PROGRAM STUDIÓW
I INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny
2. Nazwa kierunku: Filologia
3. Oferowane specjalności: Filologia rosyjska z językiem angielskim (oferta dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)
4. Poziom kształcenia: studia I stopnia
5. Profil kształcenia: ogólnoakademicki
6. Forma studiów: studia stacjonarne
7. Liczba semestrów: 6
8. Łączna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 182
9. Łączna liczba godzin dydaktycznych: 2010
10. Program studiów zatwierdzono na posiedzeniu RW w dniu 28.04.2015, obowiązuje od roku akademickiego: 2015/2016

do wyboru

z praktyk zawodowych

z języka obcego

z wychowania fizycznego

z obszarów nauk humanistycznych i nauk
społecznych (min. 5 pkt ECTS)
- dla kierunków z innych obszarów nauk

Przedmioty/moduły

ogólnouczelnianych lub na innym kierunku
(min. 2 pkt ECTS)

Sposoby weryfikacji

o charakterze praktycznym

Wiedza
Umiejętności
Kompetencje społeczne
(symbole)

z zakresu nauk podstawowych właściwych dla
danego kierunku studiów, do których odnoszą się
efekty kształcenia dla danego kierunku, poziomu i
profilu kształcenia

Efekty kształcenia

wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich i studentów

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć:
liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł

Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu)

II MODUŁY KSZTAŁCENIA

MK_1, MODUŁ 1 Historia filozofii

K_W02, K_U04

Ocena formatywna: kolokwium pisemne, ocena

Historia filozofii

według kryteriów. Ocena podsumowująca: egzamin
K_W07;
K_W07, K_W09, K_U05; ustny, ocena według kryteriów.
K_W09, K_U05
K_K01;
K_K07, K_K10

2

MK_2, MODUŁ 2 Technologia informacyjna

suma
K_W02;
K_W12;
K_U01, K_U03, K_U10,
K_U12;
K_K01

Ocena formatywna: wypowiedź ustna / pisemna.
Ocena podsumowująca: wypowiedź ustna /
pisemna.

2,0

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

Ocena formatywna: zadanie praktyczne /
wypowiedź ustna. Ocena podsumowująca: zadanie
praktyczne.
1

Ocena formatywna: zadanie praktyczne.
Ocena podsumowująca: zadanie praktyczne.

0,6

Ocena formatywna: zadanie praktyczne.
Ocena podsumowująca: zadanie praktyczne.

K_W04;
K_W02, K_U04;
K_W09, K_U02;
K_U07;
K_K08;

Ocena formatywna: praca pisemna lub kolokwium Język SCS
ustne. Ocena podsumowująca: wypowiedź ustna.
Ocena formatywna: praca pisemna.
Ocena podsumowująca: wypowiedź ustna.
Ocena formatywna: praca pisemna lub kolokwium
ustne. Ocena podsumowująca: ustna analiza tekstu
cerkiewnosłowiańskiego.
Ocena formatywna: kolokwium pisemne.
Ocena podsumowująca: wypowiedź ustna.
Ocena formatywna: wypowiedź ustna.
Ocena podsumowująca: praca pisemna.

1,0

4

0,6

2,4

4,0
MK_4, MODUŁ 4
Wychowanie fizyczne/zajęcia
alternatywne

0,0

Technologia informacyjna

suma

MK_3, MODUŁ 3 Język SCS

1,2

K_K01;
K_K02

Ocena formatywna: obserwacja studenta, ocena
według kryteriów. Ocena podsumowująca:
obserwacja studenta, ocena według kryteriów.

2,4

4

Wychowanie fizyczne/zajęcia alternatywne

1

suma

1

1,0

1

1,0

0,0

1

1,0

0,0

0,0

MK_5, MODUŁ 5 Praktyczna nauka języka rosyjskiego, cz. 1

K_U08, K_U11, K_U14;
K_U08, K_U12, K_U14;
K_W02, K_U04;
K_K02, K_K03, K_K10;
K_W13

Ocena formatywna: prace pisemne na zadany
Praktyczna nauka języka rosyjskiego, cz. 1
temat, ocena według kryteriów. Ocena
podsumowująca: praca pisemna na zadany temat,
ocena według kryteriów.
Ocena formatywna: wypowiedzi ustne studenta na
zadany temat, ocena według kryteriów. Ocena
podsumowująca: wypowiedź ustna studenta na
zadany temat, ocena według kryteriów.
Ocena formatywna: przedłużona obserwacja
studenta przez prowadzącego, ocena według
kryteriów. Ocena podsumowująca: test pisemny
gramatyczny, ocena według kryteriów.
Ocena formatywna: przedłużona obserwacja
studenta przez prowadzącego, ocena według
kryteriów. Ocena podsumowująca: referat ustny na
zadany temat przygotowywany przez grupę
studentów, ocena według kryteriów.
Ocena formatywna: przedłużona obserwacja
studenta przez prowadzącego, ocena według
kryteriów. Ocena podsumowująca: egzamin
pisemny (dyktando i test gramatyczny), ocena
według kryteriów.

