
 

 

UCHWAŁA NR 81/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 
 

w sprawie programu studiów dla kierunku filologia rosyjska  
na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia 

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego ustala program studiów dla kierunku filologia 
rosyjska na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w 
brzmieniu określonym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.  

2. Program studiów, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje dla cykli kształcenia 
rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022.  
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załączniki do uchwały Nr 81/2021 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. 
 

Załącznik nr 1 
 

PROGRAM STUDIÓW: FILOLOGIA ROSYJSKA, STUDIA STACJONARNE I STOPNIA 
 

I ROK STUDIÓW 
SEMESTR I 
 

* Student wybiera przedmiot z bloku zajęć literaturoznawczych z aktualnej oferty zajęć ograniczonego wyboru. 
** Student wybiera przedmiot z bloku zajęć językoznawczych z aktualnej oferty zajęć ograniczonego wyboru. 
***Student wybiera przedmiot z aktualnej oferty zajęć opcyjnych. 
# Rozliczenie punktów ECTS za język zachodni następuje w VI semestrze. 
 

 
 
 

L.p. Nazwa przedmiotu O/F Forma zajęć
Liczba 
godzin 

Punkty 
ETCS 

Forma 
zaliczenia 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 
1 PNJR –  fonetyka 1  O Ćw. 30 2 O 
2 PNJR –  leksyka 1 O Ćw. 30 2 O 
3 PNJR – gramatyka funkcjonalna 1   O Ćw. 60 4 O 
4 PNJR – praca z tekstem 1 O Ćw. 30 2 O 
5 Historia Rosji 1 O W 30 3 E 
6 Wstęp do językoznawstwa O K 30 2 O 
7 Wstęp do literaturoznawstwa 1 O K 30 2 O 
8 Etyka pracy naukowej O  K 15 1  O 

9 Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony przeciwpożarowej O  e-learning 4 0  Zal. 

PRZEDMIOTY DO WYBORU 

10 Język zachodni O L 60 #  O  
11 Zajęcia ograniczonego wyboru* F W 15 4 E 
12 Zajęcia ograniczonego wyboru** F W 30 5 E 
13 Zajęcia opcyjne*** F W/K 30 3 O 

RAZEM 394 30  
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SEMESTR II 

 

*Student wybiera przedmiot z bloku zajęć literaturoznawczych  z aktualnej oferty zajęć ograniczonego wyboru. 
**Student wybiera przedmiot z aktualnej oferty zajęć realizujących treści nauk społecznych.   
^ Przedmiot jest kontynuowany – rozliczenie punktów ECTS następuje w kolejnym semestrze. 
 

 
 
  

L.p. Nazwa przedmiotu O/F 
Forma 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ETCS 

Forma 
zaliczenia 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 

1 PNJR – fonetyka 2 O Ćw. 30 2 O 
2 PNJR – leksyka 2 O Ćw. 30 2 O 
3 PNJR –  gramatyka funkcjonalna 2  O Ćw. 60 3 O 
4 PNJR – praca z tekstem 2 O Ćw. 30 2 O 
5 Wstęp do literaturoznawstwa 2 O K 30 2 O 
6 Wstęp do filologii słowiańskiej O K 30 2 O 
7 PNJR egzamin O     2 E 

8 Gramatyka  współczesnego języka rosyjskiego 1 (fonetyka i 
fonologia) O W  15 2 E 

9 Gramatyka  współczesnego języka rosyjskiego 1 (fonetyka i 
fonologia) O  Ćw. 30 2 O  

10  Historia literatury rosyjskiej 1 O  W  15 0^   Zal. 
11 Historia literatury rosyjskiej 1 O Ćw. 30 2 O 
12 Historia Rosji 2 O W 30 3 E 

PRZEDMIOTY DO WYBORU 

13 Język zachodni  O  L  60     O  
14 Zajęcia ograniczonego wyboru*  F  W  15  4  E 
15 Zajęcia ograniczonego wyboru**  F  W/K  30  2  O 

RAZEM 435 30  
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II ROK STUDIÓW 
SEMESTR III 

 
* Przedmiot realizuje treści nauk społecznych. 
**Student wybiera przedmiot z bloku zajęć językoznawczych lub z bloku zajęć literaturoznawczych z aktualnej oferty zajęć ograniczonego wyboru. 
***Student wybiera dwa przedmioty z aktualnej oferty zajęć opcyjnych.  

 
 
  

L.p. Nazwa przedmiotu O/F 
Forma 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ETCS 

Forma 
zaliczenia 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 

1 PNJR –  fonetyka 3 O Ćw. 30 2 O 
2 PNJR –  leksyka 3 O Ćw. 30 2 O 
3 PNJR –  gramatyka funkcjonalna 3 O Ćw. 30 2 O 
4 PNJR – praca z tekstem 3 O Ćw. 30 2 O 

5 Gramatyka  współczesnego języka rosyjskiego 2 (leksykologia i 
słowotwórstwo) O W 15 2  E 

6 Gramatyka  współczesnego języka rosyjskiego 2 (leksykologia i 
słowotwórstwo) O Ćw. 30 2 O 

7 Historia literatury rosyjskiej 2 O W 15 2 E 
8 Historia literatury rosyjskiej 2 O Ćw. 30 2 O 
9 Wiedza o kulturze Rosji O W  30 3  E 
10 Rynek pracy* O K 15 1 O 

PRZEDMIOTY DO WYBORU 

11 Język zachodni  O L 60   O 
12 Drugi język słowiański F Ćw. 30 2 O 
13 Zajęcia ograniczonego wyboru** F W 15 3 E 

14 Zajęcia opcyjne*** F W/K 45 5 O 
RAZEM 405 30  
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SEMESTR IV 

 

* Przedmiot realizuje treści nauk społecznych. 
**Student wybiera dwa przedmioty z aktualnej oferty zajęć opcyjnych. 
^ Przedmiot jest kontynuowany – rozliczenie punktów ECTS następuje w kolejnym semestrze. 

 
 

  

L.p. Nazwa przedmiotu O/F 
Forma 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ETCS 

Forma 
zaliczenia 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 

1 PNJR –  fonetyka 4  O Ćw. 30 2 O 
2 PNJR – leksyka 4 O Ćw. 30 2 O 
3 PNJR – gramatyka funkcjonalna 4 O Ćw. 30 2 O 
4 PNJR – praca z tekstem 4 O Ćw. 30 2 O 
5 PNJR egzamin O     2 E 
6 Gramatyka  współczesnego języka rosyjskiego 3 (morfologia) O W 15 2 E 
7 Gramatyka  współczesnego języka rosyjskiego 3 (morfologia) O Ćw. 30 2 O 
8 Historia literatury rosyjskiej 3 O W 15 0^ Zal. 
9 Historia literatury rosyjskiej 3 O Ćw. 30 2 O 
10 Realioznawstwo* O W 30 3 E 
11 Gramatyka SCS O W 30 4 E 

PRZEDMIOTY DO WYBORU 

12 Drugi język słowiański F Ćw. 30 2 O 
13 Zajęcia opcyjnie** F W/K 45 5 O 
14 Wychowanie fizyczne O   30 0   

RAZEM 375 30  
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III ROK STUDIÓW 

SEMESTR V 

 
*Student wybiera przedmiot z bloku zajęć językoznawczych lub z bloku zajęć literaturoznawczych z aktualnej oferty zajęć ograniczonego wyboru. 

 

L.p. Nazwa przedmiotu O/F 
Forma 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ETCS 

Forma 
zaliczenia 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 

1 PNJR –  leksyka 5 O Ćw. 30 2 O 
2 PNJR – gramatyka funkcjonalna 5 O Ćw. 30 2 O 
3 PNJR – praca z tekstem 5 O Ćw. 30 2 O 
4 Gramatyka historyczna O Ćw. 30 2 O 
5 Historia literatury rosyjskiej 4 O W 15 3 E 
6 Historia literatury rosyjskiej 4 O Ćw. 30 2 O 
7 Gramatyka  współczesnego języka rosyjskiego 4 (składnia) O W 15 3 E 
8 Gramatyka  współczesnego języka rosyjskiego 4 (składnia) O Ćw. 30 2 O 

PRZEDMIOTY DO WYBORU 

9 Seminarium licencjackie F K 30 6 O 
10 Drugi język słowiański F Ćw. 30 2 O 
11 Zajęcia ograniczonego wyboru* F W 15 2 O 

12 Praktyka zawodowa O  60 2 O 

13 Wychowanie fizyczne O  30 0  
RAZEM 375 30  
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 SEMESTR VI 

 

 

* Student zdaje w SPNJO egzamin z języka zachodniego na poziomie co najmniej B1.  
**Student wybiera przedmiot z bloku zajęć językoznawczych lub z bloku zajęć literaturoznawczych z aktualnej oferty zajęć ograniczonego wyboru. 

 

Łączna ilość godzin: 2149 (w tym 60 godzin praktyk) 

 

 

 

 

 

 

L.p. Nazwa przedmiotu O/F 
Forma 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ETCS 

Forma 
zaliczenia 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 

1 PNJR – leksyka 6 O Ćw. 30 2 O 
2 PNJR – gramatyka funkcjonalna 6 O Ćw. 30 2 O 
3 PNJR – praca z tekstem 6 O Ćw. 30 2 O 
4 PNJR – egzamin O     3 E 

PRZEDMIOTY DO WYBORU 

5 Język zachodni* O L  12 E 
6 Drugi język słowiański F Ćw. 30 2 O 
7 Seminarium licencjackie F S 30 5 O 
8 Zajęcia ograniczonego wyboru** F W 15 2 O 

RAZEM 165 30  
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Wskaźniki ECTS 

Liczba punktów ECTS niezbędna do uzyskania kwalifikacji 180 

Łączna liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego 
udziału nauczycieli akademickich 

178 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych i 
nauk społecznych 168 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego 12 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły kształcenia na zajęciach 
ogólnouczelnianych (lektoraty, moduły związane z przygotowaniem do zawodu nauczyciela) 

12 

Wymiar praktyki zawodowej i liczba punktów ECTS przypisanych praktykom określonym w programie 
kształcenia 

60 h / 2 ECTS 
 

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla programu przyporządkowanego do więcej niż jednego 
obszaru kształcenia 

Liczba punktów ECTS za przedmioty realizujące treści nauk społecznych: 6 

5

językoznawstwo (49%),             
literaturoznawstwo (51%) 

 

Procentowy udział poszczególnych dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się. Suma udziałów 
musi być równa 100% 

językoznawstwo (49%),             
literaturoznawstwo (51%) 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 
 
 

Kierunek studiów: Filologia rosyjska 
Dyscypliny naukowe: językoznawstwo (49%), literaturoznawstwo (51%) 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  
Poziom kwalifikacji: 6  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Tytuł zawodowy: licencjat 

Kod efektu 
uczenia się dla 

kierunku studiów

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 
 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Filologia rosyjska absolwent uzyska efekty 
uczenia się w zakresie: 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

(kody) 

WIEDZA 

K_W01 

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu językoznawstwa i  literaturoznawstwa w systemie nauk 
humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Rozumie w podstawowym 
zakresie powiązania pomiędzy dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi, w szczególności relacje 
między naukami wykorzystywanymi w badaniach filologicznych oraz w praktyce filologicznej a innymi 
dyscyplinami, zwłaszcza z dziedziny nauk humanistycznych 

P6S_WG 

K_W02 zna podstawową terminologię z zakresu literaturoznawstwa i  językoznawstwa  P6S_WG 
 

K_W03 
ma wiedzę o źródłach informacji (opracowania encyklopedyczne, syntezy podręcznikowe, studia 
monograficzne, słowniki, gramatyki) dotyczących języka rosyjskiego oraz literatury i kultury rosyjskiej 

P6S_WG 
 

K_W04 

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla 
obszaru zainteresowań filologii, w szczególności z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Ma 
podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych osiągnięciach w zakresie 
językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa 

P6S_WG 

K_W05 
ma świadomość miejsca polszczyzny wśród innych języków i konieczności doskonalenia sprawności 
językowej w języku polskim 

P6S_WG 
 

K_W06 
zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury charakterystycznych 
dla dorobku kultury języka rosyjskiego i obszaru rosyjskojęzycznego; zna zajmujące się nimi teorie i 
szkoły badawcze 

P6S_WG 
 

K_W07 
ma wiedzę o ogólnych mechanizmach rządzących używaniem języka; zna podstawowe narzędzia i 
metody opisu zjawisk językowych P6S_WG 

K_W08 ma uporządkowaną wiedzę o systemach fonologicznym, gramatycznym i leksykalnym języka P6S_WG 
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rosyjskiego, a także o ich historycznej zmienności. Ma wiedzę o możliwościach funkcjonalnych języka 
polskiego. Potrafi dokonać podstawowego zestawienia struktur i zjawisk języka polskiego oraz 
rosyjskiego, a także ma podstawową wiedzę o przechodzeniu od struktur jednego języka do struktur 
drugiego 

K_W09 
ma wiedzę dotyczącą najważniejszych zjawisk z historii literatury i kultury języka rosyjskiego od jego 
początków do czasów współczesnych oraz ważnych ośrodków życia literackiego i kulturalnego P6S_WG, P6S_WK 

K_W10 
zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji. Ma wiedzę o historii krajów języka 
rosyjskiego, obejmującą najważniejsze wydarzenia i postaci. Ma wiedzę o współczesnych społecznych, 
politycznych i artystycznych realiach w krajach języka rosyjskiego 

P6S_WG, P6S_WK 

K_W11 
ma podstawową wiedzę o polskich instytucjach kultury i orientację w życiu kulturalnym w Polsce oraz w 
krajach odpowiednich dla języka rosyjskiego P6S_WG, P6S_WK 

K_W12 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego P6S_WK 

K_W13 
zna i rozumie podstawowe prawa regulujące współczesnym rynkiem pracy oraz zasady tworzenia i 
rozwoju różnych form przedsiębiorczości P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi wyszukiwać, selekcjonować, analizować, oceniać i użytkować wiedzę z zakresu 
literaturoznawstwa, językoznawstwa z wykorzystaniem różnych źródeł i metod 

P6S_UW 

K_U02 
potrafi zastosować elementarne zasady i procedury badawczej, formułować i analizować problemy, 
dobrać odpowiednie narzędzia, formułować wnioski, opracować i zaprezentować rezultaty pracy 
w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa  obszaru języka rosyjskiego 

P6S_UW 

K_U03 

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie wybranego obszaru 
literaturoznawstwa, językoznawstwa. Potrafi formułować i rozwiązywać nietypowe problemy oraz 
wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych, właściwie dobierając metody i 
narzędzia, wykorzystując wskazówki opiekuna naukowego i literaturę przedmiotu. Właściwie dobiera 
źródła i informacje, które krytycznie ocenia, dokonuje ich analizy i syntezy. Potrafi dobrać i zastosować 
właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne 

P6S_UW 

K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami badawczymi wypracowanymi na gruncie filologii 
rosyjskiej i pojęciami dla niej właściwymi P6S_UW 

K_U05 potrafi identyfikować różne rodzaje wytworów kultury będące przedmiotem badań literaturoznawstwa, 
językoznawstwa. 

