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EFEKTY KIERUNKOWE 

 

 

 

 

 

PNJR:  

kurs 
podsta-

wowy 

PNJR:  

fonetyka 

PNJR:  

konwer-
sacje 

PNJR: 

pisanie z 
ortografią 

PNJR: 

struktury 
 

Wiedza 

1. K_W01 ma podstawową wiedzę ogólną o 

źródłach, miejscu i znaczeniu 

językoznawstwa, jego specyfice 
przedmiotowej i metodologicznej, 

zwłaszcza w tradycji 

rosyjskojęzycznej, oraz powiązaniach 
z innymi dyscyplinami 

humanistycznymi 

      

2. K_W02 ma podstawową wiedzę ogólną o ma 

podstawową wiedzę ogólną o 
źródłach, miejscu i znaczeniu 

literaturoznawstwa, jego specyfice 

przedmiotowej i metodologicznej, 
zwłaszcza w tradycji 

rosyjskojęzycznej, oraz powiązaniach 

z innymi dyscyplinami 
humanistycznymi 

     

3. K_W03 ma podstawową wiedzę ogólną o 

źródłach, miejscu i znaczeniu 
kulturoznawstwa, jego specyfice 

przedmiotowej i metodologicznej, 

zwłaszcza w tradycji 
rosyjskojęzycznej, oraz powiązaniach 

z innymi dyscyplinami 

humanistycznymi 

     

4. K_W04 zna podstawową terminologię 

językoznawczą w języku rosyjskim 
      

Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział Humanistyczny, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej 

Nazwa kierunku studiów:  Filologia rosyjska            

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
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5. K_W05 zna podstawową terminologię 

literaturoznawczą w języku rosyjskim 
      

6. K_W06 zna podstawową terminologię 

kulturoznawczą w języku rosyjskim 
     

7. K_W07 ma podstawową wiedzę na temat 

kompleksowej natury języka, jego 

struktury i funkcji (także w ujęciu 
kontrastywnym) oraz historycznej 

zmienności form i znaczeń 

     

8. K_W08 ma uporządkowaną wiedzę 

szczegółową z zakresu 
językoznawstwa rosyjskiego, w tym 

podstawową wiedzę o metodach 
analizy i interpretacji tekstów, 

właściwą dla wybranych tradycji, 

teorii lub szkół badawczych 

     

9. K_W09 ma uporządkowaną wiedzę 
szczegółową z zakresu 

literaturoznawstwa rosyjskiego, w 

tym podstawową wiedzę o metodach 
analizy i interpretacji tekstów 

literackich, właściwą dla wybranych 

tradycji, teorii lub szkół badawczych 

      

10. K_W10 ma uporządkowaną wiedzę 

szczegółową z zakresu 

kulturoznawstwa rosyjskiego, w tym 
podstawową wiedzę o metodach 

analizy i interpretacji tekstów kultury, 

właściwą dla wybranych tradycji, 

teorii lub szkół badawczych 

     

11. K_W11 ma podstawową wiedzę o 

najważniejszych kierunkach rozwoju 

oraz najnowszych i najważniejszych 
osiągnięciach z zakresu dyscypliny 

wybranej w ramach seminarium 

dyplomowego 

     

12. K_W12 ma podstawową wiedzę o instytucjach 

kultury oraz orientację we 

współczesnym życiu kulturalnym 
krajów rosyjskiego obszaru 

językowego 

     

13. K_W13 zna i rozumie podstawowe pojęcia i 

zasady z zakresu ochrony własności 

intelektualnej i prawa autorskiego 

   +  

14. K_W14 zna podstawowe modele 

komunikacyjne, rozumie procesy 
komunikowania masowego, zasady 

funkcjonowania mediów i nowych 

mediów oraz ich wykorzystywania w 
celach propagandowych i 

promocyjnych 

     

Umiejętności 

1. K_U01 ma umiejętności w zakresie języka 

rosyjskiego zgodnie z wymaganiami 
+ + + + +  
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określonymi dla poziomu C1 

Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego  

2. K_U02 ma umiejętności w zakresie innego 
niż rosyjski języka obcego zgodnie z 

wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego 

      

3. K_U03 posiada podstawowe umiejętności 

badawcze, obejmujące formułowanie i 
analizę problemów badawczych, 

dobór metod i narzędzi badawczych 

oraz opracowanie i prezentację 
wyników, pozwalające na 

rozwiązywanie problemów 

teoretycznych i praktycznych z 
zakresu dyscypliny właściwej dla 

pracy dyplomowej 

     