11

MK_6 MODUŁ 6 Praktyczna nauka języka rosyjskiego, cz.2

suma
K_U14;
K_U14, K_U12;
K_W02, K_U07;
K_U01;
K_K02, K_K01;
K_W13

Praca pisemna na zadany temat, ocena według
Praktyczna nauka języka rosyjskiego, cz. 2
kryteriów, zaliczenie semestralne, egzamin.
Wypowiedzi ustne na zadany temat, ocena według
kryteriów, zaliczenie semestralne, egzamin.
Obserwacja studenta, test gramatyczny, ocena
według kryteriów, zaliczenie semestralne, egzamin.
Przedłużona obserwacja studenta przez
prowadzącego, referat na zadany temat, ocena
według kryteriów, zaliczenie semestralne, egzamin.
Referat ustny na zadany temat przygotowany przez
grupę studentów, ocena według kryteriów,
zaliczenie semestralne, egzamin.
Przedłużona obserwacja studenta przez
prowadzącego, ocena według kryteriów, zaliczenie
semestralne, egzamin.

11,0

12

suma

12,0

8,2

11

8,2

10,2

10,2
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11,0

12

11,0
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0,0

0,0

0,0

0,0
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12,0

12,0

MK_7 MODUŁ 7 Praktyczna nauka języka rosyjskiego, cz. 3

K_U08, K_U11, K_U14;
K_U08, K_U12, K_U14;
K_W02, K_U04;
K_U01;
K_K02, K_K03, K_K10;
K_W13

Ocena formatywna: prace pisemne na zadany temat,
ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: praca
pisemna na zadany temat, ocena według kryteriów.
Ocena formatywna: wypowiedzi ustne studenta na
zadany temat, ocena według kryteriów. Ocena
podsumowująca: wypowiedź ustna studenta na zadany
temat, ocena według kryteriów.
Ocena formatywna: prace pisemne i wypowiedź ustna,
ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: praca
pisemna i wypowiedź ustna, ocena według kryteriów.
Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta
przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena
podsumowująca: test pisemny gramatyczny, ocena
według kryteriów.
Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta
przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena
podsumowująca: referat ustny na zadany temat, ocena
według kryteriów.
Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta
przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena
podsumowująca: referat ustny na zadany temat
przygotowywany przez grupę studentów, ocena według
kryteriów.
Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta
przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena
podsumowująca: egzamin pisemny (dyktando i test
gramatyczny), ocena według kryteriów.

Praktyczna nauka języka rosyjskiego, cz. 3

10

MK_8

MODUŁ 8 Praktyczna nauka języka rosyjskiego - laboratorium, cz. 1

suma
K_W02, K_U04;
K_U08, K_U12, K_U14;
K_U01;
K_K02, K_K03, K_K10;
K_W13

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja
Praktyczna nauka języka rosyjskiego - laboratorium, cz.
studenta przez prowadzącego. Ocena
1
podsumowująca: czytanie tekstu rosyjskiego,
wybranego przez prowadzącego, zgodnie z
zasadami fonetycznymi; wypowiedź ustna studenta
na zadany temat.
Ocena formatywna: przedłużona obserwacja
studenta przez prowadzącego. Ocena
podsumowująca: wypowiedź ustna studenta na
zadany temat.
Ocena formatywna: przedłużona obserwacja
studenta przez prowadzącego. Ocena
podsumowująca: wypowiedź na zadany temat,
ocena według kryteriów.
Ocena formatywna: przedłużona obserwacja
studenta przez prowadzącego. Ocena
podsumowująca: wypowiedź ustna studentów (np.
czytanie tekstu z podziałem na role).
Ocena formatywna: przedłużona obserwacja
studenta przez prowadzącego. Ocena
podsumowująca: wypowiedź ustna studenta na
zadany temat.

suma

8,2

10,0

4

8,2

2,4

4,0
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2,4
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10,0

4

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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MK_9 MODUŁ 9 Praktyczna nauka języka rosyjskiego - laboratorium, cz. 2

K_W01, K_W02, K_W13,
K_K01,
K_W02, K_W13, K_U01,
K_K01;
K_W13, K_U01, K_U08,
K_U12, K_U13;
K_W04, K_U01, K_K02,
K_K03;
K_W14, K_K01, K_K09;
K_W01, K_W02, K_W13