P6S_UW 

K_U06 
potrafi, posługując się typowymi metodami, analizować wytwory kultury charakterystyczne dla obszaru 
kultury języka rosyjskiego oraz interpretować je, dążąc do określenia ich znaczeń, zakresu 
oddziaływania społecznego oraz ich miejsca w procesie historycznym i w przemianach kultury 

P6S_UW, P6S_UK 

K_U07 potrafi zastosować w wypowiedzi ustnej i pisemnej odpowiednią argumentację merytoryczną, z 
wykorzystaniem poglądów innych osób znanych z różnych źródeł oraz formułować wnioski. Używa P6S_UK P6S_UO 



10 

specjalistycznej terminologii 

K_U08 
potrafi porozumiewać się ze specjalistami w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa w języku 
rosyjskim i w języku polskim, wykorzystując różne kanały i techniki komunikacyjne, z użyciem 
specjalistycznej terminologii; potrafi przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska, np. w debacie 

P6S_UK 

K_U09 
potrafi tworzyć (w języku rosyjskim i w języku polskim) teksty pisane należące do określonego gatunku, 
właściwe dla określonej sytuacji komunikacyjnej; potrafi przy tym wykorzystać podstawowe prace 
teoretyczne i różnorodne źródła 

P6S_UK 
P6S_UW 

K_U10 
potrafi tworzyć (w języku rosyjskim i w języku polskim) teksty ustne należące do określonego gatunku, 
właściwe dla określonej sytuacji komunikacyjnej; potrafi przy tym wykorzystać podstawowe prace 
teoretyczne i różnorodne źródła 

P6S_UK 
P6S_UW 

K_U11 
ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w zakresie języka czeskiego, zgodne z 
obiektywnie określonymi wymaganiami (odniesieniem jest poziom C1 wg wymagań ESOKJ lub 
analogiczny) 

P6S_UK 

K_U12 
ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w zakresie drugiego (dodatkowego) 
języka obcego, innego niż język/języki studiów, zgodne z obiektywnie określonymi wymaganiami 
(odniesieniem jest poziom B1 (min.) lub B2 (max.) wg wymagań ESOKJ lub analogiczny) 

P6S_UK 

K_U13 
potrafi planować i organizować pracę własną i zespołową; w pracy zespołowej (również 
interdyscyplinarnej) umie skutecznie współpracować z innymi uczestnikami, przyjmuje w nim różne 
role, dzieli się posiadaną wiedzą i umiejętnościami 

P6S_UO 

K_U14 umie odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań; potrafi gospodarować czasem i realizować 
określone zadania w wyznaczonych terminach P6S_UO 

K_U15 potrafi samodzielnie planować i realizować rozwój swojej wiedzy i własnych kompetencji, zna wartość i 
sens uczenia się przez całe życie. Rozumie potrzebę stałego rozwijania umiejętności językowych P6S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści P6S_KK 

K_K02 jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 
oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P6S_KK 

K_K03 
jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, ma świadomość znaczenia zasad etyki 
zawodowej i uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje zgodnie z tymi 
zasadami; jest przygotowany do tego, by dbać o dorobek i tradycje zawodu 

P6S_KR 

K_K04 ma świadomość różnic kulturowych i związanych z tym wyzwań, potrafi w praktyce stosować wiedzę o 
mechanizmach komunikacji interkulturowej 

P6S_KK P6S_KO 

K_K05 potrafi uczestniczyć w życiu kulturalnym, korzystać z różnorodnych jego form i różnych mediów P6S_KO 
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K_K06 jest świadomy współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego danego regionu, kraju 
(zwłaszcza ojczystego, Polski oraz kraju studiowanego języka), Europy  

P6S_KO 

K_K07 
jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz 
środowiska społecznego; potrafi inicjować działania na rzecz interesu publicznego; myśli i działa w 
sposób przedsiębiorczy 

P6S_KO 

 
 
 

Objaśnienie symboli: 

PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty uczenia się 
W - kategoria - wiedza 
U - kategoria - umiejętności 
K (po podkreśleniu) – kategoria - kompetencje społeczne 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 
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Pokrycie efektów uczenia się  określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty kierunkowe 

Kierunek studiów: Filologia rosyjska 
Poziom kształcenia: studia I stopnia   
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Kod składnika 
opisu Polskiej 

Ramy  
Kwalifikacji 

Efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
Odniesienie do efektów 
uczenia się dla kierunku 

Filologia rosyjska 

WIEDZA 

P6S_WG 

w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 
wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane 
zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, a w przypadku 
studiów o profilu praktycznym – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności 
zawodowej związanej z ich kierunkiem

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_W06, 
K_W07, K_W08, K_W09, 

K_W10, K_W11 

P6S_WK 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i 
inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w 
tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości 

K_W09, K_W10, K_W11, 
K_W12, K_W13 

UMIEJĘTNOŚCI 

P6S_UW 

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 
wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: właściwy dobór źródeł i 
informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, 
dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać 
problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem 
studiów – w przypadku studiów o profilu praktycznym 

K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 

K_U09, K_U10 

P6S_UK 
komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii brać udział w debacie – 
przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich posługiwać się językiem 
obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

K_U06, K_U07, K_U08, 
K_U09, K_U10, K_U11, 

K_U12 

P6S_UO planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole współdziałać z innymi osobami w 
ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym) K_U07, K_U13, K_U14 
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P6S_UU samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie K_U15 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P6S_KK 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści  
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz 
zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu 

K_K01, K_K02 

P6S_KO 
wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska 
społecznego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy 

K_K03  

P6S_KR 
odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: 
-przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, 
-dbałości o dorobek i tradycje zawodu 

K_K04, K_K05, K_K06, 
K_K07 

 
Objaśnienie symboli: 

P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji K 
(przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W – kategoria - wiedza 
U – kategoria - umiejętności 
K (po podkreśleniu) – kategoria - kompetencje społeczne 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu kształcenia 
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Matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji 
 

Filologia rosyjska studia I stopnia                                                                                zajęcia lub moduły zajęć 
 

Nazwa przedmiotu 
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językoznawstwo 
(dyscyplina / punkty ECTS) 4 12 12 3 12 7  2  2  4 4 4 5   

literaturoznawstwo 
(dyscyplina / punkty ECTS)       6  4  1     5 2 

punkty ECTS                  

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

wiedza 

K_W01        x x       x  

K_W02        x x  x x    x  

K_W03        x x  x     x  

K_W04            x x x x  x 

K_W05          x        

K_W06                 x 

K_W07 x x x x x       x x x x   

K_W08   x x        x x x x   
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K_W09       X   x       x 

K_W10       X           

K_W11  x   x  X           

K_W12  x         x       

K_W13                  

umiejętności 

K_U01        x x  x x x x x x x 

K_U02           x x x x x   

K_U03                x  

K_U04        x x x x       

K_U05          x      x  

K_U06       X           

K_U07  x   x             

K_U08                 x 

K_U09                  

K_U10 x x x x x             

K_U11 x x x x x             

K_U12                  

K_U13     x    x         

K_U14                  

K_U15                  

kompetencje społeczne 

K_K01        X    x     x  

K_K02  x x x x x   x x x        
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K_K03           x  x x x   

K_K04            x x x x  x 

K_K05            x x x x x x 

K_K06  x   x     x        

K_K07 x x x x x             

fo
rm

y 
re

al
iz

ac
ji 

wykład       X     x x x x x x 
ćwiczenia x x x x x       x x x x  x 

konwersatorium        x x x x       
laboratorium                  

praktyka                  

seminarium                  

m
et

od
y 

w
er

yf
ik

ac
ji 

egzamin x  x x x  X     x x x x x x 
Projekt/prezentacja                  

praca pisemna   x x    x x x x  x x x   
wypowiedź ustna x x x  x   x    x x x x  x 

sprawdzian pisemny x x   x    x x  x     x 
wypracowanie                  

zadanie domowe                  
raport                  
inne                  
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Nazwa przedmiotu 
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językoznawstwo 
(dyscyplina / punkty ECTS)     8  3 2 5,5  4       93,5 

literaturoznawstwo 
(dyscyplina / punkty ECTS) 2 2 2 3  3    5,5        35,5 

punkty ECTS            1 2 0 12 0 36 51 

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Wiedza 

K_W01                                 x 

K_W02                                 x 

K_W03                 x  x              x 

K_W04 x  x  x  x      x                    x 

K_W05         x          x              x 

K_W06 x  x  x              x              x 

K_W07                 x    x    x        x 

K_W08               X  x                x 

K_W09 x  x  x        x                    x 

K_W10       x    x              x        x 

K_W11           x              x        x 

K_W12                 x  x              x 
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K_W13                 x  x    x          x 

Umiejętności 

K_U01 x x x              x 

K_U02         x x       x 

K_U03      x           x 

K_U04       x X         x 

K_U05    x             x 

K_U06    x             x 

K_U07                 x 

K_U08 x x x x  x           x 

K_U09         x x   x    x 

K_U10           x  x    x 

K_U11           x      x 

K_U12     x          x  x 

K_U13             x    x 

K_U14                 x 

K_U15  x   x            x 

kompetencje społeczne 

K_K01                 x 

K_K02     x  x    x      x 

K_K03         x x       x 

K_K04 x x x x     x        x 

K_K05 x x x x      x       x 

K_K06    x  x x X         x 

K_K07           x x     x 
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fo
rm

y 
re

al
iz

ac
ji 

wykład x x x x  x x          x 
ćwiczenia x x x  x   X   x      x 

konwersatorium            x     x 
laboratorium                  

praktyka             x     
               x   

seminarium         x x        

m
et

od
y 

w
er

yf
ik

ac
ji 

egzamin x x x x  x x        x  x 
Projekt/prezentacja                  

praca pisemna         x x x    x  x 
wypowiedź ustna x x x  x   X x x x      x 

sprawdzian pisemny x x x  x   X   x    x  x 
wypracowanie                  

zadanie domowe                  
raport                  

Inne (np. ocenianie 
ciągłe)  x             x   

 

 

Oznaczenie symboli: 

K (przed podkreśleniem) – kierunkowe efekty kształcenia 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K (po podkreśleniu) – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 
skróty: 
PNJR - praktyczna nauka języka rosyjskiego 
GWJR - gramatyka współczesnego języka rosyjskiego 
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l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. PNJR – fonetyka  

1. Podstawy artykulacji rosyjskiej: miejsce i znaczenie akcentu w wyrazie, rytmika słowa rosyjskiego, 
wymowa samogłosek akcentowanych; 2. System samogłosek (redukcja samogłosek w języku 
rosyjskim; wymowa samogłosek jotowanych е, я, ё, ю); -wymowa spółgłosek twardych  ж, ш, ц; - 
wymowa spółgłosek miękkich ч, щ; -wymowa twardych i miękkich spółgłosek т, д, с, з; -wymowa 
przedniojęzykowego  л i miękkiego  л´; -wymowa przyimków i spójników z wyrazami głównymi; - 
wymowa połączeń wyrazowych; -wymowa zakończeń -ться, -тся; -его, -ого; 3. Intonacja: - syntagma, 
akcent logiczny, konstrukcje intonacyjne ик-1, ик-2.   

2.  PNJR – leksyka  

1. Dane personalne. Zawieranie znajomości. Zwroty grzecznościowe; 2. Rodzina. Określanie stopnia 
pokrewieństwa; 3. Zawody oraz miejsca pracy członków rodziny; 4. Codzienne czynności; 5. Wygląd 
zewnętrzny; 6. Cechy charakteru (w zakresie podstawowym); 7. Dom; 8. Mieszkanie (rozkład, 
umeblowanie, urządzenie własnego pokoju); 10. Nazwy kolorów. 

3.  PNJR – gramatyka funkcjonalna  

1. Pisownia – poprawne oznaczanie głosek za pomocą liter alfabetu rosyjskiego; 2. Rzeczownik – 
używanie form fleksyjnych typowych rzeczowników trzech deklinacji; 3. Przymiotnik – formy 
deklinacyjne przymiotników twardotematowych i miękkotematowych; 4. Zaimek – niektóre formy 
zaimków osobowych, dzierżawczych, pytajnych, wskazujących i zwrotnego себя; 5. Czasownik – użycie 
form fleksyjnych typowych czasowników regularnych w czasie teraźniejszym; 6. Liczebnik – liczebniki 
główne i porządkowe (w mianowniku). 

4.  PNJR – praca z tekstem  

1. Dane personalne. Zawieranie znajomości. Zwroty grzecznościowe; 2. Rodzina. Określanie stopnia 
pokrewieństwa; 3. Zawody oraz miejsca pracy członków rodziny; 4. Codzienne czynności; 5. Wygląd 
zewnętrzny; 6. Cechy charakteru (w zakresie podstawowym); 7. Dom; 8. Mieszkanie (rozkład, 
umeblowanie, urządzenie własnego pokoju); 10. Nazwy kolorów. 

5.  Historia Rosji  

1. Powstanie Rusi Kijowskiej i chrzest Rusi; 2. Okres rozdrobnienia feudalnego; 3. Najazd Mongołów 
na Ruś; 4. Kształtowanie się państwa moskiewskiego – Iwan I Kalita, Iwan III; 5. Rządy Iwana IV 
Groźnego – reformy, podbój chanatów, opricznina; 6. Czasy „smuty” na Rusi; 7. Monarchia pierwszych 
Romanowów; 8. Rozłam w cerkwi; 9. Ustrój, gospodarka i kultura Rosji w XVI –XVII w.; 10. Panowanie 
Piotra I; 11. Okres przewrotów pałacowych i rozkwit monarchii szlacheckiej (Anna, Elżbieta, Katarzyna 
II); 12. Czasy Aleksandra I – reformy, kampania napoleońska, powstanie grudniowe; 13. 
Trzydziestolecie reakcji Mikołaja I; 14. Epoka wielkich reform Aleksandra II po wojnie krymskiej; 15. 
Powrotna fala reakcji w czasach Aleksandra III; 16. Rosja u schyłku XIX w.; 17. Polityka zagraniczna 
w drugiej połowie XIX w. 

 

6.  Wstęp do językoznawstwa  
Zajęcia obejmują następujące zagadnienia: 1. język jako przedmiot językoznawstwa; 2. podstawowe 
pojęcia lingwistyczne i definicja języka; 3. język jako system znakowo-komunikacyjny; 4. funkcje 
społeczne języka i mówienia; 5. opis systemu językowego: podsystemy fonologiczny, morfologiczny, 
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syntaktyczny, leksykalno-semantyczny; 6. klasyfikacja genetyczna języków: jednostki klasyfikacyjne, 
miejsce języków słowiańskich wśród języków świata. 

7.  Wstęp do literaturoznawstwa  

Cechy swoiste literatury, wyróżniki i sztuki pokrewne. Nauka o literaturze i jej działy. Pojęcie i główne 
elementy struktury dzieła literackiego. Sfera planu treści i planu wyrażenia. Styl i kompozycja. Problemy 
kompozycji. Dominanty kompozycyjne. Podział na rodzaje i gatunki literackie. Epika (narrator, bohater, 
fabuła). Epickie formy językowo-stylistyczne. Gatunki epickie. Analiza wybranych utworów epickich A. 
Puszkina, I. Bunina, A. Czechowa. Dramat (budowa świata przedstawionego w dramacie). Struktura 
językowa dramatu. Gatunki dramatyczne. Analiza utworu dramatycznego A. Puszkina. 

8.  Etyka pracy naukowej  

1. Terminologia naukowa: pojęcia tematu pracy naukowej, literatury przedmiotu, metody badawczej, 
narzędzi badawczych, hipotezy itd.; 2. Kształtowanie właściwej postawy badacza wobec własnej i cudzej 
pracy naukowej (problem plagiatu, prawo autorskie, zasady przywoływania cytowań); 3. Kryteria oceny 
pracy naukowej (recenzja naukowa); 4. Zasady gromadzenia literatury przedmiotu: biblioteki naukowe, 
bibliografie tradycyjne i internetowe bazy danych; 5. Sporządzanie notatek i wyciągów z literatury, 
opracowywanie materiału naukowego; 6. Sposoby sporządzania bibliografii naukowej, zasady tworzenia 
adresów bibliograficznych i sporządzania przypisów; 7. Układ graficzny pracy naukowej; 8. Styl 
pisarstwa naukowego: standardowa leksyka i frazeologia (prezentacja problemu, stawianie hipotezy, 
argumentowanie, wnioskowanie); 9. Poprawność językowa (rodzaje błędów językowo-stylistycznych). 

