosyjskojęzycznego Kaukazu i
Zakaukazia 30 4,0 zaliczenie F

Literatura i zło 30 4,0 zaliczenie F

Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej 30 4,0 zaliczenie F

Masterpieces of Russian Literature 30 4,0 zaliczenie F

Anthropological linguistics 30 4,0 zaliczenie F

Functional Linguistics for Beginners 30 4,0 zaliczenie F

Tabu językowe 30 4,0 zaliczenie F

Kultura i obyczajowość narodów rosyjskiej Syberii 30 4,0 zaliczenie F

Z dziejów teatru rosyjskiego 30 4,0 zaliczenie F
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Przedmiot Liczba
godzin

Punkty
ECTS

Forma
weryfikacji

Судьба и творчество. Страницы жизни и творчества русских
писателей от Пушкина до Пастернака 30 4,0 zaliczenie F

Politolingwistyka na tle innych subdyscyplin współczesnego
językoznawstwa 30 4,0 zaliczenie F

Język współczesnej rosyjskiej polityki 30 4,0 zaliczenie F

Wykład profesora wizytującego I 30 4,0 zaliczenie F

Wykład profesora wizytującego II 30 4,0 zaliczenie F

Konwersatorium promotorskie II 15 10,0 zaliczenie O

O - obowiązkowy
F - fakultatywny
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Sylabusy
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Praktyczna nauka języka rosyjskiego – kurs integrujący I.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.210.5cd9625519c18.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS
WF.IFW-LS100Da

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka rosyjskiego

C2 Wykształcenie kompetencji językowych w zakresie języka rosyjskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego (w tym specjalistycznej terminologii)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 [JRT_K2_W03] Absolwent zna i rozumie strukturę
współczesnego języka rosyjskiego JRT_K2_W03 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
[JRT_K2_U01] Absolwent potrafi porozumiewać się
w języku rosyjskim na poziomie C1, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Europejski System
Opisu Kształcenia Językowego

JRT_K2_U01, JRT_K2_U02,
JRT_K2_U06, JRT_K2_U10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 [JRT_K2_K02] Absolwent jest gotów do doskonalenia
swojej kompetencji semiolingwistycznej JRT_K2_K01, JRT_K2_K02 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 5

przygotowanie do zajęć 10

konsultacje 5

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Czasowniki (koniugacja, aspekt, rekcja, tryb rozkazujący, czas przeszły).
2. Imiesłowy – tworzenie i zastosowanie
3. Krótka forma przymiotników i imiesłowów
4. Stopniowanie przymiotnika.
5. Interpunkcja (однородные члены предложения)

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność,
przygotowanie do zajęć, aktywne uczestniczenie w zajęciach,
terminowe zaliczenie prac cząstkowych. Warunkiem
otrzymania zaliczenia jest uzyskanie 80% punktów z pracy
zaliczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie licencjatu.
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Język i przekład specjalistyczny: biznes i korespondencja handlowa I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRTS.210.5cd962553d536.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS
WF.IFW-LS101Da, WF.IFW-LS101Db

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 specyfikę nauk humanistycznych w systemie nauk
oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

JRT_K2_W01,
JRT_K2_W02,
JRT_K2_W03

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przekładać z języka rosyjskiego na polski I z polskiego
na rosyjski teksty oraz komunikaty ustne
o charakterze specjalistycznym.

JRT_K2_U01, JRT_K2_U02,
JRT_K2_U03 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 przestrzegania etyki swojego zawodu i kierowania się
jej zasadami.

JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

wykonanie ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Na zajęciach analizowana będzie dokumentacja handlowa: kontrakty, umowy,
dokumentacja przewozowa. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne
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Język i przekład specjalistyczny: turystyka i ekonomia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRTS.210.5cd4247c12cb6.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS
WF.IFW-LS102Da

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student swobodnie porusza się w tłumaczeniu tekstów z zakresu branży turystycznej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 [JRT_K2_W03] Absolwent zna i rozumie strukturę
współczesnego języka rosyjskiego

JRT_K2_W03,
JRT_K2_W05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 [JRT_K2_W03] Absolwent zna i rozumie strukturę
współczesnego języka rosyjskiego

JRT_K2_U02, JRT_K2_U04,
JRT_K2_U06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 [JRT_K2_K02] Absolwent jest gotów do doskonalenia
swojej kompetencji semiolingwistycznej

JRT_K2_K02, JRT_K2_K03,
JRT_K2_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie prac pisemnych 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Ruch turystyczny w Polsce i Rosji
Ruch wizowy i niezbędne dokumenty
Transport: różne rodzaje transportu, rezerwacja biletów, zasady bezpiecznego
podróżowania
Umowa z biurem podróży, polisa ubezpieczeniowa
Hotel: rezerwacja, pobyt w hotelu.
Reklamacja pobytu w hotelu lub usługi turystycznej
Trudności, wypadki i nieprzewidziane okoliczności podczas podróży
* Najważniejsze zabytki w Polsce i w Rosji

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metoda projektów, wykład z prezentacją multimedialną, analiza przypadków, konwersatorium językowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Terminowe zaliczanie prac w ciągu semestru,
obecność na zajęciach, uzyskanie 80% punktów z
pracy zaliczeniowej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajmość języka rosyjskiego na poziomie licencjatu
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Tłumaczenia ustne I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.210.5cd962556d8e2.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS
WF.IFW-LS104Da

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Studenci poznają różne rodzaje tłumaczeń ustnych (konsekutywne, symultaniczne i ich odmiany) oraz uczą się je
wykonywać poprzez ćwiczenia w przekładzie komunikatów pisemnych (tłumaczenie a vista) oraz ustnych
(materiały audio-video) o tematyce ogólnej. Będziemy się zajmować przekładem z języka polskiego na rosyjski
oraz z rosyjskiego na polski. Zajęcia odbywają się w laboratorium wyposażonym w sprzęt imitujący warunki pracy
tłumacza ustnego i umożliwiający nagrywanie tłumaczeń studentów w celu ich późniejszej analizy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Absolwent zna i rozumie aparat terminologiczny
i metodologie subdyscyplin filologii w zakresie
translatologii. Absolwent zna i rozumie strukturę
współczesnego języka rosyjskiego. Absolwent zna
i rozumie kompleksową naturę języka, jego złożoność
i historyczną zmienność jego znaczeń. Absolwent zna
i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
prawa ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami
własności intelektualnej.

JRT_K2_W02,
JRT_K2_W03,
JRT_K2_W04,
JRT_K2_W07

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Absolwent potrafi przekładać z języka rosyjskiego
na polski I z polskiego na rosyjski teksty oraz
komunikaty ustne o charakterze ogólnym oraz
specjalistycznym. Absolwent potrafi samodzielnie
zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze
w zakresie języka rosyjskiego. Absolwent potrafi przy
rozwiązywaniu problemów w zakresie translatologii -
integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin
humanistycznych.

JRT_K2_U04, JRT_K2_U07,
JRT_K2_U08 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swej
własnej wiedzy i posiadanych umiejętności,
do podejmowania stałych wysiłków w celu rozwoju
zawodowego. Absolwent jest gotów do doskonalenia
swojej kompetencji semiolingwistycznej. Absolwent
jest gotów do współdziałania i pracy w grupie,
przyjmowania w niej różnych ról. Absolwent jest gotów
do właściwego, skutecznego planowania swoich
działań związanych z wykonywaniem zawodu.
Absolwent jest gotów do przestrzegania etyki swojego
zawodu i kierowania się jej zasadami.

JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K03, JRT_K2_K04,
JRT_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria 30

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Specyfika przekładu ustnego i jego historia. W1

2.
Rodzaje tłumaczenia ustnego: konsekutywne (całościowe, skrócone, przerywane,
zdanie po zdaniu), symultaniczne (a vista, szeptane, kabinowe), tłumaczenie
towarzyszące. Odmiany przekładu ustnego ze względu na okoliczności i rodzaj
słuchaczy.

W1, K1

3. Specyficzne kompetencje tłumacza ustnego (poznawcze, psychologiczne,
społeczne, językowe, kulturowe). W1, U1, K1

4. Rozwój technik i strategii tłumaczeniowych (koncentracji, pamięci krótkotrwałej,
streszczania komunikatu, sporządzania notatek, odporności na stres). W1, U1, K1

5. Ćwiczenia z tłumaczenia ustnego (konsekutywnego i symultanicznego)
komunikatów o tematyce ogólnej oraz specjalistycznej. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne,
ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

laboratoria zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne 2
nieobecności nieusprawiedliwione i nie więcej niż 4 nieobecności
ogółem), przygotowanie do zajęć oraz aktywny w nich udział. Proces
oswajania umiejętności tłumaczenia ustnego zostanie sprawdzony
poprzez wykonanie tłumaczenia na ocenę, a wiedza teoretyczna na ten
temat - w postaci krótkiego kolokwium pisemnego.



Sylabusy 28 / 156

Teoria przekładu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRTS.210.5cb094ff424af.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

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

Kod USOS
WF.IFW-LS105Da

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi terminami i pojęciami z zakresu przekładoznawstwa ogólnego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 aparat terminologiczny i metodologie subdyscyplin
filologii

JRT_K2_W02,
JRT_K2_W05,
JRT_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 swobodnie formułować wypowiedzi na tematy
z dziedziny translatologii

JRT_K2_U05, JRT_K2_U07,
JRT_K2_U08, JRT_K2_U10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 zdobywania i poszerzania wiedzy w zakresie swojej
dyscypliny JRT_K2_K01, JRT_K2_K02 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Status, zakres i podział nauki o przekładzie. W1, U1, K1

2. Przekład: definicje i typologie W1, U1, K1

3. Historia translatologii W1, U1, K1

4. Etapy procesu przekładu i jednostki przekładu W1, U1, K1

5. Forma i treść w tłumaczeniu W1, U1, K1

6. Ekwiwalencja i adekwatność. Poziomy ekwiwalencji W1, U1, K1

7. Rodzaje przekładu: dosłowny, wolny, adekwatny. Tłumaczenie robocze – jego
zalety i wady. W1, U1, K1

8. Tłumaczenie ustne a pisemne: podobieństwa i różnice warsztatowe W1, U1, K1

9. Chwyty translatorskie i transformacje przekładowe W1, U1, K1

10. Nieprzekładalność, przekładalność, utrudniona przekładalność - teoria a praktyka W1, U1, K1

11.
Specyfika tłumaczenia kalamburów, gier słownych, idiomów, przysłów,
porzekadeł, aforyzmów, skrzydlatych słów oraz
wtrąceń tekstów precedensowych.

W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności na
zajęciach oraz wyniku pisemnego testu (pytania
otwarte). Test w języku rosyjskim.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach. Dopuszczalne 3 nieobecności w semestrze. Zaliczenie końcowe na podstawie testu w
języku rosyjskim (pytania otwarte).
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Przekład specjalistyczny: warsztat tłumacza I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.210.5cd962559decd.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS
WF.IFW-LS106Da

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i umiejętnościami stosowanymi przez tłumacza
w procesie przekładu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie aparat terminologiczny
i metodologie subdyscyplin filologii w zakresie
translatologii

JRT_K2_W01,
JRT_K2_W02,
JRT_K2_W05,
JRT_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykonać tłumaczenie
z wykorzystaniem poznanych strategii i technik
przekładowych

JRT_K2_U01, JRT_K2_U02,
JRT_K2_U04, JRT_K2_U07,
JRT_K2_U10

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do wykonywania polsko-rosyjskich
i rosyjsko-polskich tłumaczeń tekstów o różnym
stopniu trudności

JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K03

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

rozwiązywanie zadań 10

rozwiązywanie zadań problemowych 10

wykonanie ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Status, rola i zadania tłumacza we współczesnym świecie. W1, U1, K1

2. Kompetencje tłumacza: swoboda i odpowiedzialność W1, U1, K1

3. Ogólne zasady tłumaczenia. Strategie i techniki tłumaczeniowe W1, U1, K1

4. Sytuacja komunikacyjna przekładu i jej wpływ na tłumaczenie W1, U1, K1

5. Tłumaczenie w praktyce: dwukierunkowy przekład ustny i pisemny. Problemy i
pułapki w tłumaczeniu polsko-rosyjskim W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów,
dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie na
ocenę

Student na zajęciach oceniany jest w sposób ciągły - na
podstawie obecności na zajęciach, aktywności oraz
wyników i ocen prac cząstkowych. Zaliczenie końcowe na
ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obowiązkowa obecność na zajęciach. Dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze. Zaliczenie na podstawie obecności,
aktywności oraz pisemnego kolkwium końcowego.