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta
przez prowadzącego; ocena według kryteriów. Ocena
podsumowująca: czytanie tekstu rosyjskiego, zgodnie z
zasadami fonetycznymi; ocena według kryteriów.
Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta
przez prowadzącego; ocena według kryteriów. Ocena
podsumowująca: czytanie tekstu rosyjskiego, zgodnie z
zasadami fonetycznymi; wypowiedź ustna na zadany
temat; ocena według kryteriów.
Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta
przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena
podsumowująca: wypowiedź ustna; ocena prezentacji
przygotowanej przez studenta; ocena według kryteriów.
Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta
przez prowadzącego; ocena aktywności w trakcie zajęć;
ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca:
konstruowanie dialogów na zadany temat; wypowiedź
ustna; ocena według kryteriów.
Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta
przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena
podsumowująca: wypowiedź ustna na podstawie
obejrzanych filmów i wysłuchanych tekstów
realioznawczych; ocena według kryteriów.
Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta
przez prowadzącego; ocena aktywności w trakcie zajęć;
ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca:
wypowiedź ustna; ocena według kryteriów.

Praktyczna nauka języka rosyjskiego - laboratorium, cz.
2

2

1,2

MK_10 MODUŁ 10 Praktyczna nauka języka
angielskiego, cz. 1

Prace pisemne na zadany temat.
Wypowiedzi ustne studenta na zadany temat.
Przedłużona obserwacja studenta; test
gramatyczny.
Referat ustny na zadany temat, dyskusja.
Przedłużona obserwacja student; referat ustny na
zadany temat przygotowany przez grupę studentów.
Przedłużona obserwacja studenta przez
prowadzącego.

1. Praktyczna nauka języka angielskiego - moduł
specjalności
Praktyczna nauka języka angielskiego - moduł
specjalności, zajęcia dodatkowe

MK_11 MODUŁ 11 Praktyczna nauka języka
angielskiego, cz. 2

2,0
K_U08, K_U11, K_U14;
K_U08, K_U12, K_U14;
K_W02, K_U04;
K_U01;
K_K02, K_K03, K_K10;
K_W13

K_U08, K_U11, K_U14;
K_U08, K_U12, K_U14;
K_W02, K_U04;
K_U01;
K_K02, K_K03, K_K10;
K_W13

Prace pisemne na zadany temat.
Wypowiedzi ustne studenta na zadany temat.
Przedłużona obserwacja studenta; test
gramatyczny.
Referat ustny na zadany temat, dyskusja.
Przedłużona obserwacja studenta; referat ustny na
zadany temat przygotowany przez grupę studentów.
Przedłużona obserwacja studenta przez
prowadzącego; test gramatyczno-leksykalny.

1. Praktyczna nauka języka angielskiego - moduł
specjalności
Praktyczna nauka języka angielskiego - moduł
specjalności, zajęcia dodatkowe

2
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2

2,0

2,0
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0,0

0,0

0,0

2.

7,0

suma

7,0

4,8

7,0

4,8

7,0

7,0

7,0

7,0

0,0

0,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

2.

15,0

4,8

15,0

15,0

15,0

15,0

MK_11 MODUŁ 11 Praktyczna nauka języka
angielskiego, cz. 2

K_U08, K_U11, K_U14;
K_U08, K_U12, K_U14;
K_W02, K_U04;
K_U01;
K_K02, K_K03, K_K10;
K_W13

Prace pisemne na zadany temat.
Wypowiedzi ustne studenta na zadany temat.
Przedłużona obserwacja studenta; test
gramatyczny.
Referat ustny na zadany temat, dyskusja.
Przedłużona obserwacja studenta; referat ustny na
zadany temat przygotowany przez grupę studentów.
Przedłużona obserwacja studenta przez
prowadzącego; test gramatyczno-leksykalny.

1. Praktyczna nauka języka angielskiego - moduł
specjalności
Praktyczna nauka języka angielskiego - moduł
specjalności, zajęcia dodatkowe

MK_12 MODUŁ 12 Praktyczna nauka języka
angielskiego, cz. 3

K_U08, K_U11, K_U14;
K_U08, K_U12, K_U14;
K_W02, K_U04;
K_U01;
K_K02, K_K03, K_K10;
K_W13

Prace pisemne na zadany temat.
Wypowiedzi ustne studenta na zadany temat.
Przedłużona obserwacja studenta przez
prowadzącego, test pisemny gramatyczny.
Referat ustny na zadany temat.
Referat ustny na zadany temat przygotowywany
przez grupę studentów.
Egzamin pisemny (test gramatyczno-leksykalny).