9.  PNJR – fonetyka  

Artykulacja i zjawiska fonetyczne: 1. Asymilacje w połączeniach spółgłoskowych; 2. Wpływ znaku 
miękkiego i twardego na wymowę; 3. Ubezdźwięcznienie spółgłosek; 4. Uproszczenia grup 
spółgłoskowych w wymowie; 5. Wymowa twardych i miękkich spółgłosek в, ф, б, п, м i р; 6. Zamiana 
и na ы; 7. Wymowa przymiotników miękkotematowych; 8. Wymowa rzeczowników zakończonych na -
ия, -ие. 
Intonacja: 1. konstrukcje intonacyjne ик-3, ик-4, ик-5; 2. utrwalenie podstawowych konstrukcji 
intonacyjnych w zdaniach jedno- i wielosyntagmowych. 
Akcentuacja: 1. akcent w wybranych rzeczownikach; 2. akcent w przymiotnikach w pełnej formie.  
Wymowa i akcentuacja liczebników głównych i porządkowych. 

10. PNJR – leksyka  
1. Szkoła; 2. Uczelnia (w zakresie podstawowym); 3. Określanie czasu oraz dni tygodnia; 4. Miasto. 
Orientacja przestrzenna. Komunikacja miejska; 5. Zakupy; 6. Posiłki w domu i poza domem; 7. Ulubione 
potrawy i napoje; 8. Czas wolny. Rozrywki, zainteresowania. Wakacje. 

11. 
PNJR – gramatyka funkcjonalna z 
ortografią  

1. Rzeczownik – formy przypadków wszystkich deklinacji, ważniejsze rzeczowniki mające inną liczbę 
oraz rodzaj niż w j. polskim; 2. Przymiotnik - formy deklinacyjne przymiotników twardo- i 
miękkotematowych, a także o temacie zakończonym na к, г, х,  ш, щ, ч.  Stopniowanie przymiotników; 
3. Czasownik -  użycie form fleksyjnych typowych czasowników regularnych (oraz niektórych 
nieregularnych) w czasie teraźniejszym i przyszłym prostym,  tryb rozkazujący; 4. Przysłówek – 
stopniowanie przysłówków; 5. Zaimek – zaimki osobowe, dzierżawcze, formy zaimków wskazujących 
этот, тот’ 6. Liczebnik – odmiana liczebników głównych, porządkowych i ułamkowych. 

Ortografia: 1. Pisownia znaków miękkiego i twardego; 2. Pisownia samogłosek w rdzeniach, wymiana 
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samogłosek w rdzeniach; 3. Samogłoski po ж, ш, щ, ч, ц w rdzeniu; 4. Pisownia spółgłosek 
dźwięcznych i bezdźwięcznych. 

12. PNJR – praca z tekstem 
1. Szkoła; 2. Uczelnia (w zakresie podstawowym); 3. Określanie czasu oraz dni tygodnia; 4. Miasto. 
Orientacja przestrzenna. Komunikacja miejska; 5. Zakupy; 6. Posiłki w domu i poza domem; 7. Ulubione 
potrawy i napoje; 8. Czas wolny. Rozrywki, zainteresowania. Wakacje. 

13. Wstęp do literaturoznawstwa  
Liryka. Stylistyka. Środki brzmieniowe. Organizacja warstwy znaczeniowej. Stylizacja. Tropy 
stylistyczne. Alegoria i symbol. Analiza wierszy. Wersyfikacja. System toniczny. System sylabiczny. 
Stopy systemu sylabotonicznego. Wiersz wolny. Analiza wierszy; Rymy. 

14. Wstęp do filologii słowiańskiej  

Indoeuropejscy Słowianie. Praojczyzna indoeuropejska, praojczyzna Słowian. Ekspansje Słowian, 
najstarsze i późniejsze kontakty z innymi ludami. Najstarsze wzmianki o Słowianach. Język 
prasłowiański. Współczesne języki słowiańskie a język prasłowiański. Misja morawska. Konstantyn i 
Metody, obrządek słowiański. Ośrodki piśmiennictwa starosłowiańskiego. Język starosłowiański, 
głagolica i cyrylica. Najważniejsze zabytki piśmiennictwa starosłowiańskiego. Dwa modele bilingwizmu 
u Słowian: Slavia orthodoxa i Slavia latina. Gramatyki języka staro-cerkiewnosłowiańskiego. Najstarsze 
gramatyki języków słowiańskich na tle gramatyk europejskich. Słowiańskie przekłady Biblii na tle 
przekładów Biblii na inne języki europejskie. Prawosławie vs. katolicyzm. Kontakty Polaków z innymi 
narodami słowiańskimi. Przegląd i charakterystyka poszczególnych języków słowiańskich. 

15. 
Gramatyka współczesnego języka 
rosyjskiego (fonetyka i fonologia)  

Przedmiot i zadania fonetyki jako nauki. Pojęcie głoski. Głoska a litera. Głoska a fonem. Fonetyka 
akustyczna i artykulacyjna; Kryteria klasyfikacji głosek. System wokaliczny i konsonantyczny języka 
rosyjskiego. Charakterystyka akcentu rosyjskiego. Wyrazy nieakcentowane (proklityki i enklityki) i słabo 
akcentowane. Zestroje akcentowe; Redukcja (jakościowa i ilościowa) samogłosek w sylabach 
nieakcentowanych. Zmiany spółgłosek związane z oddziaływaniem sąsiedztwa fonetycznego (zmiany w 
wygłosie absolutnym, asymilacje, desymilacja, uproszczenie grup spółgłoskowych); Wymowa 
niektórych form gramatycznych, wymowa nieakcentowanych połączeń samogłoskowych; Adaptacja 
fonetyczna leksemów zapożyczonych w języku rosyjskim. 
Przedmiot i zadania fonologii. Pojęcie fonemu. Opozycja fonologiczna. Fonologiczne cechy konstytutywne. 
Fonologiczne cechy dystynktywne. Zasób fonemów współczesnego języka rosyjskiego (samogłoski i 
spółgłoski). Pojęcie dystrybucji. Opis dystrybucji fonemów. Pozycja maksymalnej dyferencjacji fonemu. 
neutralizacja opozycji fonologicznej. Fonologiczne cechy konfiguracyjne. Opozycja fonologiczna (opozycja 
prywatywna, równorzędna, stopniowa). Silny fonem. Słaby fonem. Silna pozycja fonemu. Słaba pozycja 
fonemu. Warianty fonemów i ich klasyfikacja. Relewantne cechy fonemu. Opozycja fonologiczna. Pojęcie 
alternacji morfonologicznej, typy alternacji. 

16. 
Gramatyka współczesnego języka 
rosyjskiego (fonetyka i fonologia)  

Fonetyka akustyczna i artykulacyjna. Aparat mowy człowieka Kryteria klasyfikacji samogłosek. Kryteria 
klasyfikacji spółgłosek. Redukcja (jakościowa i ilościowa) samogłosek w sylabach nieakcentowanych; 
Przejście i//y. Zmiany spółgłosek związane z oddziaływaniem sąsiedztwa fonetycznego (zmiany w wygłosie 
absolutnym, asymilacje, dysymilacja, uproszczenie grup spółgłoskowych); Zasady wymowy niektórych 
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form gramatycznych i wyrazów zapożyczonych. Transkrypcja fonetyczna. Definiowanie i ilustrowanie 
podstawowych procesów fonetycznych. 
Przedmiot i zadania fonologii. Pojęcie fonemu. Głoska a fonem. Opozycja fonologiczna. Fonologiczne cechy 
konstytutywne. Fonologiczne cechy dystynktywne. Zasób fonemów współczesnego języka rosyjskiego 
(samogłoski i spółgłoski). Pojęcie dystrybucji. Opis dystrybucji fonemów. Pozycja maksymalnej dyferencjacji 
fonemu. neutralizacja opozycji fonologicznej. Fonologiczne cechy konfiguracyjne. Opozycja fonologiczna 
(opozycja prywatywna, równorzędna, stopniowa). Silny fonem. Słaby fonem. Silna pozycja fonemu. Słaba 
pozycja fonemu. Warianty fonemów i ich klasyfikacja. Relewantne cechy fonemu. Opozycja fonologiczna. 
Transkrypcja fonetyczna i fonematyczna. Pojęcie alternacji morfonologicznej, typy alternacji. 

17. Historia literatury rosyjskiej  

1.Folklor rosyjski 2.Piśmiennictwo Rusi Kijowskiej (warunki historyczne) 3.Cechy literatury staroruskiej 
4. Periodyzacja literatury staroruskiej 5. Literatura przekładowa i oryginalna 6. Latopisarstwo 7. 
Literatura podróżnicza 8. Hagiografia 9.Proza narracyjna 10.Cerkiewna sztuka oratorska 11.Literatura 
Rusi Moskiewskiej 12.Literatura XVI wieku 13.Opowieści historyczne dydaktyczne i obyczajowe XVII 
wieku 14.Opowieści satyryczne XVII wieku 15.Żywot protopopa Awwakuma 16. Wierszopisarstwo XVII 
wieku 17. Periodyzacja literatury XVIII wieku 18.Opowieści czasów Piotra Wielkiego 19.Klasycyzm 
rosyjski. Michaił Łomonosow – teoretyk i poeta 20. Dramaturgia XVIII wieku 21.Sentymentalizm rosyjski 
22.Charakter procesu literackiego w pierwszym ćwierćwieczu XIX wieku 23.Twórczość Wasilija 
Żukowskiego 24.Literatura dekabrystowska 25. Walka o nową literaturę w okresie 1800-1825 
26.Aleksander Puszkin (liryka, poematy, dramaturgia, proza) 27.Michaił Lermontow (liryka, poematy, 
dramaturgia, proza) 28.Mikołaj Gogol (proza, komediopisarstwo). 

18. Historia literatury rosyjskiej  

1. Podstawowe rodzaje i gatunki folkloru rosyjskiego. Folklor i literatura rosyjska; 2. Piśmiennictwo i 
literatura staroruska. Pojęcie, geneza, periodyzacja. Piśmiennictwo Rusi Kijowskiej, literatura Rusi 
Północno-Wschodniej i Rusi Moskiewskiej. Problematyka i poetyka piśmiennictwa staroruskiego. 
Piśmiennictwo i literatura w wieku XVII. Gatunki i styl. Piśmiennictwo staroobrzędowców (Awwakum). 
Poezja sylabiczna. Symeon Połocki. Początki teatru; 3. Literatura rosyjska w wieku XVIII. Tło 
historyczno-kulturalne i periodyzacja. Wpływy zachodnie i polskie. Oświecenie rosyjskie i jego specyfika. 
Rozwój i rozpad klasycyzmu. Sentymentalizm; 4. Twórczość Łomonosowa, Sumarokowa, Dierżawina, 
Radiszczewa, Karamzina (ujęcia monograficzne); 5. Literatura rosyjska pierwszej połowy XIX w. na tle 
historyczno-społecznym; 6. Twórczość dramaturgiczna Aleksandra Gribojedowa; 7. Romantyzm rosyjski 
na tle europejskim; 8. Twórczość poetycka, prozatorska i dramaturgiczna Aleksandra Puszkina; 9. 
Twórczość poetycka, prozatorska i dramaturgiczna Michaiła Lermontowa; 10. Twórczość dramaturgiczna 
i prozatorska Nikołaja Gogola. 

19. Historia Rosji  

1. Panowanie Mikołaja II; 2. Wydarzenia rewolucji lat 1905 – 1907; 3. Początki parlamentaryzmu w 
Rosji; 4. Ruch robotniczy po I rewolucji; 5. Rosja w czasie I wojny światowej; 6. Rewolucja lutowa 1917 
r.  i kryzysy gabinetowe; 7. Przewrót październikowy i organizacja nowego systemu politycznego; 8. 
Wojna domowa; 9. Wojna polsko-bolszewicka; 10. Kryzys ekonomiczny i wprowadzenie NEP-u; 11. 
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Droga Stalina do władzy; 12. Powstanie ZSRR; 13. Rosja Radziecka na arenie międzynarodowej w latach 
20-tych; 14. Polityka industrializacji; 15. Polityka agrarna i kolektywizacja; 16. Aparat bezpieczeństwa; 
17. Walka z Cerkwią i religią; 18. Terror drugiej połowy lat 30-tych; 19. Polityka zagraniczna lat 30-
tych; 20. Działania wojenne na frontach II wojny światowej; 21. Polityka zagraniczna w okresie wojny 
i bezpośrednio po wojnie. ZSRR - początek „zimnej wojny”; 22. Polityka wobec państw Europy 
Wschodniej; 23. Ostatnie lata Stalina; 24. Odwilż czasów Chruszczowa; 25. Centralizm epoki 
breżniewowskiej; 26. Ruch dysydencki; 27. 15 miesięcy Jurija Andropowa i 13 miesięcy Konstantina 
Czernienki; 28. „Pieriestrojka” w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym ZSRR; 29. Rozpad 
ZSRR, powstanie Wspólnoty Państw Niepodległych; 30. Kryzys władzy w Rosji po rozpadzie ZSRR; 31. 
Boris Jelcyn; 32. Konflikty narodowościowe po rozpadzie ZSRR; 33. Konstytucja 1993 r.; 34. Partie 
polityczne w Dumie Państwowej; 35. Stosunki Federacji Rosyjskiej z państwami Wspólnoty; 36. Polityka 
zagraniczna; 37. Kryzys finansowo-ekonomiczny i kryzys władzy w roku 1998; 38. Wybory roku 1999; 
39. Rosja za prezydentury Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa. 

20. PNJR – fonetyka audytywna  

Zastosowanie zasad wymowy i intonacji na materiale dialogów i tekstów z różnych obszarów 
tematycznych (w formie pisanej i nagrań): - IK-6 i IK-7 w jedno- i wielosyntagmowych zdaniach 
oznajmujących i wykrzyknikowych; - zastosowanie konstrukcji intonacyjnych w wielosyntagmowych 
zdaniach ze spójnikami i zdaniach z mową zależną i niezależną; - wymowa połączeń spółgłoskowych 
typu  св, тв, кв, цв; сч, жч; здн, стн, лнц, рдц; - akcent w liczebnikach porządkowych; - akcent w 
zaimkach osobowych; - akcent w zaimkach dzierżawczych; - akcent w przysłówkach. 

21. PNJR– leksyka 

1. Podróże. Przekraczanie granicy. Nazwy państw i narodowości; 2. Biblioteka. Książka. Prasa; 3. 
Zdrowie. Choroby. Budowa anatomiczna człowieka. Pomoc lekarska. (zakres minimalny); 4. Pogoda. 
Zjawiska atmosferyczne, prognoza pogody; 6. Rodzina i relacje rodzinne. Uroczystości rodzinne; 7. Boże 
Narodzenie i Nowy Rok. 