Sylabusy 34 / 156

Komunikacja interkulturowa
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.210.5cab068468e3a.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

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

Kod USOS
WF.IFW-LS108Da

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawy problematyki komunikacji interkulturowej
ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji typu
przekładowego i w odniesieniu do przypadku polsko-
rosyjskiego

JRT_K2_W01,
JRT_K2_W02,
JRT_K2_W04,
JRT_K2_W05

esej

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Dokonywać tłumaczeń wymagających poszukiwań
pogłębionej ekwiwalencji intersemiotycznej

JRT_K2_U04, JRT_K2_U05,
JRT_K2_U06, JRT_K2_U08 esej

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
odpowiedzialnego wykonywania zawodu tłumacza
w przypadkach wymagających wrażliwości
interkulturowej

JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K03, JRT_K2_K04 esej

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 55

przygotowanie eseju 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie komunikacji kulturowej i interkulturowej W1, U1, K1

2. Komunikacja interkulturowa w praktyce. Przypadek kultury polskiej i rosyjskiej W1, U1, K1

3. Komunikacja przekładowa wśród typów komunikacji językowej i kulturowej W1, U1, K1

4. Komunikacja (inter)kulturowa w świetle podstawowych założeń kognitywistyki W1, U1, K1

5. Komunikacja (inter)kulturowa w świetle teorii językowego obrazu świata W1, U1, K1

6. Komunikacja (inter)kulturowe w świetle antropologii lingwistycznej W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium esej
Zaliczenie pisemne polegające na przedłożeniu własnego tłumaczenia
wymagającego kompetencji interkulturowej wraz z autorskim
komentarzem
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Stylistyka języka polskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.210.5cd4247c7eee4.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

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

Kod USOS
WF.IFW-LS110Da

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu zróżnicowania stylistycznego współczesnej polszczyzny.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 czym zajmuje się stylistyka. Posiada wiedzę na temat
stylistycznego zróżnicowania polszczyzny.

JRT_K2_W01,
JRT_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1 przeprowadzić analizę językowo-stylistyczną polskiego
tekstu oraz poprawić błędy stylistyczne. JRT_K2_U05, JRT_K2_U08 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 doskonalenia swoich kompetencji lingwistycznych JRT_K2_K02 zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie stylu i stylistyki W1

2. Typologia stylów. Style funkcjonalne. Zróżnicowanie współczesnej polszczyzny W1

3. Poprawność językowo-stylistyczna. Problem stylizacji W1, U1, K1

4. Analiza stylistyczna - redakcja tekstów U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę

Wymagania wstępne i dodatkowe
obecność obowiązkowa
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Prawosławie na Rusi
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.2F0.1589814558.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

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

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 wiedza na temat kultury duchowej Rusi;
interdysyplinarność JRT_K2_W05 zaliczenie ustne,

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 krytycyzm i umiejętność dyskusji JRT_K2_U05, JRT_K2_U10 zaliczenie ustne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 świadomość tradycji cyrylometodiańskiej
i wschodniosłowiańskich powiązań kulturalnych JRT_K2_K06 zaliczenie ustne,

zaliczenie na ocenę
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności 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

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Chrzest Rusi W1, U1, K1

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.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa
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Kultura ruska w państwie polsko-litewskim (XIV-XVIII w.)
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.2F0.1589815415.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

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

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

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).

JRT_K2_W08 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

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

JRT_K2_U10 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1 Student ma świadomość wartości i różnorodności
dziedzictwa kulturowego Słowian wschodnich. JRT_K2_K06 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności 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

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

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.



Sylabusy 42 / 156

Zagadki życia i twórczości Vladimira Nabokova
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.2F0.1589816189.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

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

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

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 Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student poznaje specyfikę twórczości V. Nabokova
i związane z nią fakty z biografii pisarza JRT_K2_W08 zaliczenie na ocenę

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

JRT_K2_U05, JRT_K2_U06,
JRT_K2_U09, JRT_K2_U10 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K03, JRT_K2_K06 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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

2. Lustro - spojrzenie. camera obscura. Fotografia 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.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zamiłowanie do czytania literatury pięknej i analizy tekstów artystycznych o dużym stopniu skomplikowania.
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Bułhakow - człowiek i dzieło na tle epoki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.2F0.1589815129.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

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

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

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 Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 biografię i dzieło Bułhakowa na tle kultury rosyjskiej
i zachodnioeuropejskiej.

JRT_K2_W05,
JRT_K2_W06,
JRT_K2_W08

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 student potraf analizować arcydzieło konkretnej
kultury na tle kultur sąsiednich. JRT_K2_U09, JRT_K2_U10 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

JRT_K2_K01, JRT_K2_K03,
JRT_K2_K06 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności 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

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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
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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:

konsultacje, metody e-learningowe, wykład konwencjonalny, analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją
multimedialną, dyskusja

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach
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Kultura i obyczajowość narodów rosyjskojęzycznego Kaukazu i Zakaukazia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.2F0.1589814999.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

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

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

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 Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
historyczne i aktualne formy obecności
i oddziaływania kultury politycznej Rosji na obszarze
Kaukazu i Zakaukazia.

JRT_K2_W01,
JRT_K2_W02 zaliczenie na ocenę

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.

JRT_K2_U03, JRT_K2_U10 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
świadomego podejmowania wyzwań zawodowych
w ramach wielokulturowego i wielokonfesyjnego
środowiska społecznego.

JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K06 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 50

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
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Literatura i zło
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.2F0.1589815555.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

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

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Głównym celem zajęć jest zaprezentowanie węzłowych problemów 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 Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
student ma elementarną wiedzę o powiązaniu
dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi
do poszerzenia wiedzy (historia, filozofia i inne
wybrane)

JRT_K2_W08 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

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

JRT_K2_U05, JRT_K2_U10 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

JRT_K2_K01, JRT_K2_K06 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności 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

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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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 z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza przypadków
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne

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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Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.2F0.1589816087.20

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

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

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami komunikacji interpersonalnej oraz ich praktycznym
zastosowaniem.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie wybrane zagadnienia
szczegółowe filologii wschodniosłowiańskiej. JRT_K2_W08 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

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

JRT_K2_U05 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

JRT_K2_K06 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności 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

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, wykład konwersatoryjny, 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
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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.
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Masterpieces of Russian Literature
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.2F0.1589816292.20

Języki wykładowe
Angielski

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

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

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przybliżenie studentom wiedzy na temat arcydzieł literatury rosyjskiej

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe zjawiska z zakresu historii literatury
i kultury rosyjskiej

JRT_K2_W04,
JRT_K2_W08 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
przeprowadzic ́analize ̨tekstu z zastosowaniem
podstawowych metod, uwzgled̨niajac̨ przy tym
kontekst społeczny i kulturowy

JRT_K2_U05, JRT_K2_U09,
JRT_K2_U10 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 uczestniczenia w życiu kulturalnym poprzez odbiór
dzieł sztuki JRT_K2_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 30

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Eugeniusz Oniegin, Aleksander Puszkin W1, U1, K1

2. Bohater naszych czasów, Michaił Lermontow W1, U1, K1

3. Martwe dusze, Nikolaj Gogol W1, U1, K1

4. Zbrodnia i kara, Fiodor Dostojewski W1, U1, K1

5. Anna Karenina, Lew Tołstoj W1, U1, K1

6. Opowiadania, Anton Czechow W1, U1, K1

7. Jeden dzień Iwana Denisowicza, Aleksandr Sołżenicyn W1, U1, K1

8. Mistrz i Małgorzata, Michaił Bułhakow W1, U1, K1

9. Daniel Stein, tłumacza, Ludmiła Ulicka W1, U1, K1

10. Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, Swietłana Aleksijewicz W1, U1, K1

11. Pamięci pamięci, Maria Stiepanowa W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia 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.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Kurs przeznaczony dla osób, które lubią czytać i znają podstawowe pojęcia związane z literaturoznawstem.
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Anthropological linguistics
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.2F0.1589816378.20

Języki wykładowe
Angielski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

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

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Anthropological linguistics is the subfield of linguistics and anthropology, which deals with the place of language
in its wider social and cultural context. Language contacts and changes, language, and culture mutually defining,
communication are key areas for both anthropology and linguistics. In this course main attention is drawn to such
issues as language and identity, language and society, language in a colonial and post-colonial society, code-
switching, 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. This course is based on the comparison of English, Polish, Ukrainian, Russian,
Belorussian languages, and cultures with other cultural contexts.

C2 Presentation of the main linguistic and anthropological issues in the wide cultural context.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

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.

JRT_K2_W04,
JRT_K2_W05,
JRT_K2_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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.

JRT_K2_U05, JRT_K2_U06,
JRT_K2_U08, JRT_K2_U10 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

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

JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K03, JRT_K2_K04,
JRT_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 15

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

konsultacje 5

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 15

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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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 in a wide anthropological
and linguistic context.
1) Sapir-Whorf Hypothesis. 2) The original and development of languages. 3)
Meaning. Nature and types of meaning. Meaning of silence. 4) Meaning and name.
5) Name and naming. Chinese, Jewish, Slavic naming traditions. 6) Language and
identity. 7) Language acquisition and socialization. 8) Slavic cultures and
languages. Language contacts, dialects. 9) Code-switching, code-mixing,
diglossia. Surżyk and trasianka as the examples of code-mixing in Ukrainian and
Belarussian. 10) Multilingualism. 11) Understanding cultures through their key
words (Polish, English, Russian, Ukrainian). 12) Language and colonialism and
post-colonialism.13) Language and gender. 14) Communities of language users.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, wykład z prezentacją multimedialną, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, rozwiązywanie
zadań, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
English level B1-C1.
The students shall have no more than two absences in the semester.
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Functional Linguistics for Beginners
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.2F0.1589818852.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

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

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami na temat lingwistyki funkcjonalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

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

JRT_K2_W08 zaliczenie na ocenę
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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

JRT_K2_U05 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do doskonalenia swojej
kompetencji semiolingwistycznej w zakresie
funkcjonalnego analizy jednostek języka

JRT_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności 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

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

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:

metody e-learningowe, burza mózgów, 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 lub
przeprowadzonej prezentacji warsztatowej z wybranego zagadnienia z
zakresu lingwistyki funkcjonalnej.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
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Tabu językowe
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.2F0.1589819106.20

Języki wykładowe
Polski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z problematyką tabu językowego, jako jednego z aspektów szerszego, ogólnego pojęcia.

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu przyczyn i skutków oddziaływania zakazu tabuistycznego w różnych odmianach
języka.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane
z problematyką tabu językowego.

JRT_K2_W04,
JRT_K2_W08 zaliczenie pisemne

W2
Student zna i rozumie możliwe skutki oddziaływania
zakazu językowego w różnych odmianach i na różnych
płaszczyznach języka.

JRT_K2_W04,
JRT_K2_W08 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi zdefiniować pojęcie zakazu
językowego i wskazać jego możliwe konsekwencje
na gruncie języka.