Praktyczna nauka języka angielskiego - moduł
specjalności, zajęcia dodatkowe

K_W01, K_W04, K_W10;
K_W01, K_W02, K_W04;
K_W03;
K_W01, K_W04, K_W05,
K_U05, K_U06;
K_W08, K_W10, K_U06;
K_U02, K_U03;
K_U05, K_U06, K_W01,
K_W02, K_W04;
K_K02, K_K03, K_U03,
K_U04

Przedłużona obserwacja aktywności studenta przez Wstęp do językoznawstwa
prowadzącego, ocena odpowiedzi ustnych studenta.
Przedłużona obserwacja aktywności studenta w
zakresie posługiwania się terminami
lingwistycznymi.
Ocena według kryteriów ustnych prezentacji
studenta przygotowanych na podstawie
samodzielnej lektury wskazanych materiałów.
Przedłużona obserwacja aktywności studenta w
czasie zajęć i ocena jego odpowiedzi na tzw.
pytania kontrolne.
Test kontrolny dotyczący systemu językowego,
jego części składowych – ocena według kryteriów.
Ocena ustnych prezentacji studenta
przygotowanych na podstawie samodzielnie
przestudiowanych tekstów z zakresu
językoznawstwa.
Ocena realizacji ustnych lub pisemnych zadań
praktycznych w zakresie analizy lingwistycznej.
Ocena efektów pracy zespołowej w zakresie
szczegółowych zadań badawczych.

2.

15,0

suma

10

suma

MK_13 MODUŁ 13 Wstęp do językoznawstwa

15,0

10,0

1,2

15,0

15,0

10

4,8

1,2

2,0

15,0

4,8

4,8

2

suma

4,8

15,0

15,0

0,0

0,0

0,0

10

15,0

15,0

0,0

10

15,0

10

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

MK_14 MODUŁ 14 Gramatyka opisowa języka rosyjskiego – fonetyka,
leksykologia

K_W01, K_W02, K_W13,
K_K01;
K_W02, K_W03, K_W04,
K_U01, K_U04;
K_W02, K_W03, K_U01,
K_U04;
K_W02, K_W03, K_W13,
K_U01, K_U04;
K_W02, K_W13;
K_W02, K_W03, K_W04,
K_W13, K_U01, K_U04

Ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin ustny. Gramatyka opisowa języka rosyjskiego – fonetyka,
Ocena aktywności w trakcie zajęć, ćwiczenia
leksykologia
praktyczne, kolokwium dotyczące jednostek
fonetycznych języka, egzamin ustny
Ocena aktywności w trakcie zajęć, ćwiczenia
praktyczne, kolokwium dotyczące charakterystyki
spółgłosek i samogłosek rosyjskich, egzamin ustny
Ocena aktywności w trakcie zajęć, ćwiczenia
praktyczne, kolokwium dotyczące procesów
fonetycznych występujących w języku rosyjskim,
egzamin ustny
Ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin ustny
Ocena aktywności w trakcie zajęć, ćwiczenia
praktyczne, egzamin ustny

K_W02;
K_W04, K_U06;
K_W04;
K_W03, K_U06;
K_W03, K_U06;
K_W13;
K_U03;
K_K01

Przedłużona obserwacja studenta przez
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego – morfologia
prowadzącego; ocena aktywności w trakcie zajęć;
zaliczenie pisemne; egzamin ustny
Przedłużona obserwacja studenta przez
prowadzącego; ocena aktywności na zajęciach;
sprawdzian dotyczący analizy morfemowej
wyrazów
Przedłużona obserwacja studenta przez
prowadzącego; ocena według kryteriów;
sprawdzian dotyczący sposobów tworzenia
wyrazów
Przedłużona obserwacja studenta przez
prowadzącego; ocena aktywności w trakcie zajęć;
ocena efektów pracy zespołowej
Przedłużona obserwacja studenta przez
prowadzącego; ocena aktywności w trakcie zajęć;
sprawdzian dotyczący analizy wyrazów z punktu
widzenia kategorii morfologicznych
Przedłużona obserwacja studenta przez
prowadzącego; ocena aktywności w trakcie zajęć;
sprawdzian dotyczący odmiany wyrazów języka
rosyjskiego
Przedłużona obserwacja studenta przez
prowadzącego; zaliczenie pisemne; egzamin ustny

3

MK_15 MODUŁ 15 Gramatyka opisowa języka rosyjskiego - morfologia

suma

suma

1,2

3,0

8

1,2

4,8

8,0

3

4,8

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

MK_16 MODUŁ 16 Gramatyka opisowa języka rosyjskiego – składnia

K_W02;
K_W03, K_U01, K_U04;
K_W03, K_U01, K_U04;
K_W03, K_U01, K_U04;
K_W03, K_U01, K_U04;
K_W03, K_U01, K_U04;
K_W03, K_U01, K_U04;
K_U03, K_K01

Przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego; Gramatyka opisowa języka rosyjskiego – składnia
ocena aktywności w trakcie zajęć; zaliczenie pisemne;
egzamin ustny
Przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego;
ocena aktywności na zajęciach; sprawdzian dotyczący
typów związków składniowych
Przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego;
ocena według kryteriów;
sprawdzian dotyczący typów zdań pojedynczych
Przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego;
ocena aktywności w trakcie zajęć; sprawdzian dotyczący
wydzielenia w zdaniu części głównych i ich klasyfikacja
Przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego;
ocena aktywności w trakcie zajęć; sprawdzian dotyczący
analizy podrzędnych związków wyrazowych w zdaniu
pojedynczym
Przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego;
ocena aktywności w trakcie zajęć; sprawdzian dotyczący
identyfikacji w zdaniu pojedynczym członów
szeregowych, wyodrębnień, wyrazów i konstrukcji
wtrąconych oraz apostrof
Przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego;
ocena aktywności w trakcie zajęć; sprawdzian dotyczący
zdania złożonego
Przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego;
zaliczenie pisemne; egzamin ustny

4

MK_17 MODUŁ 17 Historia języka rosyjskiego z elementami gramatyki historycznej

suma
K_W04;
K_W02, K_U04;
K_W09, K_U06;
K_W13, K_U02;
K_U01;
K_K01

Ocena formatywna: prace pisemne na zadany
Historia języka rosyjskiego z elementami gramatyki
temat. Ocena podsumowująca: test pisemny lub
historycznej
kolokwium ustne dotyczące historii języka
rosyjskiego.
Ocena formatywna: prace pisemne na zadany
temat. Ocena podsumowująca: kolokwium ustne
lub czytanie wybranego przez prowadzącego tekstu
staroruskiego zgodnie z zasadami fonetycznymi.
Ocena formatywna: pisemna analiza tekstu
staroruskiego. Ocena podsumowująca: ustna
analiza tekstu staroruskiego.
Ocena formatywna: wypowiedzi ustne na zadany
temat. Ocena podsumowująca: test pisemny
dotyczący zmian ewolucyjnych w obrębie fonetyki
lub/i morfologii języka rosyjskiego.
Ocena formatywna: prace pisemne na zadany
temat. Ocena podsumowująca: referat ustny na
zadany temat.
Ocena formatywna: wypowiedzi ustne na zadany
temat. Ocena podsumowująca: wypowiedzi ustne
na zadany temat.

1,8

4,0

4

4

1,8

1,8

4,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

MK_18 MODUŁ 18 Gramatyka kontrastywna rosyjsko-polska

suma
K_W01, K_W02, K_W13,
K_K01;
K_W02, K_W03, K_U03,
K_U04;
K_W02, K_W03, K_W10,
K_W13, K_U01, K_U03;
K_W02, K_W03, K_W04,
K_W10, K_W13, K_U02,
K_U03, K_U06, K_K01;
K_W01, K_W02, K_W10,
K_W13, K_U03, K_U04;
K_W02, K_W03, K_W04,
K_W10, K_U02, K_U03,
K_U04

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta
Gramatyka kontrastywna rosyjsko-polska
przez prowadzącego; ocena aktywności studentów; ocena
według kryteriów. Ocena podsumowująca: wypowiedź
ustna; ocena według kryteriów.
Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta
przez prowadzącego; ocena aktywności studentów; ocena
według kryteriów. Ocena podsumowująca: test pisemny;
ocena według kryteriów.
Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta
przez prowadzącego; ocena aktywności studentów; ocena
według kryteriów. Ocena podsumowująca: wypowiedź
ustna; ocena według kryteriów.
Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta
przez prowadzącego; ocena według kryteriów. Ocena
podsumowująca: test pisemny; ocena według kryteriów.
Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta
przez prowadzącego; ocena aktywności studentów; ocena
według kryteriów. Ocena podsumowująca: wypowiedź
ustna; ocena według kryteriów.
Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta
przez prowadzącego; ocena aktywności studentów; ocena
według kryteriów. Ocena podsumowująca: test pisemny;
ocena według kryteriów.

K_W01;
K_W02;
K_U01, K_U02;
K_U02, K_U08, K_U12;
K_K02;
K_U03;
K_K01

Przedłużona obserwacja aktywności studenta przez Wstęp do literaturoznawstwa
prowadzącego, wypowiedzi ustne, kolokwium.
Przedłużona obserwacja aktywności studenta przez
prowadzącego, kolokwium, wypowiedzi ustne.
Ocena efektów pracy studentów w grupie,
prezentacja.
Praca pisemna na zadany temat, wypowiedzi ustne
studenta, referat.
Przedłużona obserwacja aktywności studenta przez
prowadzącego, wypowiedzi ustne studenta.