22. PNJR – gramatyka funkcjonalna 

Gramatyka: 1. Rzeczownik – formy przypadków wszystkich deklinacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
rzeczowników na –ия, - ие, -ий, -ье. Formy Msc. rodzaju męskiego z przyimkami в, на, о. 
2. Przymiotnik - Msc. przymiotników rosyjskich w porównaniu z językiem polskim.  Formy deklinacyjne 
przymiotników twardo- i miękkotematowych, a także o temacie zakończonym na к, г, х, ш, щ, ч. Formy 
N., Msc. przymiotników w porównaniu z językiem polskim (utrwalenie).  Stopniowanie przymiotników 
(utrwalenie szczególnie form prostych). Rzeczownikowe (krótkie) formy przymiotników.  
3. Czasownik: Konstrukcje czynne i bierne. Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe. Użycie 
czasownika быть, rosyjskie ekwiwalenty czasownika mieć, czasowniki ruchu, konstrukcje z 
bezokolicznikiem. Użycie form fleksyjnych typowych czasowników regularnych (oraz niektórych 
nieregularnych) w czasie teraźniejszym i przyszłym prostym, tryb rozkazujący (utrwalenie).  
4. Zaimek – zaimki osobowe, pytajne, względne (utrwalenie).  Formy zaimków przeczących i 
nieokreślonych z przyimkiem i bez. Rozróżnianie form zaimków wskazujących этот, тот (utrwalenie); 5. 
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Przysłówek – przysłówki kierunku ruchu i miejsca. Przysłówki przeczące i nieokreślone; 6. Liczebnik – 
odmiana liczebników głównych, porządkowych (utrwalenie) i ułamkowych.                                           
Ortografia: 1. Pisownia samogłosek nieakcentowanych w rdzeniach (utrwalenie). 2.  
Pisownia znaków miękkiego i twardego (utrwalenie); 3. Pisownia samogłosek w rdzeniach, wymiana 
samogłosek w rdzeniach (utrwalenie);  
4. Samogłoski po ж, ш, щ, ч, ц w rdzeniu (utrwalenie). 5.  Pisownia spółgłosek dźwięcznych  
i bezdźwięcznych (utrwalenie). 

23. PNJR – praca z tekstem 

1. Podróże. Przekraczanie granicy. Nazwy państw i narodowości; 2. Biblioteka. Książka. Prasa; 3. 
Zdrowie. Choroby. Budowa anatomiczna człowieka. Pomoc lekarska. (zakres minimalny); 4. Pogoda. 
Zjawiska atmosferyczne, prognoza pogody; 6. Rodzina i relacje rodzinne. Uroczystości rodzinne; 7. Boże 
Narodzenie i Nowy Rok. 

24. 
Gramatyka współczesnego języka 
rosyjskiego (leksykologia i 
słowotwórstwo  

I. Leksykologia: 1. Przegląd podstawowych zagadnień leksykologii: przedmiot leksykologii, pojęcie 
jednostki leksykalnej, działy leksykologii. 2. Wybrane zagadnienia z leksykologii historycznej: 
archaizmy, neologizmy, zapożyczenia, internacjonalizmy. 3. Słownictwo: polisemia, homonimia, 
synonimia, antonimia, konwersja, wyrazy o ograniczonym zasięgu terytorialnym (dialektyzmy, 
regionalizmy), słownictwo gwar środowiskowo-zawodowych, słownictwo ekspresywno-emocjonalne. 4. 
Frazeologia: pojęcie związku frazeologicznego, klasyfikacja formalna i semantyczna związków 
frazeologicznych. 5. Leksykografia: zarys leksykografii rosyjskiej, struktura artykułu hasłowego, 
sposoby definiowania hasła słownikowego, typy słowników. 
II. Słowotwórstwo: 1. Przedmiot słowotwórstwa, 1.1. słowotwórstwo diachroniczne i synchroniczne, 1.2. 
człony derywatu: podstawa słowotwórcza, temat słowotwórczy, formant słowotwórczy, 1.3. derywaty 
proste i złożone, 1.4. alternacje tematowe (jakościowe i ilościowe), 1.5. typy podstaw słowotwórczych. 
2. Formanty słowotwórcze, ich budowa i typy. 3. Pochodność znaczeniowa derywatów, 3.1. parafraza 
słowotwórcza, 3.2. peryfraza słowotwórcza. 4. Znaczenie słowotwórcze. 5. Kategoria słowotwórcza. 6. 
Typ słowotwórczy. 7. Kierunek motywacji: wielomotywacyjność, motywacja podstawowa i 
towarzysząca, motywacje równorzędne. 8. Słowotwórstwo rzeczowników. 9. Słowotwórstwo 
przymiotników. 10. Słowotwórstwo czasowników. 11. Słowotwórstwo przysłówków.  

25. 
Gramatyka współczesnego języka 
rosyjskiego (leksykologia i 
słowotwórstwo  

I. Leksykologia: 1. Przegląd podstawowych zagadnień leksykologii: przedmiot leksykologii, pojęcie 
jednostki leksykalnej, działy leksykologii. 2. Wybrane zagadnienia z leksykologii historycznej: 
archaizmy, neologizmy, zapożyczenia, internacjonalizmy. 3. Słownictwo: polisemia, homonimia, 
synonimia, antonimia, konwersja, wyrazy o ograniczonym zasięgu terytorialnym (dialektyzmy, 
regionalizmy), słownictwo gwar środowiskowo-zawodowych, słownictwo ekspresywno-emocjonalne. 4. 
Frazeologia: pojęcie związku frazeologicznego, klasyfikacja formalna i semantyczna związków 
frazeologicznych. 5. Leksykografia: zarys leksykografii rosyjskiej, struktura artykułu hasłowego, 
sposoby definiowania hasła słownikowego, typy słowników. 
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II. Słowotwórstwo: Przedmiot słowotwórstwa, 1.1. słowotwórstwo diachroniczne i synchroniczne, 1.2. 
człony derywatu: podstawa słowotwórcza, temat słowotwórczy, formant słowotwórczy, 1.3. derywaty 
proste i złożone, 1.4. alternacje tematowe (jakościowe i ilościowe), 1.5. typy podstaw słowotwórczych. 
2. Formanty słowotwórcze, ich budowa i typy. 3. Pochodność znaczeniowa derywatów, 3.1. parafraza 
słowotwórcza, 3.2. peryfraza słowotwórcza. 4. Znaczenie słowotwórcze. 5. Kategoria słowotwórcza. 6. 
Typ słowotwórczy. 7. Kierunek motywacji: wielomotywacyjność, motywacja podstawowa i 
towarzysząca, motywacje równorzędne. 8. Słowotwórstwo rzeczowników. 9. Słowotwórstwo 
przymiotników. 10. Słowotwórstwo czasowników. 11. Słowotwórstwo przysłówków.  

26. Historia literatury rosyjskiej  

1.Szkoła naturalna lat 40-tych wieku XIX; 2.Charakterystyka procesu literackiego lat 1843-1855; 
3.Charakterystyka procesu literackiego lat 1855-1881; 4.Dramaturgia drugiej połowy XIX wieku; 
5.Poezja drugiej połowy XIX wieku; 6.Twórczość Iwana Gonczarowa; 7.Twórczość Iwana Turgieniewa; 
8.Twórczość Michaiła Sałtykowa-Szczedrina; 9.Twórczość Fiodora Dostojewskiego; 10.Twórczość Lwa 
Tołstoja; 11.Literatura lat 1882-1895; 12.Wsiewołod Garszyn, Włodzimierz Korolenko. 

27. Historia literatury rosyjskiej  

1. Literatura rosyjska II połowy XIX w. Tło historyczno-społeczne. Rewolucyjni demokraci. Ruch 
narodnicki. Słowianofile i okcydentaliści. Pietraszewcy. Glebizm; 2. Dramat. Aleksandr Ostrowski - 
nowatorstwo i znaczenie jego dramaturgii; 3. Poeci "sztuki czystej". Afanasij Fet. Fiodor Tiutczew. 
Poezja obywatelska. Nikołaj Niekrasow; 4. Proza II połowy XIX w. (Iwan Gonczarow, Michaił Sałtykow-
Szczedrin, Nikołaj Leskow). Problematyka, znaczenie ideowe i artystyczne tej prozy; 5. Biografie pisarzy 
w ich kontekście historycznym, społecznym, obyczajowym i literackim; 6. Twórczość Iwana Turgieniewa 
(ujęcie monograficzne); 7. Twórczość Fiodora Dostojewskiego (ujęcie monograficzne); 8. Twórczość 
Lwa Tołtoja (ujęcie monograficzne); 9. Symptomy nowych tendencji w prozie końca XIX w. (Wsiewołod 
Garszyn). 

28. Wiedza o kulturze Rosji  

1. Kultura staroruska; 2. Wiek XVII: rozwój oświaty i nauki, początki teatru, architektura i malarstwo; 
3. Wiek XVIII: reformy Piotra I, idee oświeceniowe, obyczaje i życie codzienne; 4. Pierwsza połowa XIX 
stulecia: ożywienie umysłowe i kulturalne, kółka i salony, czasopiśmiennictwo, oświata, teatr, muzyka, 
malarstwo, ruch umysłowy i społeczny (słowianofile, okcydentaliści), prawosławie; 5. Przełom XIX i XX 
w.: reformy Aleksandra II, rozwój szkolnictwa, teatr, początki kina, malarstwo, architektura, przełom 
modernistyczny w sztuce; 6. 1917-1991: emigracja (I, II i III fala), awangarda lat 20-tych, socrealizm, 
"odwilż", narodziny kultury niezależnej, lata stagnacji i zastoju, „pieriestrojka"; 7. Życie kulturalne w 
Rosji po roku 1991. 

29. Rynek pracy  

Prawa i obowiązki pracownicze. Pracobiorca-pracodawca - wzajemne zobowiązania. Status zatrudnienia 
(typy umów o pracę, sposoby rekrutacji i zatrudniania pracowników). Zobowiązania społeczne 
pracodawców: formalne, deklarowane, dodatkowe (niematerialne). Elementy psychologii zarządzania i 
psychologii pracy. Typologia i status organizacji na rynku pracy (sektor publiczny, korporacyjny, trzeci 
sektor na rynku pracy). Trening kompetencji miękkich potrzebnych na współczesnym rynku pracy 
(budowanie wizerunku własnego, kandydat do pracy i jego marka, kompetencje konwersatoryjne). 
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30. Drugi język słowiański  

Język czeski: 
1. Poznajemy się; 2. Gdzie to jest?; 3. Jedzenie i picie; 4. Moja Rodzina; 5. Kiedy to jest? 6. Co dzisiaj 
robiłeś/aś?; 7. Dom i mieszkanie; 8. Planujemy weekend. 
Język chorwacki: 
1. Podstawowe informacje o Chorwacji i języku chorwackim: wymowa, alfabet. Podstawowe zwroty; 2. 
Zainteresowania. Nazwy narodowości. Jazda taksówką; 3. Relacje rodzinne, przedstawianie swojej 
rodziny. Dzierżawczość. Orientacja w przestrzeni; 4. Kolory. Opisywanie przedmiotów i ludzi; 5. 
Rezerwowanie pokoju w hotelu. Pytanie o drogę; 6. Rezerwowanie pokoju w hotelu. Pytanie o drogę; 7. 
Sytuacje komunikacyjne na lotnisku i w kantorze wymiany walut. Wyrażanie woli; 8. Relacje 
przestrzenne (cel ruchu) i czasowe. Sytuacje komunikacyjne w agencji turystycznej; 9. Zamawianie 
jedzenia i picia. Nazywanie rodzajów żywności. Nawyki żywieniowe.  

31. PNJR – fonetyka audytywna  

1. Zastosowanie zasad wymowy i intonacji na materiale dialogów i tekstów z różnych obszarów 
tematycznych (w formie pisanej i nagrań); 2. Redukcja niektórych głosek w potocznym wymawianiu 
imion i patronimów; 3. Zastosowanie konstrukcji intonacyjnych w wielosyntagmowych zdaniach – 
ćwiczenia na materiałach prasowych; Zastosowanie konstrukcji intonacyjnych w wielosyntagmowych 
zdaniach z mową zależną i niezależną w tekstach literackich: - akcent w niektórych kategoriach 
rzeczowników – wyjątki; - akcent w krótkiej formie przymiotników; - akcent w liczebnikach głównych i 
porządkowych – powtórzenie; - akcent w  czasownikach dokonanych i niedokonanych; - akcent w trybie 
rozkazującym czasownika; - akcent w przysłówkach z не-, ни-. 

32. PNJR – leksyka  

1. Miejsce zamieszkania: określanie rodzaju domu, wyposażenie mieszkania, nazwy urządzeń 
technicznych. Poszukiwanie i wynajmowanie mieszkania; 2. Przygotowanie posiłków w domu, przepisy 
kulinarne; 3. Restauracja, stołówka, kawiarnia, bar - zamawianie posiłków; 4. Moda i style ubierania 
się; 5. Wielkanoc; 6. Usługi pocztowe; 7. Telefon i Internet. Etykieta rozmowy telefonicznej i wysyłania 
wiadomości e-mail; 8. Korzystanie z różnych rodzajów zakładów usługowych. 

33. PNJR – gramatyka funkcjonalna  

Gramatyka: 1. Czasownik – rekcja czasowników bliskich znaczeniowo, rząd niektórych czasowników 
rosyjskich w porównaniu z polskimi. Koniugacja I i II wszystkich form czasowników (regularnych i 
nieregularnych). Konstrukcje czynne i bierne. Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe 
(utrwalenie); 2. Rzeczownik – formy przypadków wszystkich deklinacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem rzeczowników na –ия, - ие, -ий,      -ье. Formy Msc. rodzaju męskiego z przyimkami 
в, на, о (utrwalenie); 3. Przymiotnik - formy deklinacyjne przymiotników o temacie zakończonym na 
к, г, х,  ш, щ, ч. Formy N., Msc. przymiotników w porównaniu z językiem polskim. Stopniowanie 
przymiotników (utrwalenie szczególnie form prostych).Rzeczownikowe (krótkie) formy 
przymiotników (utrwalenie); 4. Zaimek – zaimki osobowe, pytajne, względne, formy zaimków 
przeczących z przyimkiem i bez (utrwalenie); 5. Przysłówek – przysłówki kierunku ruchu i miejsca. 
Przysłówki przeczące i nieokreślone (utrwalenie); 6. Zaimek – zaimki osobowe, pytajne, względne, 
formy zaimków przeczących i nieokreślonych  z  przyimkiem i bez, rozróżnianie form zaimków 
wskazujących этот, тот (utrwalenie); 7. Liczebnik – odmiana liczebników głównych, porządkowych i 
ułamkowych - (utrwalenie).  
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Ortografia: 1. Użycie wielkich i małych liter, pisownia przedrostków, podwójne samogłoski w 
rdzeniach; 2. Pisownia prefiksów, sufiksów i końcówek: rzeczowników, przymiotników i czasowników; 
3. Pisownia samogłosek nieakcentowanych w rdzeniach (utrwalenie); 4. Pisownia znaków miękkiego 
i twardego (utrwalenie); 5. Pisownia samogłosek w rdzeniach, wymiana samogłosek w rdzeniach 
(utrwalenie); 6. Pisownia spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych; pisownia samogłosek 
nieakcentowanych w rdzeniach (utrwalenie). 

34. PNJR – praca z tekstem  

1. Miejsce zamieszkania: określanie rodzaju domu, wyposażenie mieszkania, nazwy urządzeń 
technicznych. Poszukiwanie i wynajmowanie mieszkania; 2. Przygotowanie posiłków w domu, przepisy 
kulinarne; 3. Restauracja, stołówka, kawiarnia, bar - zamawianie posiłków; 4. Moda i style ubierania 
się; 5. Wielkanoc; 6. Usługi pocztowe; 7. Telefon i Internet. Etykieta rozmowy telefonicznej i wysyłania 
wiadomości e-mail; 8. Korzystanie z różnych rodzajów zakładów usługowych. 

35. 
Gramatyka współczesnego języka 
rosyjskiego (morfologia)  

Słowo jako jednostka języka. Słowo i słowoforma. Relacje paradygmatyczne i syntagmatyczne. Słowo 
a leksem. Znaczenie leksykalne i leksemowe.  
Znaczenia gramatyczne. Kategorie gramatyczne i kategorie morfologiczne. Przypadek; znaczenia 
przypadków (subiekt, obiekt, atrybut). 
Części mowy. Części mowy samodzielne i niesamodzielne. Panorama części mowy współczesnego języka 
rosyjskiego. Rozmytość granic między częściami mowy: substantywacja, adjektywacja, adwerbializacja 
i pronominalizacja. 