JRT_K2_U05, JRT_K2_U10 zaliczenie pisemne

U2 Student potrafi rozpoznać skutki oddziaływania tabu
językowego na wybranym tekście. JRT_K2_U05, JRT_K2_U10 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do wykorzystania zdobytej
z zakresu tabu językowego w analizie wybranych
tekstów.

JRT_K2_K03 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 20

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 20

analiza problemu 5

przygotowanie do zajęć 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie tabu językowego jako jednego z przejawów ogólnego zjawiska tabu,
etymologia słowa tabu, leksem tabu na gruncie polskim. W1, U1, K1

2. Przyczyny i dziedziny oddziaływania tabu językowego. W1, U1, K1

3. Materiał do badań nad tabu językowym. W1, U1, K1
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4. Metody badania tabu językowego. W1, U1, U2, K1

5. Eufemizmy – odpowiedź na tabu językowe. W1, W2, U1, U2, K1

6. Tabu w folklorze na przykładzie ludowych pieśni ukraińskich. W1, W2, U1, U2, K1

7. Tabu w dialektach. W1, W2, U1, U2, K1

8. Zmienność zakazu językowego w czasie i przestrzeni. W1, U1, K1

9. Najważniejsi badacze zjawiska tabu językowego. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne
1. Frekwencja (maksymalnie 2 nieobecności nieusprawiedliwione). 2.
Aktywność na zajęciach. 3. Zaliczenie pisemnego kolokwium
semestralnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Kultura i obyczajowość narodów rosyjskiej Syberii
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.2F0.1589819260.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze specyfiką Syberii jako części Federacji Rosyjskiej. Omówiona
zostanie historia odkryć geograficznych oraz podboju Syberii, tradycyjne syberyjskie wierzenia religijne, kultura
i tożsamość wybranych narodów zamieszkujących Syberię, a także współczesna sytuacja w wybranych regionach
Syberii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie podstawowe fakty dotyczące
obszaru Syberii w zakresie geografii, historii, religii,
języka, kultury.

JRT_K2_W05,
JRT_K2_W08 zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykorzystać ogólną wiedzę na temat
Syberii pochodzącą z dyscyplin pokrewnych filologii
w procesie studiów filologicznych. Jest świadomy
powiązania nauk filologicznych z innymi naukami.

JRT_K2_U05, JRT_K2_U06 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do dyskutowania zagadnień
dotyczących Syberii oraz samodzielnego rozwijania
wiedzy na ten temat.

JRT_K2_K01, JRT_K2_K06 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Historia odkryć geograficznych oraz podboju i kolonizacji Syberii przez Rosję – od
Uralu po Alaskę W1, U1, K1

2. Tradycyjne religie rdzennych narodów Syberii (mitologia, kosmologia,
antropologia) W1, U1, K1

3. Szaman jako „mistrz ekstazy”: formy inicjacji, techniki transu. Neoszamanizm W1, U1, K1

4. Klasyfikacja rdzennych narodów i języków Syberii W1, U1, K1

5. Wybrane narody Syberii, ich kultura, wierzenia i tożsamość: Nieńcy, Ewenkowie,
Tuwińcy, Buriaci, Jakuci, Ajnowie, Koriacy, Czukcze, Eskimosi W1, U1, K1

6. Syberia współczesna: Jamał, Ewenkia, Tuwa, Buriacja, Jakucja, Sachalin, Kuryle,
Kamczatka, Czukotka W1, U1, K1

7. Geografia Syberii, elementy krajoznawstwa i geopoetyki: wielkie rzeki, Bajkał,
SiewMorPut’, kolej transsyberyjska, metafizyka przestrzeni W1, U1, K1
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie ustne Obecność na zajęciach. Zaliczenie ustne.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Z dziejów teatru rosyjskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.2F0.1589819402.20

Języki wykładowe
Rosyjski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Sztuki filmowe i teatralne

Klasyfikacja ISCED
0215Muzyka i sztuki sceniczne, 0232Literatura i
językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu dziejów teatru rosyjskiego od początku rozwoju sztuki widowiskowej
po najważniejsze wydarzenia z życia teatralnego w Rosji w XXI wieku.

C2 Zapoznanie studentów ze specyfiką sztuki scenicznej oraz dramaturgii w Rosji z uwzględnieniem kontekstu
społeczno-polityczno-kulturowego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna najważniejsze fakty, zjawiska z historii
teatru rosyjskiego oraz główne kierunki rozwoju teatru
rosyjskiego.

JRT_K2_W01,
JRT_K2_W08 zaliczenie na ocenę

W2 Student zna twórczość wybitnych działaczy
teatralnych oraz czołowych dramatopisarzy rosyjskich.

JRT_K2_W01,
JRT_K2_W08 zaliczenie na ocenę

W3 Student rozumie specyfikę teatru rosyjskiego oraz
jego rolę w ogólnoeuropejskim procesie teatralnym.

JRT_K2_W01,
JRT_K2_W08 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi scharakteryzować zjawiska teatralne
wybranego okresu.

JRT_K2_U03, JRT_K2_U05,
JRT_K2_U06, JRT_K2_U09,
JRT_K2_U10

zaliczenie na ocenę

U2
Student potrafi przeprowadzić samodzielną analizę
dzieł teatralnych z uwzględnieniem uwarunkowań
historycznych i stylistycznych.

JRT_K2_U03, JRT_K2_U05,
JRT_K2_U06, JRT_K2_U09,
JRT_K2_U10

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do samodzielnego pogłębiania
wiedzy i kształtowania świadomości artystycznej
w zakresie dziejów teatru rosyjskiego.

JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K05, JRT_K2_K06 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Przygotowywanie projektów 10

przygotowanie do zajęć 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
U źródeł teatru – teatr ludowy. Teatr szkolny. Barok w teatrze dworskim i w
teatrze publicznym Piotra I. Początki stałego teatru profesjonalnego, klasycyzm,
sentymentalizm, romantyzm. Trupy zagraniczne, scena operowa, balet.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

2. Zmiana konwencji teatralnych na przełomie XVIII i XIX w. Realizm w teatrze.
Rosyjska refleksja teatralna. Teatry Moskwy i Petersburga. W1, W2, W3, U1, U2, K1
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3.
Wielka Reforma. MCHT, K. Stanisławski, Wł. Niemirowicz-Danczenko, działalność
studyjna. W. Meyerhold - Teatr inscenizacji, biomechanika. XX wiek – tradycja a
awangarda, laboratoria teatralne, teatr eksperymentalny. Teatr rewolucji i
eksperymenty N. Jewreinowa. Teatr Kameralny A.Tairowa.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

4.
Socrealizm. Teatr odwilży. Epoka zastoju. Nowa świadomość teatralna i formuła
artystyczna w latach pieriestrojki. Teatr komercyjny. Transformacja teatru
repertuarowego w latach 90.

W1, W2, W3, U1, U2, K1

5. Tendencje i kierunki rozwoju współczesnych widowisk teatralnych. Scena XXI
wieku – kształt, obraz, inspiracje. W1, W2, W3, U1, U2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z
pracy zaliczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie umożliwiającym udział w zajęciach.
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Судьба и творчество. Страницы жизни и творчества русских
писателей от Пушкина до Пастернака

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.2F0.1589819543.20

Języki wykładowe
Rosyjski

Dyscypliny
Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi faktami z życia wybitnych pisarzy rosyjskich XIX i XX wieku.

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu historii twórczej najwybitniejszych dzieł literatury rosyjskiej XIX i XX wieku.

C3 Uświadomienie słuchaczom zagadnień związanych z wpływem problemów natury psychologicznej na treść
i formę utworów literackich.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawowe fakty historii literatury rosyjskiej

JRT_K2_W02,
JRT_K2_W04,
JRT_K2_W05,
JRT_K2_W06,
JRT_K2_W07,
JRT_K2_W08

zaliczenie

W2 podstawowe pojęcia i terminy współczesnego
literaturoznawstwa

JRT_K2_W01,
JRT_K2_W08 zaliczenie

W3 podstawowe trendy współczesnych badań w dziedzinie
psychologii twórczości

JRT_K2_W03,
JRT_K2_W06,
JRT_K2_W07,
JRT_K2_W08

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 analizować fakty życia i działalności twórczej pisarzy
rosyjskich

JRT_K2_U03, JRT_K2_U04,
JRT_K2_U05, JRT_K2_U07,
JRT_K2_U08, JRT_K2_U09,
JRT_K2_U10

zaliczenie

U2 analizować teksty literackie pod kątem wiedzy
o osobowości ich autora

JRT_K2_U02, JRT_K2_U03,
JRT_K2_U05, JRT_K2_U06,
JRT_K2_U07, JRT_K2_U08,
JRT_K2_U09, JRT_K2_U10

zaliczenie

U3 zaprezentować swoją wiedzę w postaci pracy pisemnej
na temat związany z materiałem zajęć

JRT_K2_U01, JRT_K2_U02,
JRT_K2_U03, JRT_K2_U04,
JRT_K2_U05, JRT_K2_U06,
JRT_K2_U08, JRT_K2_U09,
JRT_K2_U10

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 prezentacji zdobytej wiedzy na forum publicznym
JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K03, JRT_K2_K04,
JRT_K2_K05, JRT_K2_K06

zaliczenie

K2 prowadzić dyskusje w gronie towarzyskim, prezentując
umiejętności zdobyte w trakcie zajęć

JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K03, JRT_K2_K04,
JRT_K2_K05, JRT_K2_K06

zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

analiza wymagań 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

analiza problemu 20

konsultacje 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0
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Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Autobiografizm i fikcja w twórczości pisarzy. Metoda biograficzna, jej zalety i
wady. W2, W3, U3, K2

2. Wybrane epizody życia i cechy osobiste poetów i pisarzy rosyjskich od Aleksandra
Puszkina do Borisa Pasternaka.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

3. Wpływ istotnych faktów życia i problemów psychologicznych pisarzy rosyjskich na
treść i formę ich utworów.

W1, W2, W3, U1, U2, U3,
K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

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

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie zaliczone ustne lub pisemne kolokwium

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie min. B2.
Podstawowa wiedza w zakresie historii Rosji i literatury rosyjskiej.
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Politolingwistyka na tle innych subdyscyplin współczesnego
językoznawstwa

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.2F0.1589819676.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z politolingwistyką jako subdyscypliną współczesnego językoznawstwa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 Wiedzy – Student zna i rozumie:
JRT_K2_W04,
JRT_K2_W05,
JRT_K2_W08

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Umiejętności – Student potrafi: JRT_K2_U03, JRT_K2_U05,
JRT_K2_U09 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Kompetencji społecznych – Student jest gotów do: JRT_K2_K01, JRT_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 20

przygotowanie prezentacji multimedialnej 50

poznanie terminologii obcojęzycznej 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Podział współczesnego językoznawstwa na subdyscypliny. W1, U1, K1

2. Politolingwistyka jako gałąź współczesnego językoznawstwa. W1, U1, K1

3. Dyskurs polityczny jako obiekt badań politolingwistyki. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszcza się dwie
nieusprawiedliwione nieobecności) oraz aktywne w nich uczestnictwo.
Oceny 4-5 uzyskuje się za przygotowanie prezentacji na temat
wybranego zagadnienia.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
Zajęcia prowadzone w języku rosyjskim. Wymagana znajomość języka rosyjskiego pozwalająca na zrozumienie
przekazywanych treści. 
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Język współczesnej rosyjskiej polityki
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.2F0.1589819758.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z językiem współczesnej rosyjskiej polityki.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie:
JRT_K2_W03,
JRT_K2_W04,
JRT_K2_W06,
JRT_K2_W08

zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi:
JRT_K2_U04, JRT_K2_U05,
JRT_K2_U06, JRT_K2_U07,
JRT_K2_U10