4. K_U04 potrafi rozpoznać różne rodzaje 
tekstów i inne wytwory kultury oraz 

przeprowadzić ich krytyczną analizę i 

interpretację z zastosowaniem 
typowych metod, w celu określenia 

ich znaczeń, oddziaływania 

społecznego oraz miejsca w procesie 
historyczno-kulturowym, szczególnie 

w odniesieniu do rosyjskiego obszaru 

językowego 

     

5. K_U05 posiada umiejętność tworzenia 

różnych prac pisemnych w języku 

rosyjskim z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych i 
praktycznych oraz różnych 

materiałów źródłowych 

+   +  

6. K_U06 potrafi wyszukiwać, analizować, 
oceniać, selekcjonować i użytkować 

informacje, wykorzystując różne 

źródła, w szczególności 
rosyjskojęzyczne 

      

7. K_U07 posiada umiejętność przygotowania 

wystąpień ustnych w języku 
rosyjskim, w tym dotyczących 

zagadnień teoretycznych związanych 

z filologią rosyjską, wykorzystując 
różne źródła informacji 

+  +   

8. K_U08 ma podstawowe umiejętności w 

zakresie tłumaczeń ustnych i 

pisemnych z języka rosyjskiego na 
język polski i z języka polskiego na 

język rosyjski 

     

9. K_U09 potrafi porozumiewać się z 
wykorzystaniem różnych kanałów i 

technik komunikacyjnych w języku 

rosyjskim 

+  +   
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10. K_U10 ma umiejętność merytorycznej 

argumentacji z wykorzystaniem 

poglądów innych autorów, 
formułowania wniosków i 

samodzielnych sądów 

     

11. K_U11 potrafi posługiwać się podstawowymi 

ujęciami teoretycznymi, 
paradygmatami badawczymi i 

pojęciami właściwymi dla 

językoznawstwa, literaturoznawstwa i 
kulturoznawstwa rosyjskiego 

     

12. K_U12 umie planować i organizować pracę 

indywidualną oraz w zespole, w tym 
współdziałać z innymi osobami w 

ramach zadań zespołowych, 

obejmujących zagadnienia badawcze i 
praktyczne związane z rosyjskim 

obszarem językowym 

  +   

13. K_U13 potrafi samodzielnie planować i 
realizować proces samokształcenia 

przez całe życie, w szczególności w 

zakresie filologii rosyjskiej 

 + + + + 

14. K_U14 potrafi wykorzystać wiedzę o 
uwarunkowaniach osobowościowych 

w komunikacji międzyludzkiej i jest 

przygotowany do kierowania małymi 
zespołami ludzkimi 

     

Kompetencje społeczne 

1. K_K01 ma świadomość poziomu swojej 
wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania i 

rozwoju osobistego, dokonuje na 
bieżąco samooceny i weryfikacji 

własnych kompetencji filologicznych 

+ + + + +  

2. K_K02 jest otwarty na nowe idee i gotów do 

zmiany wygłaszanych opinii i 
prezentowanych poglądów w świetle 

nowych informacji i zdobytej wiedzy 

  +   

3. K_K03 potrafi zasięgnąć opinii specjalistów 
w przypadku trudności związanych z 

kwestiami merytorycznymi i 

językowymi 

     

4. K_K04 dzięki zdobytym kompetencjom 

filologicznym uczestniczy w życiu 

kulturalnym, korzystając z różnych 
jego form i różnych mediów 

     

5. K_K05 dzięki zdobytym kompetencjom 

filologicznym jest gotowy do 

uczestnictwa w przedsięwzięciach o 
charakterze popularyzatorskim 

  +   

6. K_K06 dzięki zdobytym kompetencjom 

językowym jest przygotowany do 
podjęcia pracy w przedsiębiorstwach 

międzynarodowych 
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7. K_K07 prawidłowo identyfikuje i umiejętnie 

rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaną działalnością, także w 
kategoriach etycznych 

      

8. K_K08 docenia wartość języka jako narzędzia 

komunikacji międzyludzkiej i dba o 

poprawność językową własnej 
wypowiedzi w języku obcym i 

ojczystym 

 +   + 

9. K_K09 jest gotów efektywnie komunikować 
się z otoczeniem, przekazywać swoją 

wiedzę przy użyciu różnych środków 

przekazu informacji, działać na rzecz 
identyfikacji grupowej, wspólnoty 

celów itp. 

  +   

 