4,0

2

MK_19 MODUŁ 19 Wstęp do literaturoznawstwa

suma

1,2

2,0

2

suma

1,8

2,0

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

1,2

1,2

4,0

2

MK_20 MODUŁ 20 Historia literatury rosyjskiej, cz. 1

K_W05, K_W07;
K_W09;
K_U03, K_U04, K_U11;
K_W03, K_U03;
K_U02, K_U11, K_U02,
K_U02, K_U05;
K_W02;
K_U03;
K_K01, K_K09, K_K07;
K_K02, K_K04

Egzamin ustny, kolokwium, obserwacja
Historia literatury rosyjskiej, cz. 1
aktywności studenta przez prowadzącego, praca
pisemna na zadany temat, wypowiedzi ustne
studenta.
Praca roczna, referat, obserwacja aktywności
studenta przez prowadzącego, wypowiedzi ustne
studenta.
Ocena aktywności studenta w trakcie zajęć, praca
pisemna na zadany temat, wypowiedzi ustne
studenta.
Wypowiedzi ustne lub pisemne studenta
Praca roczna, referat, prezentacja.
Praca roczna, referat, prezentacja, ocena
aktywności w czasie zajęć
Referat, praca roczna, wypracowanie
Ocena aktywności studenta w trakcie zajęć, prace
pisemne na zadany temat, wypowiedzi ustne
studentów
Prezentacja, ocena efektów pracy studentów w
grupach

10

MK_21 MODUŁ 21 Historia literatury rosyjskiej, cz. 2

suma
K_W05, K_W07;
K_W09;
K_U03, K_U04, K_U11;
K_W03, K_U03;
K_U02, K_U11, K_U02,
K_U02, K_U05;
K_W02;
K_U03;
K_K09, K_K07;
K_K02, K_K04

Egzamin ustny, kolokwium, obserwacja
Historia literatury rosyjskiej, cz. 2
aktywności studenta przez prowadzącego, praca
pisemna na zadany temat, wypowiedzi ustne
studenta.
Praca roczna, referat, obserwacja aktywności
studenta przez prowadzącego, wypowiedzi ustne
studenta.
Ocena aktywności studenta w trakcie zajęć, praca
pisemna na zadany temat, wypowiedzi ustne
studenta.
Wypowiedzi ustne lub pisemne studenta
Praca roczna, referat, prezentacja.
Praca roczna, referat, prezentacja, ocena
aktywności w czasie zajęć
Referat, praca roczna, wypracowanie
Ocena aktywności studenta w trakcie zajęć, prace
pisemne na zadany temat, wypowiedzi ustne
studentów
Prezentacja, ocena efektów pracy studentów w
grupach

10,0

11

suma

11,0

5,6

10

5,6

6,8

6,8

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

MK_22 MODUŁ 22 Historia literatury rosyjskiej, cz. 3

K_W05,K_W07;
K_W09;
K_U03, K_U04, K_U11;
K_W03, K_U03;
K_U02, K_U11, K_U02,
K_U02, K_U05;
K_W02;
K_U03;
K_K01, K_K09, K_K07;
K_K02, K_K04

Egzamin ustny, kolokwium, obserwacja
Historia literatury rosyjskiej, cz. 3
aktywności studenta przez prowadzącego, praca
pisemna na zadany temat, wypowiedzi ustne
studenta.
Referat, obserwacja aktywności studenta przez
prowadzącego, wypowiedzi ustne studenta.
Ocena aktywności studenta w trakcie zajęć, praca
pisemna na zadany temat, wypowiedzi ustne
studenta.
Wypowiedzi ustne lub pisemne studenta.
Referat, prezentacja.
Referat, prezentacja, ocena aktywności
w czasie zajęć.
Referat, wypracowanie.
Ocena aktywności studenta w trakcie zajęć, prace
pisemne na zadany temat, wypowiedzi ustne
studentów.
Prezentacja, ocena efektów pracy studentów w
grupach.