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do JRT_K2_K01, JRT_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

poznanie terminologii obcojęzycznej 50

wykonanie ćwiczeń 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Teksty polityczne współczesnej Rosji. W1, U1, K1

2. Analiza wystąpień rosyjskich przywódców. W1, U1, K1

3. Tłumaczenia doskonalące posługiwanie się językiem rosyjskim w dziedzinie
polityki. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konsultacje, ćwiczenia przedmiotowe, konwersatorium językowe, dyskusja, wykład konwersatoryjny, burza mózgów, analiza
tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszcza się dwie
nieusprawiedliwione nieobecności) oraz aktywne w nich uczestnictwo.
Oceny 4-5 uzyskuje się w wyniku zaliczenia testu pisemnego.
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Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Wykład profesora wizytującego I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.2F0.1589820166.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski, Ukraiński

Dyscypliny
Literaturoznawstwo, Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z rosyjską poezją rockową jako integralną częścią rosyjskiego procesu
historycznolitarackiego i historycznokulturowego

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Podstawowe zagadnienia z zakresu historii i estetyki
rosyjskiego rocka JRT_K2_W08 prezentacja
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Umiejętności – Student potrafi:

U1 Analizować teksty rosyjskiego rocka w oparciu
o instrumentarium filologii i  historii kultury JRT_K2_U10 prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Wykorzystania wiedzy o rosyjskim rocku w życiu
zawodowym JRT_K2_K02, JRT_K2_K06 prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 30

przygotowanie projektu 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Historia rosyjskiego rocka. W1, U1, K1

2. Estetyka rosyjskiego rocka W1, U1, K1

3. Instytucje rosyjskiego rocka W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium prezentacja

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w wykładzie
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Wykład profesora wizytującego II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
fakultatywny

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.2F0.1589820197.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski, Ukraiński

Dyscypliny
Językoznawstwo, Literaturoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0232Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)

Kod USOS

Okresy
Semestr 1, Semestr 2,
Semestr 3, Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z twórczością poetycką i sceniczną oraz biografią twórczą Jegora Letowa, historią zespołu
Grażdanskaja Oborona i recepcją jego działalności w kulturze rosyjskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zagadnienia związane z historią, poetyką i estetyką
twórczości Jegora Letowa i Grażdanskiej Oborony JRT_K2_W08 projekt



Sylabusy 88 / 156

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Analizować utwory Jegora Letowa pod względem
estetyki i poetyki, z uwzględnieniem kontekstu
historyczno-społecznego

JRT_K2_U03, JRT_K2_U10 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Analitycznego i krytycznego uczestnictwa
we współczesnej kulturze medialnej JRT_K2_K06 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie projektu 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 60

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Biografia twórcza Jegora Letowa i historia Grażdanskiej Oborony W1, U1, K1

2. Estetyka twórczości Jegora Letowa W1, U1, K1

3. Poetyka poezji rockowej Jegora Letowa W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium projekt
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Seminarium magisterskie I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRTS.230.5cb0922177aaf.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

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

Kod USOS
WF.IFW-LS113Da, WF.IFW-LS113Db

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 wypracowanie nawyków pracy tłumacza

Efekty uczenia się dla przedmiotu
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Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
absolwent zna i rozumie specyfikę nauk
humanistycznych w systemie nauk oraz specyfice
przedmiotowej i metodologicznej filologii w zakresie
translatologii

JRT_K2_W01 zaliczenie

W2
absolwent zna i rozumie aparatu terminologiczny
i metodologie subdyscyplin filologii w zakresie
translatologii

JRT_K2_W02 zaliczenie

W3 absolwent zna i rozumie strukturę współczesnego
języka rosyjskiego JRT_K2_W03 zaliczenie

W4 absolwent zna i rozumie kompleksową naturę języka,
jego złożoność i historyczną zmienność jego znaczeń

JRT_K2_W04,
JRT_K2_W05 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi przygotowywać złożone prace
pisemne w języku polskim i rosyjskim o charakterze
ogólnym i specjalistycznym

JRT_K2_U02 zaliczenie

U2
absolwent potrafi przekładać z języka rosyjskiego
na polski I z polskiego na rosyjski teksty oraz
komunikaty ustne o charakterze ogólnym oraz
specjalistycznym

JRT_K2_U04 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
absolwent jest gotów do krytycznej oceny swej własnej
wiedzy i posiadanych umiejętności, do podejmowania
stałych wysiłków w celu rozwoju zawodowego

JRT_K2_K01 zaliczenie

K2 absolwent jest gotów do doskonalenia swojej
kompetencji semiolingwistycznej JRT_K2_K02 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie prac pisemnych 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut



Sylabusy 91 / 156

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

Przygotowanie prac pisemnych 15

przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Strategie tłumacza W1, W2, W3, W4, U1, U2,
K1, K2

2. Transformacje przekładowe W1, W2, W3, W4, U1, U2

3. Chwyty translatorskie W1, W2, W3, W4, U1, U2

4. Praca tłumacza z leksyką bezekwiwalentną W3, W4, U2

5. Zbiorowe i indywidualne odstępstwa od normy językowej w ujęciu przekładowym W2, W3, U1, K1

6. Środki i sposoby oddania kolorytu lokalnego i historycznego w przekładzie W1, W2, W3, W4, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie
Warunkiem zaliczenia seminarium jest systematyczne i aktywne
uczestnictwo magistranta w zajęciach, postępy w przygotowaniu rozprawy
magisterskiej

Semestr 2

Metody nauczania:

seminarium, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, konsultacje
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie
Warunkiem zaliczenia seminarium jest systematyczne i aktywne
uczestnictwo magistranta w zajęciach, postępy w przygotowaniu rozprawy
magisterskiej

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość języka rosyjskiego i jego odmian
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Konwersatorium promotorskie I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.230.5cd4247cace00.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

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

Kod USOS
WF.IFW-LS114Da, WF.IFW-LS114Db

Okres
Semestr 1

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
ogólne zasady pracy naukowej oraz narzędzia badań
właściwe dla wybranej dyscypliny, specjalizacji
i tematu pracy

JRT_K2_W01,
JRT_K2_W02,
JRT_K2_W05,
JRT_K2_W07

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 prowadzić pracę badawczą pod kierownictwem
promotora

JRT_K2_U02, JRT_K2_U05,
JRT_K2_U07, JRT_K2_U08,
JRT_K2_U09, JRT_K2_U10

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
stosowania zdobytej wiedzy humanistycznej w życiu
codziennym, do argumentowania w prowadzeniu
sporów

JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K03, JRT_K2_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 1

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie pracy dyplomowej 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 2

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie pracy dyplomowej 45

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Semestr I: Omówienie zainteresowań naukowych magistranta; sformułowanie
katalogu zagadnień badawczych możliwych do podjęcia w ramach projektu
magisterskiego; analiza narzędzi badawczych możliwych do zastosowania
podczas realizacji projektu; wybór zagadnienia badawczego do opracowania
projektu magisterskiego; wstępne opracowanie bibliografii.

W1, U1, K1

2.

Semestr II: Wypracowanie koncepcji procesu badawczego; wstępne opracowanie
struktury pracy magisterskiej; wstępne opracowanie materiału badawczego;
wstępna analiza materiału badawczego z wykorzystaniem docelowych narzędzi
badawczych; omówienie wniosków ze wstępnej analizy materiału badawczego;
wypracowanie planu pracy (szczegółowej koncepcja badań, plan pracy);
omówienie formalnych aspektów pracy (język pracy, sposoby cytowania, format
adresów bibliograficznych).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 1

Metody nauczania:

metoda projektów, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie Udział w zajęciach, realizacja projektu badawczego w zgodzie z
terminarzem indywidualnie uzgodnionym z promotorem

Semestr 2

Metody nauczania:

metoda projektów, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie Udział w zajęciach, realizacja projektu badawczego w zgodzie z
terminarzem indywidualnie uzgodnionym z promotorem
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Praktyczna nauka języka rosyjskiego – kurs integrujący I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.220.5cd4247bc8885.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS
WF.IFW-LS100Db

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie pogłębionej wiedzy o strukturze języka rosyjskiego

C2 Wykształcenie kompetencji językowych w zakresie języka rosyjskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego (w tym specjalistycznej terminologii)

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1 [JRT_K2_W03] Absolwent zna i rozumie strukturę
współczesnego języka rosyjskiego JRT_K2_W03 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
[JRT_K2_U01] Absolwent potrafi porozumiewać się
w języku rosyjskim na poziomie C1, zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Europejski System
Opisu Kształcenia Językowego

JRT_K2_U01, JRT_K2_U02,
JRT_K2_U06, JRT_K2_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 [JRT_K2_K02] Absolwent jest gotów do doskonalenia
swojej kompetencji semiolingwistycznej JRT_K2_K01, JRT_K2_K02 egzamin pisemny,

zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie do zajęć 10

konsultacje 5

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

przygotowanie do egzaminu 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

1. Liczebniki (proste, złożone, zbiorowe, ułamki, połączenia liczebników z
rzeczownikami i przymiotnikami)
2. Zaimki (osobowe, dzierżawcze, przeczące, nieokreślone)
3. Модальные выражения: вынужден, должен, придётся, надо, можно,
нельзя, невозможно и т.д.
4. Zagadnienia interpunkcyjne (тире между членами предложения, ПО, ДО)

W1, U1, K1



Sylabusy 98 / 156

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia egzamin pisemny,
zaliczenie pisemne

1) Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność,
przygotowanie do zajęć, aktywne uczestniczenie w zajęciach,
terminowe zaliczenie prac cząstkowych. 2) Warunkiem
otrzymania zaliczenia i przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie
80% punktów z pracy zaliczeniowej. 3) Warunkiem zdania
egzaminu jest uzyskanie co najmniej 80% punktów z testu
egzaminacyjnego (zawierającego zagadnienia z I i II semestru).
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Język i przekład specjalistyczny: biznes i korespondencja handlowa II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRTS.220.5cd96256a6a52.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 strukturę współczesnego języka rosyjskiego.
JRT_K2_W01,
JRT_K2_W02,
JRT_K2_W03

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
porozumiewać się w języku rosyjskim na poziomie C2,
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Europejski
System Opisu Kształcenia Językowego.

JRT_K2_U01, JRT_K2_U02,
JRT_K2_U03 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
krytycznej oceny swej własnej wiedzy i posiadanych
umiejętności, do podejmowania stałych wysiłków
w celu rozwoju zawodowego.

JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K03 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

wykonanie ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Na zajęciach z przedmiotu Język i przekład specjalistyczny: biznes i
korespondencja handlowa analizie tłumaczeniowej będzie poddawana
dokumentacja biznesowa: kontrakty, umowy, dokementacja przewozowa jak
również korespondencja handlowa.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, metoda projektów, burza mózgów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę
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Język i przekład specjalistyczny: administracja i prawo
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRTS.220.5cd4247f19e5e.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS
WF.IFW-LS103Db

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Student swobodnie porusza się w tłumaczeniach tekstów z zakresu administracji i prawa.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 [JRT_K2_W03] Absolwent zna i rozumie strukturę
współczesnego jez̨yka rosyjskiego

JRT_K2_W01,
JRT_K2_W03,
JRT_K2_W04

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
[JRT_K2_U04] Absolwent potrafi przekładac ́z jez̨yka
rosyjskiego na polski I z polskiego na rosyjski teksty
oraz komunikaty ustne o charakterze ogólnym oraz
specjalistycznym

JRT_K2_U01, JRT_K2_U04,
JRT_K2_U05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 [JRT_K2_K02] Absolwent jest gotów do doskonalenia
swojej kompetencji semiolingwistycznej

JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K03, JRT_K2_K05

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Tłumaczenia dla administracji publicznej;
Tłumaczenie dokumentów cywilno-prawnych i pism procesowych; Specyfika i
trudności tłumaczeń specjalistycznych tekstów prawnych i prawniczych.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

rozwiązywanie zadań, analiza tekstów, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konwersatorium językowe, konsultacje

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

ćwiczenia zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność,
przygotowanie do zajęć, aktywne uczestniczenie w zajęciach,
terminowe zaliczenie prac cząstkowych. Warunkiem
otrzymania zaliczenia jest uzyskanie 80% punktów z pracy
zaliczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość języka rosyjskiego na poziomie licencjatu.
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Tłumaczenia ustne II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.220.5cd96256d4b02.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS
WF.IFW-LS104Db

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Studenci poznają różne rodzaje tłumaczeń ustnych (konsekutywne, symultaniczne i ich odmiany) oraz uczą się je
wykonywać poprzez ćwiczenia w przekładzie komunikatów pisemnych (tłumaczenie a vista) oraz ustnych
(materiały audio-video) o tematyce ogólnej. Będziemy się zajmować przekładem z języka polskiego na rosyjski
oraz z rosyjskiego na polski. Zajęcia odbywają się w laboratorium wyposażonym w sprzęt imitujący warunki pracy
tłumacza ustnego i umożliwiający nagrywanie tłumaczeń studentów w celu ich późniejszej analizy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Absolwent zna i rozumie aparat terminologiczny
i metodologie subdyscyplin filologii w zakresie
translatologii. Absolwent zna i rozumie strukturę
współczesnego języka rosyjskiego. Absolwent zna
i rozumie kompleksową naturę języka, jego złożoność
i historyczną zmienność jego znaczeń. Absolwent zna
i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
prawa ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami
własności intelektualnej.

JRT_K2_W01,
JRT_K2_W02,
JRT_K2_W03,
JRT_K2_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Absolwent potrafi przekładać z języka rosyjskiego
na polski I z polskiego na rosyjski teksty oraz
komunikaty ustne o charakterze ogólnym oraz
specjalistycznym. Absolwent potrafi samodzielnie
zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze
w zakresie języka rosyjskiego. Absolwent potrafi przy
rozwiązywaniu problemów w zakresie translatologii -
integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin
humanistycznych.

JRT_K2_U04, JRT_K2_U06,
JRT_K2_U08 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swej
własnej wiedzy i posiadanych umiejętności,
do podejmowania stałych wysiłków w celu rozwoju
zawodowego. Absolwent jest gotów do doskonalenia
swojej kompetencji semiolingwistycznej. Absolwent
jest gotów do współdziałania i pracy w grupie,
przyjmowania w niej różnych ról. Absolwent jest gotów
do właściwego, skutecznego planowania swoich
działań związanych z wykonywaniem zawodu.
Absolwent jest gotów do przestrzegania etyki swojego
zawodu i kierowania się jej zasadami.

JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K03, JRT_K2_K04,
JRT_K2_K05

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria 30

przygotowanie do zajęć 15

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Rozwój technik i strategii tłumaczeniowych (koncentracji, pamięci krótkotrwałej,
streszczania komunikatu, sporządzania notatek, odporności na stres). W1, U1, K1

2. Ćwiczenia z tłumaczenia ustnego (konsekutywnego i symultanicznego)
komunikatów o tematyce ogólnej. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, dyskusja, gra dydaktyczna, analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

laboratoria zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne 2
nieobecności nieusprawiedliwione i nie więcej niż 4 nieobecności
ogółem), przygotowanie do zajęć oraz aktywny w nich udział. Proces
oswajania umiejętności tłumaczenia ustnego zostanie sprawdzony
poprzez wykonanie tłumaczenia na ocenę, a wiedza teoretyczna na ten
temat - w postaci krótkiego kolokwium pisemnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu "Tłumaczenia ustne I"
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Przekład specjalistyczny: warsztat tłumacza II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.220.5cd9625709212.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS
WF.IFW-LS106Db

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest przybliżenie studentowi wiedzy na temat zawodu tłumacza przysięgłego oraz zapoznanie go
ze specyfiką przekładu pisemnego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
Student zna i rozumie terminologię i metodologie
badań w zakresie translatologii, a także zna i rozumie
jej miejsce i znaczenie w naukach humanistycznych.

JRT_K2_W01,
JRT_K2_W02,
JRT_K2_W05,
JRT_K2_W06

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi posługiwać się pojęciami i metodami
badawczymi z zakresu translatologii.

JRT_K2_U01, JRT_K2_U02,
JRT_K2_U04, JRT_K2_U07,
JRT_K2_U10

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do wykonywania krytycznej oceny
przekładów własnych i cudzych.

JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K03, JRT_K2_K05,
JRT_K2_K06

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
80

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego. W1, U1, K1

2. Podstawy tłumaczenia pisemnego: kompetencje tłumacza, zasady tłumaczenia,
etapy pracy tłumacza, techniki tłumaczenia. W1, U1, K1

3.
Tekst pisemny i jego specyfika: cytaty, przypisy, bibliografia załącznikowa,
przypisy tłumacza, indeksy, kwestie redakcyjno-edytorsko-techniczne,
transkrypcja i transliteracja.

W1, U1, K1

4.
Świat przedstawiony w tekście: czas i miejsce, czyli o aktualizacja, nazwy własne,
skróty i skrótowce, tytuły, nazwy realiów, elementy obce z trzeciego języka i
trzeciej kultury, wstawki obcojęzyczne, terminy.

W1, U1, K1

5. Najczęstsze błędy tłumaczeniowe. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

analiza tekstów, Metoda sytuacyjna, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Student na zajęciach oceniany jest w sposób ciągły - na podstawie
obecności na zajęciach, aktywności. Zaliczenie końcowe na ocenę w
formie ustnej lub pisemnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu przekładoznawstwa.
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Narzędzia pracy tłumacza
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.220.5cd4247f4cfdf.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

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

Kod USOS
WF.IFW-LS107Db

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zasady pracy z zasobami sieciowymi
i oprogramowaniem wspomagającym pracę tłumacza

JRT_K2_W04,
JRT_K2_W05 projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Wykorzystywać w pracy nad tłumaczeniem
oprogramowanie typu CAT oraz narzędzia tłumaczenia
maszynowego

JRT_K2_U02, JRT_K2_U04 projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:
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K1
Skutecznego i etycznego wykorzystania
współczesnych narzędzi informatycznych w pracy
translatorskiej

JRT_K2_K04, JRT_K2_K05 projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza lingwistyczna zasobów www w pracy tłumacza W1, U1, K1

2. Tłumaczenie maszynowe. Systemy tłumaczenia maszynowego. Narzędzie otwarte
i komercyjne W1, U1, K1

3.
Tłumaczenie wspomagane komputerowo - Computer-Assisted Translation (CAT).
Ogólna zasada działania narzędzi CAT. Przegląd narzędzi CAT. Narzędzie
komercyjne i opensourceowe

W1, U1, K1

4. Praca z narzędziami CAT. Segmentowanie tłumaczonego tekstu, tworzenie baz
terminologicznych, tworzenie i zarządzanie pamięcią tłumaczeń W1, U1, K1

5. Wyszukiwarki tłumaczeń - Language Search Engine software W1, U1, K1

6. Tłumaczenia maszynowe w narzędziach CAT W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia projekt Udział w zajęciach, przygotowanie projektu zaliczeniowego
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Przekład w perspektywie interdyscyplinarnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRTS.220.5cd4247f79519.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

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

Kod USOS
WF.IFW-LS109Db

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z zagadnieniami przekładu – ujmowanego jako proces, produkt oraz porównanie języków,
który przynosi nie tylko wymianę informacji, ale stanowi podstawę wieloaspektowej komunikacji.

C2 Omówienie przekładu w świetle międzydyscyplinarnego dialogu idei, metod i form – w zakresie subdyscyplin
filologii, z uwzględnieniem pogranicza humanistyki i dziedzin techniczno-specjalistycznych.

C3 Wypracowanie u studenta umiejętności integracji wiedzy i korzystania w praktyce translatorskiej z dorobku kilku
dyscyplin – zależnie od stylu funkcjonalnego i gatunku przekładanego tekstu/komunikatu.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji
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Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Absolwent zna i rozumie specyfikę nauk
humanistycznych w systemie nauk oraz specyfice
przedmiotowej i metodologicznej filologii w zakresie
translatologii

JRT_K2_W01 zaliczenie na ocenę

W2
Absolwent zna i rozumie aparatu terminologiczny
i metodologie subdyscyplin filologii w zakresie
translatologii

JRT_K2_W02 zaliczenie na ocenę

W3 Absolwent zna i rozumie kompleksową naturę języka,
jego złożoność i historyczną zmienność jego znaczeń JRT_K2_W04 zaliczenie na ocenę

W4
Absolwent zna i rozumie powiązania translatologii jako
subdyscypliny filologicznej z dyscyplinami
koniecznymi do poszerzenia wiedzy i umiejętności

JRT_K2_W05 zaliczenie na ocenę

W5 Absolwent zna i rozumie kierunki rozwoju i osiągnięcia
filologii w zakresie translatologii JRT_K2_W06 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

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

JRT_K2_U05 zaliczenie na ocenę

U2 Absolwent potrafi posługiwać się pojęciami i metodami
badawczymi z zakresu translatologii JRT_K2_U07 zaliczenie na ocenę

U3
Absolwent potrafi przy rozwiązywaniu problemów
w zakresie translatologii - integrować wiedzę właściwą
dla różnych dyscyplin humanistycznych

JRT_K2_U08 zaliczenie na ocenę

U4

Absolwent potrafi merytorycznie argumentować,
z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów
innych autorów, formułować wnioski oraz tworzyć
syntetyczne podsumowania w języku polskim
i rosyjskim

JRT_K2_U09 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swej
własnej wiedzy i posiadanych umiejętności,
do podejmowania stałych wysiłków w celu rozwoju
zawodowego

JRT_K2_K01 zaliczenie na ocenę

K2 Absolwent jest gotów do doskonalenia swojej
kompetencji semiolingwistycznej JRT_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

rozwiązywanie zadań problemowych 8

poznanie terminologii obcojęzycznej 4

zbieranie informacji do zadanej pracy 4
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studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zwroty we współczesnej refleksji naukowej nad przekładem: tłumacz w
translatosferze. W1, W2, W5, U1, U4, K1

2. Przekład i subdyscypliny filologii: między słownikami a tekstami. „Minucje”
przekładowe (W. Chlebda). Teksty – dwuteksty – wieloteksty vs. konteksty.