36. 
Gramatyka współczesnego języka 
rosyjskiego (morfologia)  

Wyraz jako jednostka językowa. Wieloznaczność terminu "wyraz". Wyraz tekstowy a wyraz 
gramatyczny. Leksem; Funkcjonalna klasyfikacja leksemów: części mowy. Kryteria klasyfikacji części 
mowy. Homonimia gramatyczna; Charakterystyka semantyczna i gramatyczna oraz osobliwości 
funkcjonowania poszczególnych części mowy w języku rosyjskim (rzeczownik, przymiotnik, problem 
zaimka, liczebnik; czasownik, przysłówek, predykatywy; partykuły, przyimki, spójniki); Kategorie 
gramatyczne poszczególnych części mowy (ze szczególnym uwzględnieniem kategorii morfologicznych 
czasownika, predykatywów i przysłówka).  

37. Historia literatury rosyjskiej  

1. Charakterystyka ogólna epoki przełomu XIX i XX w. Tło historyczno-kulturalne i filozoficzne. Prądy 
umysłowe i artystyczne w Europie Zachodniej i w Rosji. Przemiany realizmu. Bunt modernistyczny; 2. 
Proza przełomu XIX i XX w. Anton Czechow, Maksim Gorki, Leonid Andriejew, Iwan Bunin; 3. Dramat 
przełomu XIX i XX w. Anton Czechow, Maksim Gorki, Leonid Andriejew; 4. Symbolizm i postulaty 
programowe starszych i młodszych symbolistów. Poezja, proza i dramaturgia symbolistów rosyjskich. 
Twórczość Walerija Briusowa, Fiodora Sołoguba, Konstantina Balmonta, Andrieja Biełego, Aleksandra 
Błoka; 5. Akmeizm i jego postulaty programowe. Wczesna twórczość Anny Achmatowej, Osipa 
Mandelsztama, Nikołaja Gumilowa; 6. Futuryzm i jego postulaty programowe. Wczesna twórczość 
Władimira Majakowskiego, Wielimira Chlebnikowa; 7. Imażynizm i jego postulaty programowe. Wczesna 
twórczość Siergieja Jesienina; 8. Poezja Mariny Cwietajewej do 1917 r. 

38. Historia literatury rosyjskiej  
1. Charakterystyka ogólna epoki przełomu XIX i XX w. Tło historyczno-kulturalne i filozoficzne. Prądy 
umysłowe i artystyczne w Europie Zachodniej i w Rosji. Przemiany realizmu. Bunt modernistyczny; 2. 
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Proza przełomu XIX i XX w. Anton Czechow, Maksim Gorki, Leonid Andriejew, Iwan Bunin; 3. Dramat 
przełomu XIX i XX w. Anton Czechow, Maksim Gorki, Leonid Andriejew; 4. Symbolizm i postulaty 
programowe starszych i młodszych symbolistów. Poezja, proza i dramaturgia symbolistów rosyjskich. 
Twórczość Walerija Briusowa, Fiodora Sołoguba, Konstantina Balmonta, Andrieja Biełego, Aleksandra 
Błoka; 5. Akmeizm i jego postulaty programowe. Wczesna twórczość Anny Achmatowej, Osipa 
Mandelsztama, Nikołaja Gumilowa; 6. Futuryzm i jego postulaty programowe. Wczesna twórczość 
Władimira Majakowskiego, Wielimira Chlebnikowa; 7. Imażynizm i jego postulaty programowe. Wczesna 
twórczość Siergieja Jesienina; 8. Poezja Mariny Cwietajewej do 1917 r.    

39. Realioznawstwo  

1. Rosja na mapie świata. Rosyjskie regiony geograficzne; 2. Podział administracyjny Rosji; 3. Leksyka 
realioznawcza. Kluczowe pojęcia, hasła polityczne, zjawiska i postaci okresu radzieckiego; 4. System 
polityczny Rosji. Najważniejsze wydarzenia oraz procesy polityczne, gospodarcze i społeczne w Rosji na 
przełomie XX i XXI wieku. Rosyjska scena polityczna – główne partie i ich przywódcy; 5. Rosyjskie środki 
masowego przekazu; 6. Symbole narodowe, problem tożsamości, mentalności, kluczowych pojęć dla 
kultury rosyjskiej, pamięci historycznej. Jednostki języka z komponentem kulturowym. Przykłady 
skrzydlatych słów, przysłów, powiedzeń i wyrażeń omownych; 7. Rosyjskie święta, tradycje i obyczaje. 
Sport. Kultura masowa. Film rosyjski; 8. Mieszkańcy rosyjskiej świadomości zbiorowej (postaci ze świata 
filmu, muzyki, polityki, mediów, sportu). 

40. Gramatyka SCS  

1. wiadomości ogólne o języku scs, 1.1. definicja języka scs, 1.2. znaczenie języka scs dla filologii 
słowiańskiej, 1.3. drzewo genealogiczne scs, 1.4. perspektywa socjologiczna, geopolityczna i kulturowa 
misji cyrylo-metodiańskiej, 1.5. alfabety słowiańskie, 1.6. zabytki kanonu scs; 2. fonetyka języka scs, 
2.1. system samogłoskowy, 2.1.1. samogłoski pełne i zredukowane, 2.1.2. sonanty r, l zgłoskotwórcze, 
2.2. system spółgłoskowy, 2.2.1. palatalizacja spółgłosek welarnych (I i II regresywna, III 
progresywna), 2.2.2. metateza (grupy nagłosowe: *ort, *olt, grupy śródgłosowe: *tort, *tolt, *tert, 
*telt), 2.2.3. połączenia spółgłosek z "j" i palatalizacja poprzez "j", 2.2.4. palatalizacja grup: k't', g't'; 
3. fleksja imienna języka scs, 3.1. odmiana rzeczowników, typy deklinacji, 3.2. odmiana i typy zaimków, 
3.3. odmiana i stopniowanie przymiotników, 3.4. odmiana i typy liczebników; 4. fleksja czasownikowa 
języka scs, 4.1. typy koniugacji, 4.2. proste formy werbalne utworzone na bazie tematu praesentis, 
4.2.1. czas teraźniejszy, 4.2.2 tryb rozkazujący, 4.2.3. imiesłów czasu teraźniejszego czynny, 4.2.4. 
imiesłów czasu teraźniejszego bierny, 4.3. proste formy werbalne utworzone na bazie tematu infinitivi, 
4.3.1. imperfectum ‒ czas przeszły prosty niedokonany, 4.3.2. aoryst ‒ czas przeszły prosty dokonany 
(asygmatyczny, I i II sygmatyczny), 4.3.3. imiesłów czasu przeszłego czynny I, 4.3.4. imiesłów czasu 
przeszłego czynny II, 4.3.5. imiesłów czasu przeszłego bierny, 4.4. złożone formy werbalne, 4.4.1. 
perfectum ‒ czas przeszły złożony dokonany, 4.4.2. plusquamperfectum ‒ czas zaprzeszły, 4.4.3. 
futurum złożone, 4.4.4. tryb warunkowy, 4.4.5. strona bierna. 

41. Drugi język słowiański  
Język czeski: 
1. Ciało ludzkie; 2. Miejsce, gdzie mieszkamy; 3. Na urlopie; 4. Tradycyjne święta; 5. Rozmawiamy o 
pogodzie; 6. Technika i komunikacja; 7. Ubranie. 
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Język chorwacki: 
Kupowanie odzieży i obuwia. Nazywanie części odzieży. Style ubierania; 2. Wyrażanie lokacji w 
przestrzeni. Opis przestrzeni wewnętrznej. Rozmowa telefoniczna. Ogłoszenia; 3. Opowiadanie o 
przeszłości (czas przeszły perfekt). Wyrażanie stanów emocjonalnych; 4. Wyrażanie kierunku ruchu w 
przestrzeni zewnętrznej. Opowiadanie o planach. 5. Prognoza pogody; 6. Kupowanie prezentów – 
argumentowanie wyboru przedmiotów. Sytuacje komunikacyjne na poczcie; 7. Modele edukacyjne -  
opowiadanie o swoim przebiegu edukacji. Planowanie przyszłości. Rozmowa kwalifikacyjna. Życiorys. 
Opisywanie swojego dnia; 8. Wyrażanie własnego stanowiska. Wyrażanie wątpliwości. Posługiwanie się 
prospektami turystycznymi. 

42. PNJR – leksyka  

Blok I. Turystyka:  1. Turystyka jako gałąź gospodarki. Rodzaje turystyki. Zalety i wady turystyki 
indywidualnej i zorganizowanej. Trasy turystyczne w Rosji; 2. Oferty biura turystycznego. Wybór oferty. 
Układanie oferty turystycznej oraz programu wycieczki; 3. Hotelarstwo. Rodzaje hoteli i opis hotelu. 
Poszukiwanie i rezerwacja noclegu. Porozumiewanie się w hotelu z personelem; 4. Załatwianie wizy w 
konsulacie. 
Blok II. Podróże różnymi środkami transportu: 1. Kolej. Dworzec. Pociąg. Wypadki kolejowe; 2. 
Lotnisko. Lot samolotem. Katastrofy samolotowe; 3. Podróż samochodem. Autoserwis; naprawa 
samochodu. Wypadki drogowe.  
Blok III. Miasto: 1. Klasyfikacja miejscowości. Życie w dużym mieście i w małej miejscowości; 2. 
Komunikacja miejska: środki transportu, rodzaje biletów i ich nabycie. Pytanie o drogę; 3. Miasto: 
historia i zabytki. Wycieczka po mieście. Moje miasto. Najważniejsze miasta Rosji. 
Blok IV. Edukacja: 1. Szkoła: system oświaty w Polsce i w Rosji (porównanie). Wspomnienia o szkole: 
2. Uczelnia wyższa: system szkolnictwa wyższego w Polsce i Rosji ( zasady przyjęcia na studia, rodzaje 
uczelni wyższych, struktura uczelni, System Boloński), studenckie życie, nasz instytut. 

43. PNJR – gramatyka funkcjonalna  

1. Rzeczownik – Tworzenie rzeczowników nacechowanych stylistycznie (rzeczowniki zdrobniałe i 
pieszczotliwe, powiększające i zgrubiałe); 2. Przymiotnik – Formy krótkie przymiotników i imiesłowów 
przymiotnikowych; 3. Czasownik – Strona czynna i bierna czasownika; forma dokonana i niedokonana 
czasownika; konstrukcje czynne i bierne. Ortografia – Pisownia: partykuł, przyimków, spójników, nazw 
własnych; 4. Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe. 

44. PNJR– praca z tekstem  

Blok I. Turystyka:  1. Turystyka jako gałąź gospodarki. Rodzaje turystyki. Zalety i wady turystyki 
indywidualnej i zorganizowanej. Trasy turystyczne w Rosji; 2. Oferty biura turystycznego. Wybór oferty. 
Układanie oferty turystycznej oraz programu wycieczki; 3. Hotelarstwo. Rodzaje hoteli i opis hotelu. 
Poszukiwanie i rezerwacja noclegu. Porozumiewanie się w hotelu z personelem; 4. Załatwianie wizy w 
konsulacie. 
Blok II. Podróże różnymi środkami transportu: 1. Kolej. Dworzec. Pociąg. Wypadki kolejowe; 2. 
Lotnisko. Lot samolotem. Katastrofy samolotowe; 3. Podróż samochodem. Autoserwis; naprawa 
samochodu. Wypadki drogowe.  
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Blok III. Miasto: 1. Klasyfikacja miejscowości. Życie w dużym mieście i w małej miejscowości; 2. 
Komunikacja miejska: środki transportu, rodzaje biletów i ich nabycie. Pytanie o drogę; 3. Miasto: 
historia i zabytki. Wycieczka po mieście. Moje miasto. Najważniejsze miasta Rosji. 
Blok IV. Edukacja: 1. Szkoła: system oświaty w Polsce i w Rosji (porównanie). Wspomnienia o szkole: 
2. Uczelnia wyższa: system szkolnictwa wyższego w Polsce i Rosji ( zasady przyjęcia na studia, rodzaje 
uczelni wyższych, struktura uczelni, System Boloński), studenckie życie, nasz instytut. 

45. Gramatyka historyczna  

Kurs gramatyki historycznej języka rosyjskiego obejmuje trzy grupy treści merytorycznych 
1. Gramatyka historyczna jako dyscyplina naukowa. Podstawowe zagadnienia i pojęcia (periodyzacja 
historii języka rosyjskiego; źródła poznania gramatyki historycznej języka rosyjskiego; pojęcia „język 
pra-cerkiewno-słowiański” „język staro-cerkiewno-słowiański”, „język cerkiewno-słowiański”, 
rozbieżności w terminologii polskiej i rosyjskiej). Grafika wschodniosłowiańska (historia powstania 
pisma; cyrylica a głagolica; rodzaje pisma cyrylskiego). 
2. System fonetyczny języka staroruskiego: 2.1 procesy fonetyczne epoki przedpiśmiennej systemu 
samogłoskowego: 2.1.1. pełnogłos pierwszy, 2.1.2. rozwój grup nagłosowych *or, *ol, 2.1.3. samogłoski 
nosowe i ich historia w języku rosyjskim, 2.2. procesy fonetyczne epoki przedpiśmiennej systemu 
spółgłoskowego, 2.2.1. palatalizacja spółgłosek tylnych, 2.2.2. zmiana spółgłosek przed „j”, 2.2.3. 
najstarsze zmiany spółgłoskowe (*kt, *gt, *dl, *tl), 2.3. procesy fonetyczne epoki piśmiennej, 2.3.1. 
zmiany samogłosek redukowanych „ъ” i „ь” w pozycji ze spółgłoskami płynnymi, 2.3.2. skutki fonetyczne 
zaniku i wokalizacji jerów, 2.3.4. historia samogłoski ě („jać”), 2.3.5. tendencja do wyrównań tematu - 
przejście „ky”, „gy”, „xy” w „ki”, „gi”, „xi”, 2.3.6. rozwój „č”, „š”, „ž”, „šč”  oraz c. 
3. System morfologiczny języka staroruskiego (wybrane zagadnienia): 3.1. rzeczownik, 3.1.1. 
deklinacja rzeczowników, 3.1.2. kategoria rodzaju rzeczowników, 3.1.3. zmiany w deklinacji 
rzeczowników, 3.1.4. liczba podwójna, pozostałości dualu we współczesnym języku rosyjskim, 3.1.5. 
rozwój kategorii żywotności, 3.2. czasownik, 3.2.1. podstawy czasownikowe oraz klasy czasowników, 
3.2.2. historia form czasu teraźniejszego, 3.2.3. historia form czasu przeszłego, 3.2.4. historia form 
czasu przyszłego. 

46. Historia literatury rosyjskiej  

Ogólna charakterystyka literatury rosyjskiej lat 20.-30. XX w. Tło historyczno-kulturalne. Stan 
wyjątkowy w literaturze po roku 1917. Wpływ sytuacji politycznej na literaturę i losy pisarzy.  
2. Twórczość Aleksandra Błoka, Władimira Majakowskiego, Siergieja Jesienina, Osipa Mandelsztama, 
Mariny Cwietajewej Anny Achmatowej,Borisa Pasternaka, Iwana Bunina po 1917 r.; 3. Ornamentalizm. 
Twórczość Borisa Pilniaka; 4. Antyutopia w literaturze rosyjskiej. Proza Jewgienija Zamiatina, Andrieja 
Płatonowa; 5. Specyfika twórczości satyrycznej Michaiła Zoszczenki, Michaiła Bułhakowa, Ilji Ilfa i 
Jewgienija Pietrowa, Ilji Erenburga; 6. Twórczość Walentina Katajewa; 7. Twórczość Michaiła Bułhakowa 
w kontekście historyczno-kulturowym; 8. Twórczość Isaaka Babla w kontekście historycznym i 
politycznym; 9. Ugrupowania literackie. Fenomen oberiutów; 10. Dramaturgia i teatr; 11. Literatura 
pierwszej fali emigracji. Vladimir Nabokov; 12. Założenia programowe realizmu socjalistycznego; 13. 
Pisarstwo Michaiła Szołochowa. 