11,0

MK_23 MODUŁ 23 Literatura powszechna

suma
K_W01;
K_W02;
K_W09, K_U02, K_U04,
K_U05, K_U07;
K_W05, K_U01, K_K04;
K_W04, K_W09, K_U01,
K_K07;
K_W05, K_U07, K_K08,
K_K10;
K_W07, K_K01, K_K04,
K_K05;
K_W05, K_U02, K_U10,
K_U11, K_W13, K_K07;
K_U01, K_U10, K_U04

Ocena formatywna:, przedłużona obserwacja
Literatura powszechna
aktywności studenta przez prowadzącego, ocena
według kryteriów, praca pisemna na zadany temat,
wypowiedzi ustne studenta. Ocena
podsumowująca: ocena według kryteriów, praca
pisemna na zadany temat wypowiedzi ustne
studenta.
Ocena formatywna:
sprawdzanie znajomości utworów zawartych w
kanonie lektur. Ocena podsumowująca: ocena
według kryteriów praca pisemna na zadany temat,
wypowiedzi ustne studenta.
Ocena formatywna: sprawdzanie znajomości
utworów zawartych w kanonie lektur, sprawdzanie
znajomości literatury przedmiotu, przedłużona
obserwacja aktywności studenta przez
prowadzącego, ocena według kryteriów, praca
pisemna na zadany temat wypowiedzi ustne
studenta. Ocena podsumowująca: ocena według
kryteriów praca pisemna na zadany temat,
wypowiedzi ustne studenta.

11,0

5

suma

6,8

6,8

1,2

5,0

11,0

1,2

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

MK_24 MODUŁ 24 Analiza dzieła
literackiego

K_W02, K_W03, K_U01,
K_U04, K_U05, K_U06;
K_W02, K_W03, K_W09,
K_U02, K_U05, K_U06;
K_U01, K_U03, K_K01;
K_U07, K_U11, K_U12,
K_U13;
K_K02

Test pisemny. Ocena aktywności w trakcie zajęć – Analiza dzieła literackiego
wypowiedzi ustne studenta, przedłużona
obserwacja
Ocena aktywności w trakcie zajęć – wypowiedzi
ustne studenta, przedłużona obserwacja
Test pisemny. Ocena aktywności w trakcie zajęć –
wypowiedzi ustne studenta
Esej; wypracowanie; referat
Ocena efektów pracy zespołowej

K_W07, K_U01, K_U07,
K_U05;
K_U01, K_U04, K_U07;
K_W02, K_U07

Ocena formatywna: prezentacja na zadany temat,
ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca:
ocena według kryteriów.
Ocena formatywna: wypowiedzi ustne na zadany
temat, ocena według kryteriów. Ocena
podsumowująca: wypowiedzi ustne na zadany
temat, ocena według kryteriów.
Ocena formatywna: wypowiedzi ustne na zadany
temat, ocena według kryteriów. Ocena
podsumowująca: wypowiedzi ustne na zadany
temat, ocena według kryteriów.

2

MK_25 MODUŁ 25 Historia Rosji

suma

2,0

3

MK_26 MODUŁ 26 Kultura
Rosji

suma
1. Kultura Rosji (wykład)
Przedmiot A: Folklor, zwyczaje i obyczaje narodu
rosyjskiego
Przedmiot B: Kultura staroruska
Przedmiot C: Rosyjska kultura XX wieku i początku
XXI wieku
Przedmiot D: Rosyjska kultura muzyczna

MK_27 MODUŁ 27
Wiedza o akwizycji i
nauce języków

1,0

K_W03, K_W06;
K_U01;
K_U07;
K_K01

Wiedza o akwizycji i nauce języków

1,2

3,0

2,0

suma

2,0

1

suma
MK_28 MODUŁ 28 Moduł
przedmiotów do wyboru - nauki
spoleczne

2

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Historia Rosji

Zaliczenie na ocenę. Referat. Prezentacja. Ocena
K_W01, K_W05;
aktywności w trakcie zajęć. Ocena efektów pracy
K_W02, K_U04;
K_W09, K_W10, K_U05; zespołowej.
K_W14;
K_K02;
K_W08;
K_U11, K_U12

Dyskusja, ustne pytania kontrolne, test pisemny

1

1,2

1,2

2,0

1,2

0,6

1,0

3

0,6

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Przedmioty z obszaru nauk społecznych (oferta zmienna
w zależności od możliwości kadrowych)

3,0

suma

3,0

1,2

1,2

3,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

0,0

0,0

0,0

3,0

MK_29 MODUŁ 29
Ochrona własności
intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej

K_W03;
K_U07;
K_K03

Ocena formatywna: obserwacja studenta, ocena
według kryteriów. Ocena podsumowująca:
obserwacja studenta, ocena według kryteriów.