W1, W2, W3, W4, U1, U2,
U3, U4, K2

3. Przekład na styku wielodziedzinowości: dyskurs specjalistyczny, teksty (gatunki) i
parateksty, terminologia.

W1, W3, W4, U1, U2, U3,
U4, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

dyskusja, analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, PBL

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności
nieusprawiedliwione w semestrze; każda następna musi być
usprawiedliwiona i należy nadrobić ją w uzgodnieniu z prowadzącym w
terminie do 2 tygodni po jej zakończeniu; po upływie tego czasu
nieobecność będzie mogła być nadrobiona dopiero w sesji
egzaminacyjnej /termin I/ lub w sesji poprawkowej /termin II/, co skutkuje
niedopuszczeniem do zaliczenia przedmiotu w trybie regularnym przed
sesją). 2. Przygotowanie do zajęć i aktywny udział w zajęciach. 3.
Wykonywanie prac domowych. 4. Zaliczenie kolokwiów pisemnych. Na
zakończenie kursu możliwe kolokwium zaliczeniowe sprawdzające wiedzę
z całości materiału.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.
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Stylistyka funkcjonalna języka rosyjskiego
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.220.5cd4247fa1a7a.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

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

Kod USOS
WF.IFW-LS111Db

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną na temat stylistycznych środków języka rosyjskiego, kształtowanie
umiejętności i nawyków w kierunku właściwego wykorzystania różnych stylistycznych środków.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 absolwent zna i rozumie strukturę współczesnego
języka rosyjskiego JRT_K2_W03 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
absolwent potrafi przygotowywać złożone prace
pisemne w języku polskim i rosyjskim o charakterze
ogólnym i specjalistycznym

JRT_K2_U02 zaliczenie na ocenę

U2
absolwent potrafi przekładać z języka rosyjskiego
na polski I z polskiego na rosyjski teksty oraz
komunikaty ustne o charakterze ogólnym oraz
specjalistycznym

JRT_K2_U04 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
absolwent jest gotów do krytycznej oceny swej własnej
wiedzy i posiadanych umiejętności, do podejmowania
stałych wysiłków w celu rozwoju zawodowego

JRT_K2_K01 zaliczenie na ocenę

K2 absolwent jest gotów do doskonalenia swojej
kompetencji semiolingwistycznej JRT_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

wykonanie ćwiczeń 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Pojęcie stylu i normy stylistycznej W1

2. Charakterystyka stylów funkcjonalnych W1, U1, U2

3. Nacechowanie funkcjonalne i emocjonalno-ekspresyjne środków językowych W1, K1, K2

4. Uwarunkowania użycia określonych środków stylistycznych W1, U1, U2

5. Typowe błędy stylistyczne W1, K1, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest obecność na zajęciach i wykonanie
prac tłumaczeniowych. Zaliczenie polega na tłumaczeniu tekstów
pisemnych z języka polskiego na rosyjski i z rosyjskiego na polski

Wymagania wstępne i dodatkowe
Dobra znajomość języka rosyjskiego i jego odmian
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Gramatyka kontrastywna polsko-rosyjska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.220.5cd4247fca1bf.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

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

Kod USOS
WF.IFW-LS112Db

Okres
Semestr 2

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z gramatyką kontrastywną polsko-rosyjską

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Absolwent zna i rozumie aparatu terminologiczny
i metodologie subdyscyplin filologii w zakresie
translatologii Absolwent zna i rozumie strukturę
współczesnego języka rosyjskiego Absolwent zna
i rozumie kompleksową naturę języka, jego złożoność
i historyczną zmienność jego znaczeń Absolwent zna
i rozumie powiązania translatologii jako subdyscypliny
filologicznej z dyscyplinami koniecznymi
do poszerzenia wiedzy i umiejętności

JRT_K2_W02,
JRT_K2_W03,
JRT_K2_W04,
JRT_K2_W05

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać
i selekcjonować i użytkować informacje
z wykorzystaniem źródeł polsko- i rosyjskojęzycznych
oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
Absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę
i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie języka
rosyjskiego Absolwent potrafi merytorycznie
argumentować, z wykorzystaniem własnych poglądów
oraz poglądów innych autorów, formułować wnioski
oraz tworzyć syntetyczne podsumowania w języku
polskim i rosyjskim

JRT_K2_U05, JRT_K2_U06,
JRT_K2_U09 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swej
własnej wiedzy i posiadanych umiejętności,
do podejmowania stałych wysiłków w celu rozwoju
zawodowego Absolwent jest gotów do doskonalenia
swojej kompetencji semiolingwistycznej Absolwent jest
gotów do właściwego, skutecznego planowania swoich
działań związanych z wykonywaniem zawodu

JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K04 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 10

wykonanie ćwiczeń 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1. System samogłosek polskich i rosyjskich z opisem konfrontatywnym polsko-
rosyjskim. W1, U1, K1

2. System spółgłosek polskich i rosyjskich z opisem konfrontatywnym polsko-
rosyjskim. W1, U1, K1

3. System słowotwórczy współczesnego języka polskiego i rosyjskiego w ujęciu
konfrontatywnym polsko-rosyjskim. W1, U1, K1

4. Morfologia współczesnego języka polskiego i rosyjskiego w ujęciu
konfrontatywnym polsko-rosyjskim. W1, U1, K1

5. Składnia współczesnego języka polskiego i rosyjskiego w ujęciu konfrontatywnym
polsko-rosyjskim. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków,
konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę
Warunkami zaliczenia przedmiotu są: regularne i aktywne uczestnictwo w
zajęciach (dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności) oraz
pozytywny wynik z pisemnego kolokwium końcowego na min. 70%.

Wymagania wstępne i dodatkowe
brak
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Praktyczna nauka języka rosyjskiego – kurs integrujący II.
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.240.5cd96257b4e5e.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Uzupełnienie oraz doskonalenie kompetencji językowych w zakresie gramatyki, interpunkcji, stylistyki, wymowy
oraz intonacji języka rosyjskiego. Rozszerzenie kompetencji komunikacyjnych na poziomie C2 w zakresie
studiowanego kierunku.Zapoznanie studentów ze strategiami komunikacyjnymi oraz kompensacyjnymi
we współczesnym języku rosyjskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 122 / 156

W1 Student zna i rozumie strukturę współczesnego języka
rosyjskiego JRT_K2_W03 zaliczenie pisemne

W2 Student zna i rozumie kompleksową naturę języka,
jego złożoność i historyczną zmienność jego znaczeń JRT_K2_W04 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi porozumiewać się w języku rosyjskim
na poziomie C2, zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Europejski System Opisu Kształcenia
Językowego

JRT_K2_U01, JRT_K2_U02,
JRT_K2_U06, JRT_K2_U10 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do doskonalenia swojej
kompetencji semiolingwistycznej

JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K03, JRT_K2_K04 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie do sprawdzianu 10

przygotowanie do zajęć 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

konsultacje 5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 5

rozwiązywanie zadań 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu
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1.

Анализ избранных научно-популярных и публицистических текстов
современной русскоязычной прессы/Рунета с точки зрения грамматики,
стилистики, лексических конструкций. Упражнения по практике письменной
и устной речи с задействование лингвострановедческого материала (
различные виды работы с текстом, в частности структурирование,
компрессия, аннотирование и др.)
Устный и письменный перевод текстов с русского на польский/с польского
на русский язык с уделением особого внимания следующей тематике:
фоностиль, ритмическая структура текста, функционально-стилистическая
дифференциация, синтаксис простого и сложного предложения, причастные
и деепричастные обороты, виды глаголов, наречия, пунктуация в простом и
сложном предложении.

W1, W2, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne
Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność, przygotowanie do
zajęć, aktywne uczestniczenie w zajęciach, terminowe zaliczenie prac
cząstkowych. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie 80%
punktów z pracy zaliczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot sekwencyjny. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest pozytywny wynik z egzaminu PNJR kurs integrujący I.
Obecność obowiązkowa.
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Język i przekład specjalistyczny: medycyna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.240.5cd4248083a4b.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu specyfiki tłumaczeń medycznych, wyrobienie i doskonalenie
umiejętności tłumaczenia tekstów o tematyce medycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie strukturę i specyfikę tekstów
medycznych.

JRT_K2_W02,
JRT_K2_W03,
JRT_K2_W04

zaliczenie na ocenę
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W2 Student zna podstawową bazę terminologiczną
w języku polskim oraz rosyjskim.

JRT_K2_W02,
JRT_K2_W08 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wyszukiwać i używać odpowiedniej
terminologii medycznej z wykorzystywaniem źródeł
tradycyjnych oraz narzędzi internetowych.

JRT_K2_U01, JRT_K2_U02,
JRT_K2_U04, JRT_K2_U05,
JRT_K2_U06

zaliczenie na ocenę

U2
Student potrafi dokonać przekładu tekstów
medycznych z języka rosyjskiego na język polski oraz
z języka polskiego na rosyjski.

JRT_K2_U01, JRT_K2_U04,
JRT_K2_U06, JRT_K2_U07,
JRT_K2_U08

zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do doskonalenia swojej
kompetencji semiolingwistycznej oraz samodzielnego
poszerzania wiedzy z zakresu tłumaczeń medycznych.

JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K03, JRT_K2_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie prac pisemnych 5

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 10

konsultacje 5

poznanie terminologii obcojęzycznej 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Anatomia i fizjologia człowieka, układy narządów.
Choroby poszczególnych układów człowieka, objawy, metody leczenia.
Choroby zakaźne, genetyczne, terminologia, specyfika tłumaczeń

W1, W2, U1, U2, K1

2. Badania lekarskie, sprzęt medyczny
Farmaceutyka (ulotki i instrukcje farmaceutyczne/informacyjne) W1, W2, U1, K1

3. Systemy opieki zdrowotnej
Dokumentacja medyczna W1, W2, U1, U2, K1
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4. Medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna, kosmetologia W1, W2, U1, U2, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

ćwiczenia przedmiotowe, metody e-learningowe, rozwiązywanie zadań, burza mózgów, analiza tekstów, dyskusja,
konwersatorium językowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie na ocenę
Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność, przygotowanie do
zajęć, aktywne uczestniczenie w zajęciach, terminowe zaliczenie prac
cząstkowych. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie 80%
punktów z pracy zaliczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność na zajęciach obowiązkowa.
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Tłumaczenia uwierzytelnione
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.240.5cd42480a7903.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

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

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zaznajomienie z zasadami pracy tłumacza z najbardziej rozpowszechnionym rodzajami dokumentów

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Absolwent zna i rozumie aparatu terminologiczny
i metodologie subdyscyplin filologii w zakresie
translatologii

JRT_K2_W02 zaliczenie na ocenę
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Umiejętności – Student potrafi:

U1
Absolwent potrafi przygotowywać złożone prace
pisemne w języku polskim i rosyjskim o charakterze
ogólnym i specjalistycznym

JRT_K2_U02 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swej
własnej wiedzy i posiadanych umiejętności,
do podejmowania stałych wysiłków w celu rozwoju
zawodowego

JRT_K2_K01 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie do sprawdzianu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Zasady tłumaczenia dokumentów: paszportów i dowodów osobistych W1, U1

2. Zasady tłumaczenia dokumentów: odpisów aktów urodzenia W1, U1

3. Zasady tłumaczenia dokumentów: odpisów aktów zawarcia związku malżeńskiego W1, K1

4. Zasady tłumaczenia dokumentów: świadctw dojrzałośći i dyplomów ukonczenia
szkół wyższych U1, K1

5. Zasady tłumaczenia dokumentów o zatrudnieniu W1, U1

6. Zasady tłumaczenia innych dokumentów W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, analiza przypadków, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę Zaliczenie polega na sprawdzeniu praktycznej umiejętności tłumaczenia
dokumentów uwierzytelnionych.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Znajomość specyfiki tłumaczenia tekstów administracyjnych.
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Krytyka przekładu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.240.5cb42a8942fb3.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

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

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem zajęć jest wypracowanie przez studenta umiejętności dokonania rzetelnej krytycznej wypowiedzi na temat
jakości wykonanego przez kogoś innego przekładu

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student zna cel oraz efekt krytycznej pracy z tekstem
przekładu, rozumie konieczność dokonywania ocen
krytycznych pracy tłumacza

JRT_K2_W01,
JRT_K2_W05,
JRT_K2_W06

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę



Sylabusy 131 / 156

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi stworzyć w ustnej i pisemnej formie
wypowiedź krytyczną dotyczącą oceny jakości
przekładu

JRT_K2_U02, JRT_K2_U03,
JRT_K2_U07, JRT_K2_U08,
JRT_K2_U09

zaliczenie pisemne,
zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do konfrontowania swych opinii
dotyczących jakości przekładu z poglądami innych JRT_K2_K01, JRT_K2_K02 zaliczenie pisemne,

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do zajęć 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 30

Przygotowanie prac pisemnych 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Krytyka przekładu jako dziedzina z pogranicza literaturoznawstwa,
językoznawstwa i translatologii W1, U1, K1

