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Filologia rosyjska – studia I stopnia
Najważniejsze cele studiów:




wykształcenie u absolwenta umiejętności językowych na poziomie C1 z języka
rosyjskiego,
podstawowych umiejętności translatorskich, komunikacyjnych i interkulturowych,
student filologii rosyjskiej również zdobywa podstawową wiedzę o literaturze, kulturze
oraz historii Rosji.

W roku akademickim 2017/2018 planowane jest utworzenie 2-3 ścieżek, które mogą zostać
zaoferowane kandydatom zagranicznym:
1) Filologia rosyjska (zaawansowana) z językiem angielskim zaawansowanym



wykształcenie umiejętności językowych na poziomie minimum B2 w zakresie języka
angielskiego
zdobycie podstawowej wiedzy o strukturze języka, literaturze, kulturze i historii krajów
tego obszaru językowego.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka rosyjskiego i angielskiego co najmniej na
poziomie średniozaawansowanym.
2) Filologia rosyjska (zaawansowana) z językiem ukraińskim (od podstaw)



wykształcenie umiejętności językowych na poziomie B1 w zakresie języka ukraińskiego
zdobycie podstawowej wiedzy o strukturze języka, literaturze, kulturze i historii Ukrainy.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka rosyjskiego. Język ukraiński nauczany jest
od podstaw.
3) Filologia rosyjska (niezaawansowana) z językiem angielskim zaawansowanym



wykształcenie umiejętności językowych na poziomie minimum B2 w zakresie języka
angielskiego
zdobycie podstawowej wiedzy o strukturze języka, literaturze, kulturze i historii krajów
tego obszaru językowego.
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Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego. Z uwagi na to, że język
rosyjski w tej grupie jest nauczany od podstaw, od kandydatów oczekuje się znajomości
języka polskiego.
Główne przedmioty w programie studiów:
praktyczna nauka języka rosyjskiego
gramatyka opisowa języka rosyjskiego w
ujęciu funkcjonalnym

fonetyka
historia literatury rosyjskiej
kultura rosyjska z elementami historii

oraz zależnie od wybranej ścieżki:
praktyczna nauka drugiego języka obcego
gramatyka opisowa drugiego języka
obcego

historia literatury drugiego obszaru jęz.
kultury drugiego obszaru językowego.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia specjalności filologia rosyjska:


posiada umiejętność rozumienia, tworzenia i tłumaczenia tekstów użytkowych zarówno
ustnych jak i pisemnych w języku rosyjskim na poziomie C1, jak również w wybranym
drugim języku obcym (angielskim) na poziomie B2.



Wybór języka ukraińskiego pozwala na posługiwanie się nim na poziomie B1.
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Русская филология - бакалавриат
Главные цели обучения:


сформирование у выпускника языковой компетенции на уровне владения русским
языком С1



овладение переводческой, коммуникативной и межкультурной компетенциями



приобретение основных знаний о литературе, культуре и истории России

В учебном году 2017/2018 планируем создать 2-3 группы, которые можно предложить
заграничным кандидатам:
1. русская филология (продвинутый уровень) с английским языком (продвинутый уровень)


сформирование языковой компетенции на уровне владения английским языком
как минимум В2



приобретение основных знаний о литературе, культуре и истории англоязычных
стран

От кандидатов требуется знание русского и английского языков как минимум на среднепродвинутом уровне.
2. русская филология (продвинутый уровень) с украинским языком (начальный уровень)


сформирование языковой компетенции на уровне владения украинским языком В1



приобретение основных знаний о литературе, культуре и истории Украины

От кандидатов требуется знание русского языка. Украинскому языку обучаем с нуля.
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сформирование языковой компетенции на уровне владения английским языком
как минимум В2



приобретение основных знаний о литературе, культуре и истории англоязычных
стран

От кандидатов требуется знание английского языка. В связи с тем, что русскому языку
обучаем с нуля, от кандидатов требуется знание польского языка.
Главные предметы в ходе обучения:
-

практика русской речи

-

история русской литературы

-

описательная грамматика русского

-

русская культура с элементами

языка
-

истории

фонетика

а также в зависимости от выбранной кандидатом группы:
-

практика английской/ украинской
речи

-

описательная

грамматика

английского/ украинского языка
-

история литературы англоязычных
стран/ Украины

-

культура

англоязычных

стран/

Украины
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Профиль выпускника бакалавриата по специальности «Русская филология»:


понимает, создает и переводит тексты (устно и письменно) на русском языке –
на уровне С1, а также на английском языке – на уровне В2



выбор украинского языка в ходе обучения в итоге позволяет владеть им на
уровне В1
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