47. Historia literatury rosyjskiej  
1. Ogólna charakterystyka literatury rosyjskiej lat 20-30 XX w. Tło historyczno-kulturalne. Stan 
wyjątkowy w literaturze po roku 1917. Wpływ sytuacji politycznej na literaturę i losy pisarzy; 2. 
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Twórczość Aleksandra Błoka, Władimira Majakowskiego, Siergieja Jesienina, Osipa Mandelsztama, 
Mariny Cwietajewej Anny Achmatowej,Borisa Pasternaka, Iwana Bunina po 1917 r.; 3. Ugrupowania 
literackie; 4. Fenomen „oberiutów”; 5. Ornamentalizm. Twórczość Borisa Pilniaka; 6. Antyutopia w 
literaturze rosyjskiej. Proza Jewgienija Zamiatina; 7. Specyfika twórczości satyrycznej M. Zoszczenki, 
M. Bułhakowa, I. Ilfa i J. Pietrowa, I. Erenburga; 8. Twórczość Isaaka Babla w kontekście historycznym 
i politycznym; 9. Twórczość Michaiła Bułhakowa w kontekście historyczno-kulturowym; 10. Dramaturgia 
i teatr; 11. Proza Andrieja Płatonowa - konteksty filozoficzne i społeczne; właściwości stylu; 12. 
Literatura pierwszej fali emigracji. Vladimir Nabokov; 13. Założenia programowe realizmu 
socjalistycznego. Twórczość Walentina Katajewa; 14. Próby stworzenia epopei rewolucyjnej (Michaił 
Szołochow). 

48. 
Gramatyka współczesnego języka 
rosyjskiego (składnia)  

Zdanie a wypowiedzenie. Predykatywność i modalność. Parataksa i hipotaksa; rodzaje hipotaksy. Grupa 
wyrazowa. Typy zdań prostych. Zdania dwu- i jednoczłonowe. Typologia zdań złożonych współrzędnie i 
podrzędnie. Rodzaje zdań podrzędnych. Wskaźniki zespolenia. 

49. 
Gramatyka współczesnego języka 
rosyjskiego (składnia)  

Ogólna charakterystyka grupy wyrazowej (словосочетание) i jej miejsce w stosunku do wyrazu i zdania. 
Zasady klasyfikacji zdań. Typy zdań pojedynczych i złożonych (różnice w podejściu rusycystycznym i 
polonistycznym). Opis  poszczególnych typów zdań pojedynczych. Części zdania. Zdanie złożone a zdanie 
proste. Zjawiska przejściowe między zdaniem złożonym i zdaniem prostym. Zasady klasyfikacji zdań 
złożonych. Strukturalno-semantyczna klasyfikacja zdań złożonych podrzędnie. Zdanie wielokrotnie złożone. 
Analiza syntaktyczna tekstu rosyjskiego.  
Przygotowanie i przedstawienie prac poświęconych analizie syntaktycznej grupy wyrazowej lub wybranych 
typów zdań na materiale oryginalnych tekstów rosyjskich. Informacje o zakresie materiału i wybór tekstów 
do analizy podaje studentom wykładowca na drugich zajęciach w semestrze. 

50. Seminarium licencjackie   

Językoznawcze: 1. Zapoznanie z podstawowymi zasadami pisania pracy naukowej (układ pracy, 
gromadzenie literatury przedmiotu, cytowanie prac innych autorów, część teoretyczno-metodologiczna, 
rozdziały merytoryczne, sporządzanie przypisów i bibliografii, streszczenie, indeksy i in.); 2. Ustalenie i 
konkretyzacja tematu pracy dyplomowej, dobór i ekscerpcja materiał językowego. Referowanie podstaw 
teoretyczno-metodologicznymi specyficznych dla tematu pracy. Przedstawienie wstępnej propozycji 
klasyfikacji i opisu materiału; 3. Opracowanie wybranych tematów problemowych z zakresu gramatyki 
współczesnego języka rosyjskiego oraz wstępu do językoznawstwa i wstępu do filologii słowiańskiej 
obowiązujących na egzaminie licencjackim. 
Literaturoznawcze: 1. Zapoznanie się z technikami pisania pracy naukowej (licencjackiej); 2. 
Pogłębianie wiedzy na wybrany temat; 3. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka 
rosyjskiego oraz umiejętności przygotowywania prac pisemnych w języku rosyjskim, prezentowania w 
formie pisemnej i ustnej wyników swojej pracy badawczej; 4. Opracowanie przekrojowych tematów 
problemowych z historii literatury rosyjskiej oraz ze wstępu do literaturoznawstwa, obowiązujących do 
egzaminu licencjackiego. 
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51. Drugi język słowiański  

Język czeski: 
1. Taka normalna rodzina; 2. Jedzcie i pijcie! Smacznego; 3. Idziemy na zakupy;  4. Pokażcie mi proszę 
drogę!; 5. Autem czy samolotem?; 6. Jedziemy na urlop;  7. Od wiosny do zimy. 
Język chorwacki: 
1. Opisywanie swojego pochodzenia. Wymienianie doświadczeń. Konwencjonalne dialogi z gośćmi; 2. 
Liczebniki: pieniądze, kantor walut, miara czasu. Liczenie, płacenie, wyrażanie danych statystycznych i 
innych danych liczbowych; 3.  Opisywanie stanu zdrowia. Wizyta u lekarza. Hobby i wolny czas; 4. 
Wyrażanie uczuć i skłonności. Rozmawianie o tematach abstrakcyjnych; 5. Wyrażanie żądania i 
odmawianie. Planowanie wakacji; 6. Wyrażanie opinii o Chorwacji i języku chorwackim. Podobieństwa i 
różnice kulturowe. 7. Opowiadanie o sobie; 8. Planowanie weekendu. Oferta turystyczna; 9. Jakość 
życia: życie w Chorwacji, problemy, nawyki  życiowe; 10. Rozmawianie o planach, pragnieniach i 
możliwościach. Dom czy mieszkanie: dyskusja. 11. Wolontariat. 

52. PNJR – leksyka  

Blok I. Człowiek jako indywiduum: 1. Wygląd zewnętrzny; 2. Charakter. Typy charakterów; 3. Emocje, 
uczucia i ich wyrażanie.   
Blok II. Rodzina: 1. Moja rodzina – bliższa i dalsza. Stosunki wzajemne między członkami rodziny; 2. 
Poszukiwanie partnera. Zakładanie rodziny. Rodzaje konfliktów w rodzinie. Rodzina szczęśliwa i rodzina 
z problemami; 3. Instytucja małżeństwa. Rodzaje związków i modele stosunków w rodzinie. Cechy  
charakteryzujące współczesną rodzinę. 
Blok III. Świat roślin i zwierząt: 1. Klasyfikacje roślin. Opis roślin. Znaczenie szaty roślinnej dla życia na 
ziemi. Flora Polski i Rosji: 2. Klasyfikacje zwierząt. Opis zwierząt. Zwierzęta domowe. Fauna Polski i 
Rosji.   
Blok VI. Sport: 1. Sport jako aktywny tryb życia; 2. Sport zawodowy. Dyscypliny sportowe letnie i 
zimowe. Zawody sportowe. Ciemne strony sportu; 3. Igrzyska Olimpijskie. Sukcesy sportowców Polski 
i Rosji na Olimpiadach i innych zawodach wysokiej rangi. Wybitni sportowcy. 
Blok VII. Edukacja: 1. Szkoła: system oświaty w Polsce i w Rosji (porównanie). Wspomnienia o szkole: 
2. Uczelnia wyższa: system szkolnictwa wyższego w Polsce i Rosji ( zasady przyjęcia na studia, rodzaje 
uczelni wyższych, struktura uczelni, System Boloński): 3. Nasz uniwersytet. Nasz instytut. Studenckie 
życie. 

53. PNJR – gramatyka funkcjonalna  

1. Rzeczownik – przyrostki słowotwórcze. Biernik l. mn. rzeczowników żywotnych; 2. Przymiotnik – 
Tworzenie przymiotników nacechowanych stylistycznie; 3. Zaimek – zaimki каждый, всякий, любой, 
весь, целый, сам, самый; 4. Składnia – Zdania proste i złożone. Zdania oznajmujące, rozkazujące i 
przypuszczające. Niektóre zasady użycia krótkiej formy przymiotnika; 5. Ortografia – Pisownia wyrazów 
złożonych: łączna, rozdzielna, z dywizem; 6. Interpunkcja – Użycie przecinka, myślnika i dwukropka. 

54. PNJR – praca z tekstem  
Blok I. Człowiek jako indywiduum: 1. Wygląd zewnętrzny; 2. Charakter. Typy charakterów; 3. Emocje, 
uczucia i ich wyrażanie.   
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Blok II. Rodzina: 1. Moja rodzina – bliższa i dalsza. Stosunki wzajemne między członkami rodziny; 2. 
Poszukiwanie partnera. Zakładanie rodziny. Rodzaje konfliktów w rodzinie. Rodzina szczęśliwa i rodzina 
z problemami; 3. Instytucja małżeństwa. Rodzaje związków i modele stosunków w rodzinie. Cechy  
charakteryzujące współczesną rodzinę. 
Blok III. Świat roślin i zwierząt: 1. Klasyfikacje roślin. Opis roślin. Znaczenie szaty roślinnej dla życia na 
ziemi. Flora Polski i Rosji: 2. Klasyfikacje zwierząt. Opis zwierząt. Zwierzęta domowe. Fauna Polski i 
Rosji.   
Blok VI. Sport: 1. Sport jako aktywny tryb życia; 2. Sport zawodowy. Dyscypliny sportowe letnie i 
zimowe. Zawody sportowe. Ciemne strony sportu; 3. Igrzyska Olimpijskie. Sukcesy sportowców Polski 
i Rosji na Olimpiadach i innych zawodach wysokiej rangi. Wybitni sportowcy. 
Blok VII. Edukacja: 1. Szkoła: system oświaty w Polsce i w Rosji (porównanie). Wspomnienia o szkole: 
2. Uczelnia wyższa: system szkolnictwa wyższego w Polsce i Rosji ( zasady przyjęcia na studia, rodzaje 
uczelni wyższych, struktura uczelni, System Boloński): 3. Nasz uniwersytet. Nasz instytut. Studenckie 
życie. 

55. Drugi język słowiański  

Język czeski: 
1. Przygotowanie posiłków, przepisy kulinarne. Jadłospis na szczególne okazje. Restauracja, stołówka, 
kawiarnia, bar. Zamawianie posiłków; 2. Liczebniki główne oraz porządkowe, środki płatności; 3. 
Określanie czasu. Jednostki miar; 4. Usługi pocztowe. Telefon. Etykieta rozmowy telefonicznej; 5. Czas 
teraźniejszy, przyszły oraz przeszły (powtórzenie materiału); 6. Wizyta u lekarza oraz w aptece ( części 
ciała, nazwy chorób oraz lekarstw - poszerzenie zasobu słownictwa); 7. Topografia miasta, określanie 
kierunków. 
Język chorwacki: 
1. Transport i komunikacja. Rodzaje komunikacji. Leksyka związana z transportem samochodowym; 2. 
Relacje międzyludzkie. Określanie wyglądu. Opowiadanie o przyszłości; 3. Opowiadanie o pracy i jej 
specyfice w różnych krajach.  Rodzaje i narzędzia pracy; 4. Wyrażanie emocji związanych z pracą: 
zadowolenie, niezadowolenie, satysfakcja, rozczarowanie; 5. Rozmawianie o przeszłości. Leksyka 
związana z wyrażaniem relacji czasowych.  Czego się boimy – dyskusja; 6. Popularne imiona – 
wyrażanie własnego poglądu. Eponimy i graffiti. Leksyka związana z tematem związków międzyludzkich; 
7. Znani ludzie. Dyskusja o sławie i rozpoznawalności. Kolokacje z wyrazami zemlja, domovina, svijet.   

56. Seminarium licencjackie  

Językoznawcze: Referowanie przez studentów tez i wyników opracowywanego tematu. Dyskusja na tematy 
związane ze strukturą języka. 
Literaturoznawcze: Przygotowanie i prezentacja wyników swojej pracy badawczej w formie pisemnej 
pracy licencjackiej na wybrany temat. Prezentacja w postaci wypowiedzi ustnej tez i wniosków pracy. 
Opracowanie przekrojowych tematów problemowych z historii literatury rosyjskiej oraz ze wstępu do 
literaturoznawstwa, obowiązujących do egzaminu licencjackiego. 
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Załącznik nr 2 
 

PROGRAM STUDIÓW: FILOLOGIA ROSYJSKA, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 
I ROK STUDIÓW 
SEMESTR I 
 

 
*Student wybiera przedmiot z bloku zajęć językoznawczych lub z bloku zajęć literaturoznawczych z aktualnej oferty zajęć ograniczonego wyboru. 
^ Przedmiot jest kontynuowany – rozliczenie punktów ECTS następuje w kolejnym semestrze. 
 

  
 
  

L.p. Nazwa przedmiotu O/F Forma zajęć 
Liczba 
godzin 

Punkty 
ETCS 

Forma 
zaliczenia 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 
1 PNJR – konwersacje 1 O Ćw. 30 2 O 
2 PNJR – stylistyka funkcjonalna 1 O Ćw. 30 3 O 
3 Najnowsza literatura rosyjska 1 O W 15 0^ Zal. 
4 Najnowsza literatura rosyjska 1 O Ćw. 15 2 O 
5 Współczesna Rosja przez pryzmat języka O K 15 3 O 
6 Teoria przekładu O W 30 3 E 
7 Praktyka przekładu O Ćw. 30 2 O 

8 Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony przeciwpożarowej O e-learning 4 0 Zal. 

PRZEDMIOTY DO WYBORU 

9 Seminarium magisterskie F S 30 11 O 
10 Zajęcia  ograniczonego wyboru* F W/K 30 4 E/O 

RAZEM 229 30  
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SEMESTR II 

 

* Przedmiot realizuje treści nauk społecznych. 
**Student wybiera przedmiot z aktualnej oferty zajęć opcyjnych.   

 
  

L.p. Nazwa przedmiotu O/F Forma zajęć 
Liczba 
godzin 

Punkty 
ETCS 

Forma 
zaliczenia 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 

1 PNJR – konwersacje 2 O Ćw. 30 3 O 
2 PNJR – stylistyka funkcjonalna 2 O Ćw. 30 3 O 
3 Najnowsza literatura rosyjska 2 O W 15 4 E 
4 Najnowsza literatura rosyjska 2 O Ćw. 15 2 O 
5 Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska O Ćw. 30 2 O 
6 Praca, biznes, kariera* O K 15 1 O 

PRZEDMIOTY DO WYBORU 

7 Seminarium magisterskie F S 30 12 O 
8 Zajęcia opcyjne** F W/K/Ćw. 30 3 E/O 

RAZEM 195 30  
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II ROK STUDIÓW 
SEMESTR III 

 
* Przedmiot realizuje treści nauk społecznych. 
**Student wybiera przedmiot z aktualnej oferty zajęć opcyjnych. 
 