2. Metodologie krytyki przekładu W1, U1, K1

3. Kryteria i sposoby oceny jakości tłumaczenia W1, U1, K1

4. Klasyfikacja błędów w przekładzie W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, burza mózgów, dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie pisemne, zaliczenie
na ocenę

Student jest oceniany na zajęciach w sposób ciągły. Ocena
końcowa jest wypadkową ocen z: obecności na zajęciach,
aktywności na zajęciach, prac cząstkowych oraz pisemnej
pracy końcowej (samodzielna krytyka przekładu)
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Semiotyka przekładu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRTS.240.5cd42480cde88.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Dyscypliny
Językoznawstwo

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

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest zapoznanie studentów z semiotycznym nurtem nauki o przekładzie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Absolwent zna i rozumie specyfikę nauk
humanistycznych w systemie nauk oraz specyfice
przedmiotowej i metodologicznej filologii w zakresie
translatologii

JRT_K2_W01 zaliczenie na ocenę
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W2
Absolwent zna i rozumie aparatu terminologiczny
i metodologie subdyscyplin filologii w zakresie
translatologii

JRT_K2_W02 zaliczenie na ocenę

W3
Absolwent zna i rozumie powiązania translatologii jako
subdyscypliny filologicznej z dyscyplinami
koniecznymi do poszerzenia wiedzy i umiejętności

JRT_K2_W05 zaliczenie na ocenę

W4 Absolwent zna i rozumie kierunki rozwoju i osiągnięcia
filologii w zakresie translatologii JRT_K2_W06 zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Absolwent potrafi przygotowywać wystąpienia ustne
w języku polskim i rosyjskim dotyczące zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem różnych ujęć
teoretycznych I różnych źródeł

JRT_K2_U03 zaliczenie na ocenę

U2
Absolwent potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać
i selekcjonować i użytkować informacje
z wykorzystaniem źródeł polsko- i rosyjskojęzycznych
oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

JRT_K2_U05 zaliczenie na ocenę

U3 Absolwent potrafi posługiwać się pojęciami i metodami
badawczymi z zakresu translatologii JRT_K2_U07 zaliczenie na ocenę

U4
Absolwent potrafi przy rozwiązywaniu problemów
w zakresie translatologii - integrować wiedzę właściwą
dla różnych dyscyplin humanistycznych

JRT_K2_U08 zaliczenie na ocenę

U5

Absolwent potrafi merytorycznie argumentować,
z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów
innych autorów, formułować wnioski oraz tworzyć
syntetyczne podsumowania w języku polskim
i rosyjskim

JRT_K2_U09 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Absolwent jest gotów do doskonalenia swojej
kompetencji semiolingwistycznej JRT_K2_K02 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 14

rozwiązywanie zadań problemowych 14

przygotowanie referatu 4

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 4
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
86

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Przekład wewnątrzjęzykowy – przekład międzyjęzykowy – przekład
intersemiotyczny.
Teoria R. Jacobsona i jej modyfikacje. Przekład całkowity (P. Torop)

W1, W3, U1, U2, U3

2. Słowo i znak: równozakresowość, inkluzja, przecięcie. W2, W4, U4, U5, K1

3.
Dynamiczna struktura tekstu (J. Łotman). Przekład i nowe media: „laboratorium
cyfrowe” (T. Bilczewski). Otwartość i wielokodowość komunikacji. "Cyfrowa
semiopoetyka" (E. Szczęsna).

W1, W2, W3, U1, U2, U5,
K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

metody e-learningowe, analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza przypadków, PBL

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie na ocenę

1. Obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności
nieusprawiedliwione w semestrze; każda następna musi być
usprawiedliwiona i należy nadrobić ją w uzgodnieniu z prowadzącym w
terminie do 2 tygodni po jej zakończeniu; po upływie tego czasu
nieobecność będzie mogła być nadrobiona dopiero w sesji
egzaminacyjnej /termin I/ lub w sesji poprawkowej /termin II/, co skutkuje
niedopuszczeniem do zaliczenia przedmiotu w trybie regularnym przed
sesją). 2. Przygotowanie do zajęć i aktywny udział w zajęciach. 3.
Wykonywanie prac domowych. 4. Zaliczenie kolokwiów pisemnych. Na
zakończenie kursu możliwe kolokwium zaliczeniowe weryfikujące wiedzę
z całości materiału kursu.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak wymagań wstępnych.
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Języki specjalistyczne w tłumaczeniu konsekutywnym I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRTS.240.5cd96257f36b6.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wykształcenie umiejętności tłumaczenia konsekutywnego w zakresie leksyki ogólnej i specjalistycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

Absolwent zna i rozumie specyfikę nauk
humanistycznych w systemie nauk oraz specyfice
przedmiotowej i metodologicznej filologii w zakresie
translatologii. Absolwent zna i rozumie strukturę
współczesnego języka rosyjskiego. Absolwent zna
i rozumie kompleksową naturę języka, jego złożoność
i historyczną zmienność jego znaczeń.

JRT_K2_W01,
JRT_K2_W03,
JRT_K2_W04

zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Absolwent potrafi przekładać z języka rosyjskiego
na polski I z polskiego na rosyjski teksty oraz
komunikaty ustne o charakterze ogólnym oraz
specjalistycznym. Absolwent potrafi samodzielnie
zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze
w zakresie języka rosyjskiego. Absolwent potrafi przy
rozwiązywaniu problemów w zakresie translatologii -
integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin
humanistycznych.

JRT_K2_U04, JRT_K2_U06,
JRT_K2_U08 zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swej
własnej wiedzy i posiadanych umiejętności,
do podejmowania stałych wysiłków w celu rozwoju
zawodowego. Absolwent jest gotów do doskonalenia
swojej kompetencji semiolingwistycznej. Absolwent
jest gotów do właściwego, skutecznego planowania
swoich działań związanych z wykonywaniem zawodu.
Absolwent jest gotów do przestrzegania etyki swojego
zawodu i kierowania się jej zasadami.

JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K04, JRT_K2_K05 zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria 30

przygotowanie do zajęć 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

wykonanie ćwiczeń 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Ogólna specyfika tłumaczenia konsekutywnego. Specyfika tłumaczenia
konsekutywnego z języka polskiego na rosyjski. W1

2. Predyspozycje i nawyki niezbędne do wykonywania tłumaczeń konsekutywnych.
Narzędzia i techniki pracy tłumacza konsekutywnego. W1, K1

3. Ćwiczenia praktyczne w przekładzie wystąpień o tematyce ogólnej i
specjalistycznej. U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, analiza przypadków, ćwiczenia
laboratoryjne, konwersatorium językowe, ćwiczenia przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

laboratoria zaliczenie ustne

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dopuszcza
się 2 nieusprawiedliwione nieobecności i 4 nieobecności ogółem) ,
przygotowanie do zajęć, wykonywanie zadań domowych oraz prezentacja
postępów w tłumaczeniu ustnym poprzez wykonanie w obecności
wykładowcy oraz pozostałych słuchaczy tłumaczenia materiału
przygotowanego przez prowadzącego.
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Seminarium magisterskie II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.2C0.5cb092226897e.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

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

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
seminarium: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy na temat najnowszego stanu badań nad przekładem w zakresie tłumaczeń nieliterackich.

C2 Kształtowanie kompetencji zawodowych, umiejętności i nawyków potrzebnych w tłumaczeniu tekstów należących
do różnych podsystemów języka rosyjskiego.

C3 Przekazanie wiedzy na temat specyfiki powiązania translatologii jako subdyscypliny filologicznej z obszarami
wiedzy specjalistycznej pochodzącej z innych dyscyplin.



Sylabusy 140 / 156

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Absolwent zna i rozumie specyfikę nauk
humanistycznych w systemie nauk oraz specyfice
przedmiotowej i metodologicznej filologii w zakresie
translatologii

JRT_K2_W01 zaliczenie

W2
Absolwent zna i rozumie aparat terminologiczny
i metodologie subdyscyplin filologii w zakresie
translatologii

JRT_K2_W02 zaliczenie

W3 Absolwent zna i rozumie strukturę współczesnego
języka rosyjskiego JRT_K2_W03 zaliczenie

W4
Absolwent zna i rozumie powiązania translatologii jako
subdyscypliny filologicznej z dyscyplinami
koniecznymi do poszerzenia wiedzy i umiejętności

JRT_K2_W05 zaliczenie

W5 Absolwent zna i rozumie kierunki rozwoju i osiągnięcia
filologii w zakresie translatologii JRT_K2_W06 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Absolwent potrafi posługiwać się pojęciami i metodami
badawczymi z zakresu translatologii JRT_K2_U07 zaliczenie

U2
Absolwent potrafi przy rozwiązywaniu problemów
w zakresie translatologii - integrować wiedzę właściwą
dla różnych dyscyplin humanistycznych

JRT_K2_U08 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swej
własnej wiedzy i posiadanych umiejętności,
do podejmowania stałych wysiłków w celu rozwoju
zawodowego

JRT_K2_K01 zaliczenie

K2 Absolwent jest gotów do przestrzegania etyki swojego
zawodu i kierowania się jej zasadami JRT_K2_K05 zaliczenie

K3
Absolwent jest gotów do właściwego, skutecznego
planowania swoich działań związanych
z wykonywaniem zawodu

JRT_K2_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przeprowadzenie badań literaturowych 5
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przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie referatu 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
85

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 15

przeprowadzenie badań literaturowych 5

rozwiązywanie zadań problemowych 20

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 5

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
95

ECTS
3.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Współczesne badania nad przekładem vs. przekład specjalistyczny. W1, W2, W4, W5, U1, U2,
K2, K3

2. Przekład w procesie współczesnej komunikacji międzydyscyplinarnej. W1, W2, W4, W5, U2, K1

3. Tłumacz-filolog w translatosferze tekstów specjalistycznych. W2, W3, W4, W5, U1, U2,
K1, K2, K3
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4. Najnowsze tendencje przekładoznawcze W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

5. Typy tekstów specjalistycznych a strategie translatorskie W1, W2, W3, W4, W5,
U1, U2, K1, K2, K3

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

burza mózgów, analiza tekstów, seminarium, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie

Warunkiem zaliczenia seminarium jest: 1. systematyczne i aktywne
uczestnictwo magistranta w zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności
nieusprawiedliwione w semestrze); 2. przygotowanie do zajęć; 3.
przedstawienie referatu; 4. przedstawienie indywidualnego mikroprojektu
badawczego.