Seminarium licencjackie –
językoznawcze:
K_W03;
K_W12;
K_U01;
K_U03;
K_U02;
K_U11;
K_U13;
K_K01
Seminarium licencjackie –
literaturoznawcze:
K_W05, K_W07;
K_W09;
K_U03, K_U04, K_U11;
K_U02, K_U11, K_U02,
K_U02, K_U05;
K_W12;
K_U0;
K_K01, K_K09, K_K07

Przedłużona obserwacja aktywności studenta przez Przedmiot A: Seminarium licencjackie – językoznawcze
prowadzącego; ocena według kryteriów; referat;
Przedmiot B: Seminarium licencjackie –
praca licencjacka studenta.
literaturoznawcze
Przedłużona obserwacja aktywności studenta przez
prowadzącego; ocena według kryteriów; referat;
praca licencjacka studenta.
Przedłużona obserwacja aktywności studenta przez
prowadzącego; ocena według kryteriów; praca
pisemna; praca licencjacka studenta.
Obserwacja aktywności studenta przez
prowadzącego, praca licencjacka, wypowiedzi
ustne studenta.
Praca licencjacka, obserwacja aktywności studenta
przez prowadzącego, wypowiedzi ustne studenta.
Ocena aktywności studenta w trakcie zajęć
seminaryjnych, praca licencjacka.
Praca licencjacka.
Ocena aktywności studenta w trakcie zajęć
seminaryjnych.

K_U08, K_U11, K_U13,
K_U14, K_W04, K_W05,
K_W06;
K_U01;
K_U08, K_U09, K_U10,
K_U14;
K_K02, K_K03, K_K10;
K_K05, K_K06, K_K10;
K_K01;
K_K04, K_K05, K_K10

Obserwacja własna opiekuna wyznaczonego z
ramienia instytucji organizującej praktyki.

1,0

MK_30 MODUŁ 30 Seminarium licencjackie

suma

MK_31 MODUŁ 31 Praktyki zawodowe

suma

21,0

21,0

0,2

2,4

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21,0

0,0

21,0

21,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21,0

Praktyki zawodowe

6

suma
MK_32 MODUŁ 32 Zajęcia
niezwiązane z kierunkiem studiów

1,0

0,2

6

6,0

0,0

0,0

6

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

6,0

6,0

Zajęcia niezwiązane z kierunkiem studiów

2,0

2,0

2,0

suma

2,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

ŁĄCZNA LICZBA punktów ECTS ZE WSZYSTKICH MODUŁÓW

182,0

91,2

166,0

78,0

2,0

3,0

1,0

32,0

6,0

66,0

III WSKAŹNIKI PROCENTOWE
1. Procentowy udział punktów ECTS za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich studentów (min. 50%):

50,10%

2. Procentowy udział punktów ECTS uzyskiwanych wskutek realizacji modułów do wyboru (min. 30%):

36,26%

3. Procentowy udział punktów ECTS uzyskiwanych wskutek realizacji modułów zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym,
służących zdobywaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych przez studentów kierunków o profilu praktycznym (powyżej 50%):
4. Procentowy udział punktów ECTS uzyskiwanych wskutek realizacji modułów zajęć związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki związanej z kierunkiem studiów,
służących zdobywaniu pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych przez studentów kierunków o profilu ogólnoakademickim (powyżej 50%):

53,29%

5. Procentowy udział punktów ECTS dla każdego obszaru kształcenia, do którego przyporządkowany jest program studiów
(jeżeli efekty kształcenia określone dla programu kształcenia wyodrębniono z kilku obszarów kształcenia) :

100% nauki humanistyczne
nauka o języku 59,89%, nauka o
literaturze 28,02%, pozostałe 12,09%

MK_33 MODUŁ 33 Przedmioty nadobowiązkowe
realizowane w przypadku wyboru dodatkowej oferty
edukacyjnej proponowanej przez CEU

6. Procentowe udziały poszczególnych dziedzin nauki, do których odnosi się program studiów:

K_W02, K_W03,
K_W04, K_W06
K_U01, K_U03
K_K05, K_K06, K_K07,
K_K08

Dyskusje, sprawdziany.
Dyskusje, sprawdziany, ustne pytania
kontrolne.
Sprawdziany, projekty, przygotowanie i
prowadzenie lekcji w ramach praktyk.
Projekty, przygotowanie i prowadzenie lekcji w
ramach praktyk, ustne pytania kontrolne.
Przygotowanie i prowadzenie lekcji w ramach
praktyk, dyskusje, ustne pytania kontrolne.
Projekty, dyskusja.

Metodyka nauczania języków obcych - przedmiot
nieobowiązkowy, realizowany w przypadku wyboru
dodatkowej oferty edukacyjnej proponowanej przez
CEU
18

suma

18,0

4,8

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

IV WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW ORAZ UZYSKIWANY TYTUŁ ZAWODOWY
Warunkiem ukończenia studiów I stopnia i uzyskania tytułu zawodowego licencjata jest uzyskanie min. 182 punktów ECTS, przygotowanie pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz zdanie egzaminu dyplomowego (licencjackiego). Datą
ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego. Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych potwierdzający uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego.

(pieczątka i podpis Dziekana)