SEMESTR IV 

L.p. Nazwa przedmiotu O/F Forma zajęć 
Liczba 
godzin 

Punkty 
ETCS 

Forma 
zaliczenia 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 

1 PNJR -  konwersacje 3 O Ćw. 30 3 O 
2 Język rosyjski w administracji i biznesie 1 O Ćw. 30 3 O 
3 Komunikacja międzykulturowa 1* O K 30 3 O 
4 PNJR – egzamin O     5 E 

PRZEDMIOTY DO WYBORU 

5 Seminarium magisterskie F S 30 13  O 
6 Zajęcia opcyjne** F W/K/Ćw. 30 3 E/O 

RAZEM 150 30  

L.p. Nazwa przedmiotu O/F 
Forma 
zajęć 

Liczba 
godzin 

Punkty 
ETCS 

Forma 
zaliczenia 

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE 

1 PNJR -  konwersacje 4 O Ćw. 30 2 O 
2 Język rosyjski w administracji i biznesie 2 O Ćw. 30 3 O 
3 Komunikacja międzykulturowa 2* O K 15 2 O 

PRZEDMIOTY DO WYBORU 

4 Seminarium magisterskie F S 30 16 O 

5 Zajęcia opcyjne** F W/K/Ćw. 30 3 E/O 
6 Język zachodni*** O L 60 4 E 

RAZEM 195 30  



38 

 

* Przedmiot realizuje treści nauk społecznych. 
**Student wybiera przedmiot z aktualnej oferty zajęć opcyjnych 
*** Student zdaje w SPNJO egzamin z języka zachodniego na poziomie co najmniej B2 I.  

Łączna ilość godzin: 769 
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Wskaźniki ECTS 

Liczba punktów ECTS niezbędna do uzyskania kwalifikacji 120 

Łączna liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego 
udziału nauczycieli akademickich 

120 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych i 
nauk społecznych 116 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego 4 

Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły kształcenia na zajęciach 
ogólnouczelnianych (lektoraty, moduły związane z przygotowaniem do zawodu nauczyciela) 

4 

Wymiar praktyki zawodowej i liczba punktów ECTS przypisanych praktykom określonym w programie 
kształcenia  

Procentowy udział liczby punktów ECTS dla programu przyporządkowanego do więcej niż jednego 
obszaru kształcenia 

Liczba punktów ECTS za przedmioty realizujące treści nauk społecznych: 6 

 

językoznawstwo (49%),              
literaturoznawstwo (51%) 

 

Procentowy udział poszczególnych dyscyplin, do których odnoszą się efekty uczenia się. Suma 
udziałów musi być równa 100% 

językoznawstwo (49%),              
literaturoznawstwo (51%) 
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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW 
 
 

Kierunek studiów: Filologia rosyjska 
Dyscypliny naukowe: językoznawstwo (49%), literaturoznawstwo (51%) 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Tytuł zawodowy: magister 

Kod efektu 
uczenia się 

dla 
kierunku 
studiów 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów 
 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Filologia rosyjska absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie: 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

(kody) 

WIEDZA 

K_W01 

ma zaawansowaną uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o miejscu i znaczeniu językoznawstwa i 
literaturoznawstwa w systemie nauk humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej; potrafi tę 
wiedzę rozwijać i stosować w działalności zawodowej. Zna tendencje rozwojowe dyscyplin, do których przyporządkowany 
jest kierunek studiów filologia rosyjska 

P7S_WG 

K_W02 
ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologie z zakresu literaturoznawstwa i 
językoznawstwa. Ma uporządkowaną wiedzę o głównych kierunkach ich rozwoju, złożonych zależnościach między nimi 
oraz o najważniejszych nowych osiągnięciach 

P7S_WG 

K_W03 ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o wybranych elementach i zjawiskach języka i literatury obszaru języka 
rosyjskiego oraz o wybranych zagadnieniach z dziejów rosyjskiego życia kulturalnego i społecznego. P7S_WG 

K_W04 ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, wiedzę szczegółową w zakresie wybranej tematyki dotyczącej języka, 
literatury i kultury obszaru języka rosyjskiego. P7S_WG 

K_W05 ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach współczesnego życia kulturalnego i społecznego kraju innego języka 
należącego do tej samej grupy językowej P7S_WG 

K_W06 zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; potrafi wskazać ich kontekst, uwarunkowania i skutki na 
przykładzie zjawisk z zakresu studiowanych dyscyplin P7S_WK 

K_W07 
zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanych 
z kierunkiem studiów. Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej 

P7S_WK 

K_W08 zna metody podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości P7S_WK 
UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego, zgodne z obiektywnie 
określonymi wymaganiami (odniesieniem jest poziom C2 wg wymagań ESOKJ lub analogiczny). Potrafi używać wybranych P7S_UK 
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odmian społeczno-zawodowych tego języka 

K_U02 

Umiejętności K_U02 
ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w zakresie drugiego (dodatkowego) języka obcego, innego 
niż języki studiów, zgodne z obiektywnie określonymi wymaganiami (odniesieniem jest poziom B2 I [min.] lub B2 II - 
B2+ [max.] wg wymagań ESOKJ) 

P7S_UK 

K_U03 potrafi zbudować, zarówno ustnie, jak i na piśmie, spójny wywód o charakterze argumentacyjnym w języku rosyjskim 
oraz w języku polskim, odwołując się do własnych i cudzych poglądów 

P7S_UW, 
P7S_UK 

K_U04 potrafi zbudować na piśmie w języku rosyjskim obszerną wypowiedź o charakterze naukowym P7S_UW, 
P7S_UK 

K_U05 potrafi dokonać pogłębionej analizy zjawisk językowych, odwołując się do konkretnych metod opisu języka i używając 
terminologii stosowanej w  języku rosyjskim oraz w języku polskim 

P7S_UW, 
P7S_UK 

K_U06 
potrafi dokonać pogłębionej analizy i interpretacji wytworów kultury charakterystyczne dla obszaru kultury języka 
rosyjskiego, odwołując się do konkretnych metod opisu literaturoznawczego, używając terminologii stosowanej w języku 
rosyjskim oraz w języku polskim 

P7S_UW, 
P7S_UK 

K_U07 potrafi, w języku polskim i czeskim porozumiewać się w kwestiach szczegółowych ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, 
w tym ze specjalistami w zakresie wybranej specjalności; potrafi prowadzić debatę P7S_UK 

K_U08 

posiada pogłębione umiejętności badawcze (analiza prac innych autorów, synteza poglądów, twórcza interpretacja, dobór 
metod i narzędzi badawczych, formułowanie i przedstawienie wyników) pozwalające na samodzielne rozwiązywanie 
złożonych i nietypowych problemów w obrębie literaturoznawstwa i językoznawstwa (w odniesieniu do obszaru, będącego 
przedmiotem studiów) 

P7S_UW 

K_U09 

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej 
podstawie krytyczne sądy; potrafi zdobyć wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych i stosować ją w nowych 
sytuacjach; potrafi znaleźć odniesienia do dziedzin z pogranicza filologii i humanistyki oraz wykorzystać odnośną wiedzę i 
spostrzeżenia do celów analitycznych i interpretacyjnych. Innowacyjnie wykonuje zadania w nieprzewidywalnych 
warunkach 

P7S_UW 

K_U10 
potrafi samodzielnie pogłębiać uzyskaną wiedzę; potrafi celowo i skutecznie zastosować w sytuacjach zawodowych 
zdobyte umiejętności komunikowania się; potrafi efektywnie dostosować i modyfikować wiedzę i umiejętności do potrzeb 
zawodowych (analizować problemy oraz rozwiązywać zadania o charakterze praktycznym) 

P7S_UU 

K_U11 potrafi odpowiednio dobrać i wykorzystać właściwe metody i narzędzia we własnej pracy, w tym zaawansowane techniki 
informacyjno-komunikacyjne. W razie potrzeby potrafi przystosować istniejące lub opracować nowe metody i narzędzia. P7S_UW 

K_U12 potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; umie zaplanować i prowadzić 
debatę P7S_UK 

K_U13 potrafi zorganizować pracę zespołu, współdziałać w nim i  sprawnie nim kierować P7S_UO 

K_U14 potrafi planować i realizować proces permanentnego uczenia i doskonalenia się, zwłaszcza w zakresie rozwijania 
umiejętności językowych; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób P7S_UU 

K_U15 potrafi gospodarować czasem i realizować w wyznaczonych terminach, samodzielnie lub w zespole, określone zadania; 
potrafi dokonać wyboru optymalnego rozwiązania i skutecznie przekonać do swoich racji; jest odpowiedzialny za wyniki 

P7S_UO, 
P7S_UU 
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uzyskane w pracy zespołowej 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych P7S_KK 

K_K02 rozumie zasady pluralizmu kulturowego; potrafi w praktyce stosować wiedzę o mechanizmach komunikacji 
interkulturowej P7S_KO 

K_K03 ma świadomość znaczenia zasad etyki zawodowej i uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; 
postępuje zgodnie z tymi zasadami i jest gotów, aby je rozwijać 

P7S_KO, 
P7S_KR 

K_K04 
ma pogłębioną świadomość znaczenia nauk humanistycznych dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych 
poziomach; jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz 
środowiska społecznego, interesu publicznego 

P7S_KO 

K_K05 jest świadomy współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego danego regionu, kraju (zwłaszcza 
ojczystego, Polski oraz kraju studiowanego języka), Europy oraz możliwości działań w tym kierunku P7S_KO 

K_K06 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, do współpracy i współdziałania, negocjacji, posługiwania się 
metodami i narzędziami zarządzania własną ścieżką kariery zawodowej P7S_KO 

K_K07 jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w 
tym rozwijania dorobku zawodu i podtrzymywania jego etosu P7S_KR 

 
 
 

Objaśnienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty uczenia się  
W - kategoria - wiedza 
U - kategoria - umiejętności 
K (po podkreśleniu) – kategoria - kompetencje społeczne 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 
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Pokrycie efektów uczenia się  określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty kierunkowe 

Kierunek studiów: Filologia rosyjska 
Poziom kształcenia: studia II stopnia   
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Kod składnika 
opisu Polskiej 

Ramy 
Kwalifikacji 

Efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 

Odniesienie do efektów 
uczenia się dla 

kierunku 
Filologia rosyjska 

WIEDZA 

P7S_WG 

w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 
wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 
dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących podstawy teoretyczne, uporządkowaną i 
podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia 
z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej – właściwe dla programu studiów, a w przypadku 
studiów o profilu praktycznym – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej 
związanej z ich kierunkiem główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, do 
których jest przyporządkowany kierunek studiów – w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 

K_W05 

P7S_WK 

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 
uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym 
zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego podstawowe zasady tworzenia i rozwoju 
różnych form przedsiębiorczości 

K_W06, K_W07, 
K_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

P7S_UW 

wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz 
wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: 
-właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, 
syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, 
-dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-
komunikacyjnych 
-przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi, 
wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania 
typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów – w przypadku studiów o profilu 
praktycznym, formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi – w 
przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim, formułować i testować hipotezy związane z prostymi 
problemami wdrożeniowymi – w przypadku studiów o profilu praktycznym 

K_U03, K_U04, K_U05, 
K_U06, K_U08, K_U09, 

K_U11 
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P7S_UK 
komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, prowadzić debatę, 
posługiwać się językiem obcym na poziomie B2x Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
oraz specjalistyczną terminologią 

K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, 

K_U07 

P7S_UO 
kierować pracą zespołu, współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować 
wiodącą rolę w zespołach K_U13, K_U15 

P7S_UU samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym 
zakresie K_U14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P7S_KK 
krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 
samodzielnym rozwiązaniem problemu 

K_K01 

P7S_KO 
wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska 
społecznego inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy 

K_K02, K_K04, K_K05, 
K_K06, 

P7S_KR 

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, 
w tym: 
-rozwijania dorobku zawodu, 
-podtrzymywania etosu zawodu, 
-przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania 
tych zasad 

K_K03, K_K07 

 
Objaśnienie symboli: 
PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach  drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji 
K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty uczenia się  
W - kategoria - wiedza 
U - kategoria - umiejętności 
K (po podkreśleniu) – kategoria - kompetencje społeczne 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się 
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Matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji 
 

Filologia rosyjska studia II stopnia                                             zajęcia lub moduły zajęć 
 

Nazwa przedmiotu 
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językoznawstwo 
(dyscyplina / punkty ECTS) 9 5 5  2 3 2 20,5   3 6 

literaturoznawstwo 
(dyscyplina / punkty ECTS)    8     20,5 4   

punkty ECTS             

ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

wiedza 

K_W01     x x  x   x  

K_W02     x x x x x    

K_W03 x X  x    x   x x 

K_W04  X          x 

K_W05    x   x   x   

K_W06         x    

K_W07 x X          x 

K_W08             
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umiejętności 

K_U01 x X     x x    x 

K_U02        x     

K_U03 x X    x  x    x 

K_U04       x x x    

K_U05     x   x     

K_U06    x    x x  x  

K_U07         x x   

K_U08    x     x x x  

K_U09    x x x   x x   

K_U10 x X          x 

K_U11 x X          x 

K_U12             

K_U13         x    

K_U14         x    

K_U15          x   
kompetencje społeczne 

K_K01 x X          x 

K_K02    x x  x x x  x  

K_K03 x     x    x  x 

K_K04       x x x    

K_K05      x  x x    

K_K06          x x  

K_K07          x   
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fo
rm

y 
re

al
iz

ac
ji wykład    x  x       

ćwiczenia x X  x x  x     x 

konwersatorium          x x  

seminarium        x x    

m
et

od
y 

w
er

yf
ik

ac
ji egzamin x X  x  x       

praca pisemna x X  x x  x x x x x x 

wypowiedź ustna x X  x x  x x x x x x 
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Nazwa przedmiotu 
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językoznawstwo 
(dyscyplina / punkty ECTS)      55,5

literaturoznawstwo 
(dyscyplina / punkty ECTS)      32,5

punkty ECTS 1 0 4 0 27 32 
ZAKŁADANE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Wiedza 

K_W01     x 

 

K_W02     x 

K_W03     x 

K_W04     x 

K_W05     x 

K_W06     x 

K_W07     x 

K_W08     x 

K_W09     x 

K_W10     x 
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K_W11     x 

K_W12     x 

K_W13 x    x 

Umiejętności 

K_U01     x 

 

K_U02   x  x 

K_U03     x 

K_U04     x 

K_U05     x 

K_U06     x 

K_U07     x 

K_U08     x 

K_U09     x 

K_U10     x 

K_U11     x 

K_U12     x 

K_U13     x 

K_U14     x 

K_U15     x 

kompetencje społeczne 

K_K01      x 

 
K_K02      x 

K_K03     x 

K_K04     x 
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Oznaczenie symboli: 
K (przed podkreśleniem) – kierunkowe efekty kształcenia 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K (po podkreśleniu) – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 
skróty:  
PNJR - praktyczna nauka języka rosyjskiego 

 
 
 
 
 
 

K_K05     x 

K_K06     x 

K_K07 x    x 

fo
rm

y 
re

al
iz

ac
ji 

wykład     x 
ćwiczenia     x 

konwersatorium x    x 
laboratorium      

praktyka      
lektorat   x   

seminarium      

m
et

od
y 

w
er

yf
ik

ac
ji 

egzamin   x  x 
Projekt/prezentacja      

praca pisemna   x  x 
wypowiedź ustna   x  x 

sprawdzian pisemny   x  x 
wypracowanie      

zadanie domowe   x   
raport      
inne      
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l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. PNJR – konwersacje  

Blok I. Prawo i sądownictwo: 1. Klasyfikacja przestępstw. Rodzaje przestępstw (przestępstwa przeciwko 
życiu i zdrowiu, przeciwko porządkowi publicznemu, przeciwko dobrom intelektualnym, przeciwko 
środowisku, przeciwko pokojowi itd.). Opis różnego rodzaju przestępstw: 2. Oskarżenie, obrona, kara: 3. 
Przestępczość w Polsce i Rosji. 
Blok II. Sztuka: 1.Sztuka filmowa. Teatr; 2. Malarstwo. Muzea rosyjskie; 3. Muzyka. Opera i balet; 4. 
Spuścizna kulturowa Polski i Rosji. 
Jako element stały zajęć: 1. Omówienie aktualnych wydarzeń w mieście, w kraju i na świecie; 
2. Omówienie zagadnień dotyczących sfery życia codziennego; 3. Video i audio materiały; 
4. Tematy i zagadnienia proponowane przez studentów. 