Semestr 4

Metody nauczania:

PBL, metody e-learningowe, analiza przypadków, burza mózgów, analiza tekstów, seminarium, wykład konwersatoryjny,
dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

seminarium zaliczenie

Warunkiem zaliczenia seminarium jest: 1. systematyczne i aktywne
uczestnictwo magistranta w zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności
nieusprawiedliwione w semestrze); 2. przygotowanie do zajęć; 3.
przedstawienie indywidualnej autoprezentacji w zakresie zainteresowań
naukowych i badań prowadzonych w ramach studiowanego kierunku.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Zaliczony pierwszy rok seminarium magisterskiego.
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Konwersatorium promotorskie II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.2C0.5cd4248121a67.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

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

Kod USOS

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
6.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
konwersatorium: 15

Liczba
punktów ECTS
10.0

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1
ogólne zasady pracy naukowej oraz narzędzia badań
właściwe dla wybranej dyscypliny, specjalizacji
i tematu pracy

JRT_K2_W01,
JRT_K2_W02,
JRT_K2_W05,
JRT_K2_W07

zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1 prowadzić pracę badawczą pod kierownictwem
promotora

JRT_K2_U02, JRT_K2_U05,
JRT_K2_U07, JRT_K2_U08,
JRT_K2_U09, JRT_K2_U10

zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
stosowania zdobytej wiedzy humanistycznej w życiu
codziennym, do argumentowania w prowadzeniu
sporów

JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K03, JRT_K2_K04 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Semestr 3

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie pracy dyplomowej 120

przygotowanie do zajęć 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
225

ECTS
6.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

konwersatorium 15

przygotowanie pracy dyplomowej 150

przygotowanie do zajęć 90

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
255

ECTS
10.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.
Semestr III: Zasadnicza analiza materiału badawczego; omówienie wniosków z
zasadniczej analizy materiału badawczego; przedstawienie zasadniczej części
pracy magisterskiej

W1, U1, K1

2.
Semestr IV: Omówienie i korekta całej zasadniczej części pracy magisterskiej;
przedstawienie wstępu i zakończenia pracy; omówienie i korekta wstępu i
zakończenia; omówienie i ostateczna korekta całości pracy magisterskiej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

metoda projektów, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie Udział w zajęciach, realizacja projektu badawczego w zgodzie z
terminarzem indywidualnie uzgodnionym z promotorem

Semestr 4

Metody nauczania:

metoda projektów, dyskusja, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

konwersatorium zaliczenie Udział w zajęciach, realizacja projektu badawczego w zgodzie z
terminarzem indywidualnie uzgodnionym z promotorem
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Praktyczna nauka języka rosyjskiego – kurs integrujący II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.280.5cd4248064a40.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Uzupełnienie oraz doskonalenie kompetencji językowych w zakresie gramatyki, interpunkcji, stylistyki, wymowy
oraz intonacji języka rosyjskiego. Rozszerzenie kompetencji komunikacyjnych na poziomie C2 w zakresie
studiowanego kierunku.Zapoznanie studentów ze strategiami komunikacyjnymi oraz kompensacyjnymi
we współczesnym języku rosyjskim.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:



Sylabusy 147 / 156

W1 Student zna i rozumie strukturę współczesnego języka
rosyjskiego

JRT_K2_W03,
JRT_K2_W04

egzamin pisemny,
zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi porozumiewać się w języku rosyjskim
na poziomie C2, zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Europejski System Opisu Kształcenia
Językowego

JRT_K2_U01, JRT_K2_U02,
JRT_K2_U06, JRT_K2_U10

egzamin pisemny,
zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do doskonalenia swojej
kompetencji semiolingwistycznej

JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K03, JRT_K2_K04,
JRT_K2_K05

egzamin pisemny,
zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 10

przygotowanie do sprawdzianu 10

przygotowanie do zajęć 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

konsultacje 5

przygotowanie do egzaminu 10

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 12

uczestnictwo w egzaminie 3

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 10

Przygotowanie prac pisemnych 10

Przygotowanie do sprawdzianów 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
130

ECTS
5.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Анализ избранных научно-популярных и публицистических текстов
современной русскоязычной прессы/Рунета с точки зрения грамматики,
стилистики, лексических конструкций. Упражнения по практике письменной
и устной речи с задействование лингвострановедческого материала (
различные виды работы с текстом, в частности структурирование,
компрессия, аннотирование и др.)
Устный и письменный перевод текстов с русского на польский/с польского
на русский язык с уделением особого внимания следующей тематике:
фоностиль, ритмическая структура текста, функционально-стилистическая
дифференциация, синтаксис простого и сложного предложения, причастные
и деепричастные обороты, виды глаголов, наречия, пунктуация в простом и
сложном предложении.

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

burza mózgów, analiza tekstów, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, konsultacje

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia egzamin pisemny,
zaliczenie

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność,
przygotowanie do zajęć, aktywne uczestniczenie w zajęciach,
terminowe zaliczenie prac cząstkowych. Warunkiem
przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie II semestru.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnego
wyniku z pracy egzaminacyjnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Przedmiot sekwencyjny. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaliczenie 1 semestru PNJI kurs integrujący II.
Obecność obowiązkowa.
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Język i przekład specjalistyczny: informatyka i technika
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.280.5cd4248198a7f.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
ćwiczenia: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów ze specyfiką tłumaczenia tekstów technicznych i informatycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 konieczność poszerzenia wiedzy z zakresu informatyki
i techniki JRT_K2_W05 zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:
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U1
przekładać teksty z zakresu informatyki i techniki;
skutecznie poszukiwać rozwiązań problemów
translatologicznych tyki i techniki.

JRT_K2_U04, JRT_K2_U05,
JRT_K2_U08 zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu tłumaczeń
informatycznych i technicznych JRT_K2_K01 zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

ćwiczenia 30

przygotowanie do ćwiczeń 20

przygotowanie do testu zaliczeniowego 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1.

Tłumaczenie tekstów z zakresu informatyki i techniki jako specyficzny rodzaj
przekładu specjalistycznego. Praca nad zdobywaniem i pogłębianiem wiedzy
specjalistycznej. Technologie wspomagające proces tłumaczenia technicznego i
informatycznego. Terminologia techniczna (podstawowa oraz sprofilowana pod
względem przykładowych dziedzin). Terminologia informatyczna (specjalistyczna
vs. potoczna). Tłumaczenie pisemne tekstów z wybrany dziedzin techniki
(instrukcje, specyfikacje, ulotki, dokumenty itp.). Tłumaczenie pisemne tekstów
informatycznych (stron internetowych, oprogramowania, gier itp.).

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, analiza przypadków, dyskusja, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

ćwiczenia zaliczenie pisemne Pozytywny wynik testu zaliczeniowego; obecność na zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak
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Języki specjalistyczne w tłumaczeniu konsekutywnym II
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRT00S.280.5cd962589ee71.20

Języki wykładowe
Polski, Rosyjski

Dyscypliny
Językoznawstwo

Klasyfikacja ISCED
0231Nauka języków

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
laboratoria: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Wykształcenie umiejętności tłumaczenia konsekutywnego z języka polskiego na rosyjski w zakresie leksyki
ogólnej i specjalistycznej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

absolwent zna i rozumie specyfikę nauk
humanistycznych w systemie nauk oraz specyfice
przedmiotowej i metodologicznej filologii w zakresie
translatologii. Absolwent zna i rozumie strukturę
współczesnego języka rosyjskiego. Absolwent zna
i rozumie kompleksową naturę języka, jego złożoność
i historyczną zmienność jego znaczeń.

JRT_K2_W01,
JRT_K2_W03,
JRT_K2_W04

zaliczenie na ocenę

Umiejętności – Student potrafi:

U1

absolwent potrafi porozumiewać się w języku
rosyjskim na poziomie C2, zgodnie z wymaganiami
określonymi przez Europejski System Opisu
Kształcenia Językowego. Absolwent potrafi przekładać
z języka rosyjskiego na polski I z polskiego na rosyjski
teksty oraz komunikaty ustne o charakterze ogólnym
oraz specjalistycznym. Absolwent potrafi samodzielnie
zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze
w zakresie języka rosyjskiego. Absolwent potrafi przy
rozwiązywaniu problemów w zakresie translatologii -
integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin
humanistycznych.

JRT_K2_U01, JRT_K2_U04,
JRT_K2_U06, JRT_K2_U08 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

absolwent jest gotów do krytycznej oceny swej własnej
wiedzy i posiadanych umiejętności, do podejmowania
stałych wysiłków w celu rozwoju zawodowego.
Absolwent jest gotów do doskonalenia swojej
kompetencji semiolingwistycznej. Absolwent jest
gotów do właściwego, skutecznego planowania swoich
działań związanych z wykonywaniem zawodu.
Absolwent jest gotów do przestrzegania etyki swojego
zawodu i kierowania się jej zasadami.

JRT_K2_K01, JRT_K2_K02,
JRT_K2_K04, JRT_K2_K05 zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

laboratoria 30

przygotowanie do zajęć 30

wykonanie ćwiczeń 30

przygotowanie się do sprawdzianu zaliczeniowego 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Tłumaczenie konsekutywne z języka polskiego na obcy (rosyjski) - specyficzne
trudności i wyzwania. W1, U1, K1

2. Zwroty i wyrażenia pomagające zwięźle formułować wypowiedź w języku
rosyjskim. W1, U1

3. Ćwiczenia praktyczne w przekładzie wystąpień o tematyce ogólnej i
specjalistycznej. W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, gra dydaktyczna, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia
przedmiotowe

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

laboratoria zaliczenie na ocenę

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach
(dopuszcza się 2 nieusprawiedliwione nieobecności i 4 nieobecności
ogółem), przygotowanie do zajęć oraz prezentacja postępów w
tłumaczeniu ustnym poprzez wykonanie w obecności wykładowcy oraz
pozostałych słuchaczy tłumaczenia materiału przygotowanego przez
prowadzącego. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie
pozytywnej oceny z pracy zaliczeniowej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Obecność obowiązkowa
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Ochrona własności intelektualnej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych

Ścieżka
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny

Poziom kształcenia
drugiego stopnia

Forma studiów
studia stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Obligatoryjność
obowiązkowy

Cykl dydaktyczny
2020/21

Kod przedmiotu
UJ.WFJRTS.280.5ca75696652f3.20

Języki wykładowe
Polski

Dyscypliny
Nauki prawne

Klasyfikacja ISCED
0421Prawo

Kod USOS

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 6

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Po zakończonym kursie student posiada wiedzę z zakresu polskiego oraz unijnego i międzynarodowego prawa
własności intelektualnej (prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej), z uwzględnieniem zasad
wykorzystywania wyników cudzych prac intelektualnych podczas przygotowywania pracy dyplomowej oraz
wykonywania działalności gospodarczej. Student zna zasady ochrony cudzej i własnej twórczości, reguły
odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa autorskiego (m.in. plagiat), zasady korzystania z cudzych utworów
w ramach dozwolonego użytku. Student zna zasady obrotu prawami własności intelektualnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:
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W1

podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności
intelektualnej, w tym przede wszystkim prawa
autorskiego na poziomie krajowym oraz
międzynarodowym (w tym unijnym) z uwzględnieniem
wybranego orzecznictwa (dotyczącego aktualnych
sporów sądowych mających znaczenie praktyczne).

JRT_K2_W07 zaliczenie

Umiejętności – Student potrafi:

U1

analizować regulacje (i ich interpretacje) z zakresu
prawa autorskiego oraz klasyfikować stany faktyczne
z którymi są łączone konsekwencje prawne (zasady
odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw
w tym w internecie, w przypadku plagiatu; zasady
nabywania praw do dóbr niematerialnych).

JRT_K2_U05, JRT_K2_U06,
JRT_K2_U09 zaliczenie

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 ciągłego rozwoju zawodowego z uwzględnieniem reguł
prawa własności intelektualnej.

JRT_K2_K01, JRT_K2_K04,
JRT_K2_K05, JRT_K2_K06 zaliczenie

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

wykład 6

analiza orzecznictwa 4

analiza aktów normatywnych 6

studiowanie literatury wskazanej przez prowadzącego
zajęcia 10

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach 4

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
6

ECTS
0.2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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, U1, K1
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2.

1) przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych, m.in. omówienie zasad
ochrony wybranych kategorii utworów, w tym utworów zależnych (tłumaczeń),
prac dyplomowych, opracowań naukowych,
2) podmiot prawa autorskiego (utwory współautorskie, utwory pracownicze)
3) treść prawa autorskiego (autorskie prawa osobiste i majątkowe),
odpowiedzialność z tytułu naruszenie praw autorskich (m.in. w internecie, plagiat)
4) dozwolony użytek (ze szczególnym uwzględnieniem form wykorzystywanych w
nauce i edukacji oraz działalności gospodarczej)
5) umowy z zakresu prawa autorskiego
6) zasady wykorzystywania praw własności intelektualnej (znaki towarowe, wzory
przemysłowe, wynalazki, tajemnica przedsiębiorstwa) w sferze działalności
edukacyjnej oraz gospodarczej

W1, U1, K1

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

wykład z prezentacją multimedialną

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład zaliczenie obecność