2.  PNJR – stylistyka funkcjonalna  
1. Ogólna charakterystyka funkcjonalnych stylów języka: a) styl urzędowo-kancelaryjny; b) styl 
publicystyczny; c) styl literacki (artystyczny); d) styl potoczny. 2. Problem łączliwości wyrazów. 
Interpunkcja rosyjska (zdanie proste). 

3.  Najnowsza literatura rosyjska  
1. Periodyzacja; 2. Druga Fala emigracji; 3. Oblicza realizmu socjalistycznego („klasycy”, „epigoni”); 4. 
„Odwilż”; 5. Lata stagnacji; 6. Samizdat. 

4.  Najnowsza literatura rosyjska  

1. Przemiany w literaturze rosyjskiej w okresie „odwilży chruszczowowskiej”; 2. Poezja „pokolenia 
odwilżowego” – J. Jewtuszenko, A. Wozniesienski; 3. Twórczość rosyjskich nonkonformistów lat 60. – 
grupy „Smog” i „Lianozowo”; 4. Proza wiejska lat 60. i 70.; 5. łagrowa (A. Sołżenicyn, W. Szałamow); 6. 
Proza „szestidiesiatników” – J. Trifonow, W. Aksionow; 7. Rozwój pieśni autorskiej – B. Okudżawa, A. 
Galicz, A. Rosenbaum, W. Wysocki.  

5.  
Współczesna Rosja przez pryzmat 
języka  

1. Przemiany społeczno-polityczne w ostatnich latach istnienia ZSRR („pieriestrojka”, „głasnost’”) a 
demokratyzacja języka, deideologizacja użycia języka w niektórych sferach, stopniowe odchodzenie od 
cenzury; 2. Rozpad ZSRR i kształtowanie się „nowej” Rosji – potocyzacja i żargonizacja języka 
rosyjskiego, intensyfikacja procesów zapożyczeń; 3. Rosja lat 90. – procesy liberalizacji normy literackiej, 
powstanie nowych formatów programów telewizyjnych, zmiany norm wypowiedzi publicznej, formuł 
etykiety językowej (ograniczenie zakresu użycia formy „imię + imię odojcowskie” i in.); 4. Współczesna 
Rosja – kształtowanie się nowych mediów (portale społecznościowe i in.) i ich wpływ na procesy rozwoju 
języka; oficjalna propaganda państwowa – analiza głównych haseł propagandowych oraz kluczowych 
pojęć tzw. opozycji antysystemowej. 

6.  Teoria przekładu  

Przedmiot teorii przekładu. Cele teorii przekładu. Definicja przekładu, przekład a tłumaczenie. Przekład a 
pośrednictwo językowe. Typologia przekładu. Przekład dosłowny, przekład wolny i przekład adekwatny. 
Pojęcie nieprzetłumaczalności. Pojęcie wierności przekładu. Pojęcie ekwiwalencji. Pojęcie adekwatności. 
Rodzaje transformacji (generalizacja, konkretyzacja, przekład antonimiczny, kompensacje, opuszczenia). 
Problem jednostki przekładu. Interferencja językowa a przekład. Bilingwizm a przekład. Pojęcie 
fałszywych przyjaciół tłumacza. Leksyka bezekwiwalentowa w przekładzie. Kompetencje tłumacza, 
predyspozycje tłumacza. Pojęcie strategii, technik, metod tłumaczenia, działań tłumacza Bariera 
etnolingwistyczna w procesie tłumaczenia. Adaptacja pragmatyczna w przekładzie. Problem tłumaczenia 
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frazeologizmów. Skrzydlate słowa jako problem translatoryczny. Pojęcie domestykacji (oswojenia) i 
egzotyzacji w przekładzie, warunki ich stosowania w odniesieniu do kategorii intencji nadawcy i 
zakładanego odbiorcy oryginału i przekładu. Czynniki obcości w przekładzie. Różnice w rozumieniu 
ekwiwalencji w przekładzie, rodzaje i poziomy ekwiwalencji. Rodzaje błędów tłumaczeniowych. Inwariant 
i warians w przekładzie w zależności od typu tekstu. Leksyka gwarowa w przekładzie. 
Kolokwializmy, argotyzmy, profesjonalizmy i wulgaryzmy w przekładzie. 

7.  Praktyka przekładu  

Analiza tekstu wyjściowego. Ekwiwalencja na poziomie leksemu i frazemu. Praca ze źródłami 
leksykograficznymi. Przekład tekstu informacyjnego na język polski. Tłumaczenie tekstu prasowego o 
zdrowiu. Potocyzmy w tłumaczeniu pisemnym – przekład artykułu prasowego na język polski. Leksyka z 
komponentem kulturowym i problem leksyki bezekwiwalentowej – tłumaczenie tekstu o rosyjskich 
obyczajach i tradycjach. Leksyka i frazematyka wojskowa i sportowa jako przykład terminologii 
specjalistycznej w języku prasy – tłumaczenie przykładowych tekstów. Specyfika przekładu na język obcy 
– tłumaczenie wypowiedzi polskiego polityka na język rosyjski. 

8.  Seminarium magisterskie  

Językoznawcze: 1. Przygotowanie studentów do opracowania wybranego tematu z wykorzystaniem 
bibliografii naukowej; 2. Przygotowanie studentów do samodzielnej analizy zjawisk językowych; 3. 
Dyskusje nad prezentowanymi na forum grupy fragmentami prac magisterskich. 
Literaturoznawcze: 1. Zapoznanie studentów z wymogami i techniką pisania prac magisterskich; 2. 
Doskonalenie metod wyszukiwania i gromadzenia bibliografii literaturoznawczej; 3. Pogłębianie 
umiejętności samodzielnej analizy tekstów literackich; 4. Doskonalenie umiejętności dokonywania 
syntezy różnych idei i poglądów oraz formułowania własnych sądów krytycznych. 

9.  PNJR – konwersacje 

Blok I. Środki masowego przekazu i ich rola w kształtowaniu opinii publicznej. Współczesne problemy 
społeczne: 1. Środki masowego przekaz, Internet; 2. Problemy społeczne; 3. Emigracja. 
Blok II. Zagrożenia współczesnego świata: 1. Klęski żywiołowe (trzęsienie ziemi, powódź, tsunami, pożar, 
erupcja wulkanu); 2. Problemy ekologii, katastrofy ekologiczne; 3. Terroryzm. Konflikty 
międzynarodowe; 4. Problemy ekonomiczne (globalizacja, brak pracy, powiększające się rozwarstwienie 
społeczne). 
Jako element stały zajęć: 1. Omówienie aktualnych wydarzeń w mieście, w kraju i na świecie. 
2. Omówienie zagadnień dotyczących sfery życia codziennego. 

10. PNJR – stylistyka funkcjonalna  Styl naukowy. Cechy charakterystyczne na przykładzie wybranych artykułów i monografii. 
Interpunkcja rosyjska (zdanie złożone). 

11. Najnowsza literatura rosyjska  
1. Lata stagnacji; 2. Trzecia Fala emigracji; 3. Tamizdat; 4. Czas pieriestrojki i głasnosti; 5. Literatura 
nowej Rosji. 

12. Najnowsza literatura rosyjska  

1. Pisarze trzeciej fali emigracji (J. Brodski, W. Wojnowicz, S. Dowłatow); 2. Początki rosyjskiego 
postmodernizmu (A. Bitow, Wien. Jerofiejew); 3.  końca XX wieku – poezja (D. Prigow, T. Kibirow, L. 
Rubinsztejn); 4. Postmodernizm końca XX wieku – proza (W. Jerofiejew, W. Pielewin, W. Sorokin); 5. 
Postrealizm w prozie (W. Makanin); 6. Proza kobiet, podejście genderowe (L. Pietruszeska, T. Tołstoj, L. 
Ulicka); 7. Najnowsza dramaturgia rosyjska (N. Kolada). 
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13. 
Gramatyka konfrontatywna 
rosyjsko-polska  

Podstawowe cele i zadania językoznawstwa konfrontatywnego. Zastosowanie pojęcia tertium 
comparationis w rosyjsko-polskiej konfrontacji międzyjęzykowej. Problem tradycji opisu systemów 
gramatycznych w badaniach konfrontatywnych języków pokrewnych. Kategorie gramatyczne w 
gramatykach akademickich języka rosyjskiego i polskiego. Problem opisu zdań prostych i złożonych 
w składni języka rosyjskiego i polskiego. Interpretacja materiał u językowego, wskazywanie podstawowych 
różnic, podobieństw i tożsamości w zakresie wybranego fragmentu struktury gramatycznej języków 
słowiańskich (rosyjskiego i polskiego). 
Przygotowanie i przedstawienie prac poświęconych analizie konfrontatywnej wybranych kategorii 
gramatycznych lub typów zdań na materiale paralelnych tekstów języka rosyjskiego i polskiego. 
Informacje o zakresie materiału i wybór tekstów do analizy konfrontatywnej podaje studentom 
wykładowca na drugich zajęciach w semestrze. 

14. Praca, biznes, kariera  

Krajowy i (odpowiednio) międzynarodowy rynek pracy. Pracodawcy na krajowym i międzynarodowym 
rynku pracy. Prawo pracy i prawa pracownicze, ze szczególnym uwzględnieniem samozatrudnienia, firm 
jednoosobowych, wypełniania funkcji pracodawcy. Zarządzanie zasobami ludzkimi - katalog technik i 
strategii. Wyspecjalizowane procedury rekrutacji do pracy (np. techniki assesment center). 
Zaawansowane procesy psychologii pracy (ze szczególnym uwzględnieniem higieny pracy i wypalenia 
zawodowego). Uregulowania na rynku pracy związane z ochroną praw pracowniczych (dyskryminacji i 
mobbingu). Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowym zespole pracowniczym.  

15. Seminarium magisterskie  

Językoznawcze: 1. Przygotowanie studentów do opracowania wybranego tematu z wykorzystaniem 
bibliografii naukowej; 2. Przygotowanie studentów do samodzielnej analizy zjawisk językowych; 3. 
Dyskusje nad prezentowanymi na forum grupy fragmentami prac magisterskich. 
Literaturoznawcze: 1. Zapoznanie studentów z wymogami i techniką pisania prac magisterskich; 2. 
Doskonalenie metod wyszukiwania i gromadzenia bibliografii literaturoznawczej; 3. Pogłębianie 
umiejętności samodzielnej analizy tekstów literackich; 4. Pogłębianie umiejętności problematyzowania, 
klasyfikowania zjawisk literackich, integrowania wiedzy z różnych źródeł; 5. Doskonalenie umiejętności 
dokonywania syntezy różnych idei i poglądów oraz formułowania własnych sądów krytycznych. 

16. PNJR – konwersacje 

Blok I. Charakter narodowy: 1. Rosjanie. Polacy; 2. Wzajemne postrzeganie; 3. Kultura i tradycje; 4. 
Rosja i Polska oczami obcokrajowców. 
Blok II. Rosja i Polska dzisiaj: 1. Ustrój i scena polityczna obydwu krajów; 2. Współpraca gospodarcza i 
kulturalna obydwu krajów. 
Blok III. Religia w Rosji i Polsce. 

17. 
Język rosyjski w administracji i 
biznesie  

1. Rosyjskie środki masowego przekazu – źródło informacji o biznesie w Rosji (przegląd i analiza); 2. 
Adaptacja społeczna w rosyjskim środowisku biznesowym. Etykieta w środowisku biznesowym; 3. 
Europeizacja administracji publicznej; 4. Komunikacja biznesowa (telefon, Internet, pisma oficjalne). 
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Informatyzacja administracji publicznej; 5. Poszukiwanie pracy – życiorys, CV, rozmowa kwalifikacyjna, 
zawody; 6. Firma – rodzaje działalności. 

18. Komunikacja międzykulturowa  

1. Podstawy teorii komunikacji międzykulturowej; 2. Spotkania kultur – czym jest kontakt 
międzykulturowy? 3. „Swoi” i „obcy” – stereotypy i uprzedzenia; 4. Kultura a komunikacja – przekaz 
werbalny, niewerbalny, para werbalny; międzykulturowe bariery komunikacyjne; 5. Zjawisko akulturacji, 
szoku kulturowego; 6. Kompetencje i kompetencja interkulturowa: pojęcie, sposoby rozwijania i korzyści 
płynące z rozwoju kompetencji interkulturowej. 

19. Seminarium magisterskie  

Językoznawcze: 1. Przygotowanie studentów do opracowania wybranego tematu z wykorzystaniem 
bibliografii naukowej; 2. Przygotowanie studentów do samodzielnej analizy zjawisk językowych; 3. 
Dyskusje nad prezentowanymi na forum grupy fragmentami prac magisterskich. 
Literaturoznawcze: 1. Doskonalenie techniki pisania pracy magisterskiej; 2. Pogłębianie wiedzy na 
wybrany temat; 3. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka rosyjskiego, umiejętności 
wykorzystywania publikacji w języku rosyjskim, prezentowania w formie pisemnej i ustnej wyników 
swojej pracy badawczej. 

20. PNJR - konwersacje  

Blok I. Struktura gospodarki rosyjskiej i polskiej. 
Blok II. Rynek pracy w Polsce i w Rosji: 1. Ranking najbardziej prestiżowych i szanowanych zawodów w 
obydwu krajach; 2. Ogłoszenia o pracę; 3. Poszukiwanie pracy. Skuteczne metody na jej znalezienie; 4. 
Curriculum vitae. Co trzeba wiedzieć na temat pisania profesjonalnego CV? Symulacja rozmowy 
kwalifikacyjnej; 5. Możliwości zawodowej realizacji we współczesnej Rosji i Polsce. 

21. 
Język rosyjski w administracji i 
biznesie  

1. Targi, konferencje, prezentacje; 2. Przygotowanie projektów; 3. Negocjacje biznesowe; 4. Umowa 
handlowa; 5. Działalność finansowa firmy. Banki. Rodzaje banków i ich funkcje. Operacje finansowe i 
bankowe. Rodzaje rozliczeń gotówkowych i bankowych. Podstawowe dokumenty księgowe; 6. Podstawy 
rachunkowo-finansowe sporządzania ofert i ich oceny; 7. Opracowywanie, edytowanie i przetwarzanie 
dokumentów. 

22. Komunikacja międzykulturowa  
1. Rosjanie: stereotypy zachowania, tradycje, mentalność; 2. Rosja i Rosjanie w oczach i ocenie 
cudzoziemców; 3. Rosjanie w kontaktach międzykulturowych; 4. Rosjanie w kulturze polskiej. Polacy w 
kulturze rosyjskiej; 5. Konstanty kultury rosyjskiej.  

23. Seminarium magisterskie 

Językoznawcze: 1. Przygotowanie studentów do opracowania wybranego tematu z wykorzystaniem 
bibliografii naukowej; 2. Przygotowanie studentów do samodzielnej analizy zjawisk językowych; 3. 
Dyskusje nad prezentowanymi na forum grupy fragmentami prac magisterskich. 
Literaturoznawcze: 1. Prezentowanie wyników własnej pracy badawczej w formie przygotowanej pod 
kierunkiem promotora pracy magisterskiej. 

 

 


