PROGRAM STUDIÓW - część A
I INFORMACJE OGÓLNE
1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny
2. Nazwa kierunku: Filologia
3. Oferowane specjalności: Filologia rosyjska – przekładoznawstwo
4. Poziom kształcenia: studia II stopnia
5. Profil kształcenia: ogólnoakademicki
6. Forma studiów: studia stacjonarne
7. Liczba semestrów: 4
8. Łączna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 120
9. Łączna liczba godzin dydaktycznych: 830
10. Program uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 30.05.2017 r. Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018

II MODUŁY KSZTAŁCENIA

K_W08, K_W09
K_U01, K_U02, K_U08, K_U10,
K_U11, K_U12, K_U13
K_K02, K_K03, K_K05

auka języka rosyjskiego, cz.2

suma

K_W08, K_W09
K_U01, K_U02, K_U08, K_U10,

Ocena formatywna: prace pisemne na zadany temat, ocena według
kryteriów. Ocena podsumowująca: praca pisemna na zadany temat,

19,0

12,0

19,0

19,0

12,0

19,0

19,0

0,0

0,0

do wyboru

z praktyk zawodowych

19,0

z języka obcego (lektorat)

Praktyczna nauka języka rosyjskiego, cz. 1

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

1. Kolokwium pisemne.
2. Ocena aktywności w trakcie zajęć.
3. Egzamin ustny i pisemny, projekty, prezentacje multimedialne,
wypracowanie, pisemne i ustne prace domowe.
Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatycznotłumaczeniowa, audiolingwalna).

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

Przedmioty/moduły

Efekty kształcenia

wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich i studentów

Metody kształcenia
oraz sposoby weryfikacji

liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł

MK_1, MODUŁ 1 Praktyczna nauka języka
rosyjskiego, cz. 1

Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu)

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - Punkty ECTS w ramach zajęć:

0,0

0,0

MK_2 MODUŁ 2 Praktyczna nauka języka rosyjskiego, cz.2

K_W08, K_W09
K_U01, K_U02, K_U08, K_U10,
K_U11, K_U12, K_U13
K_K02, K_K03, K_K05

Ocena formatywna: prace pisemne na zadany temat, ocena według
kryteriów. Ocena podsumowująca: praca pisemna na zadany temat,
ocena według kryteriów.
Metoda
eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatycznotłumaczeniowa, audiolingwalna).

Praktyczna nauka języka rosyjskiego, cz. 2

27,0

MK_3 MODUŁ 3
Technologia informacyjna

suma

K_W02, K_W12
K_U01; K_U03; K_U10; K_U12
K_K01

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

1,0

Technologia informacyjna

MK_4 MODUŁ 4 Nowe technologie w
doskonaleniu językowym

27,0

9,6

27,0

27,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3,6

6,0

3,6

6,0

0,6

3. Ocena formatywna: zadanie praktyczne.
Ocena podsumowująca: zadanie praktyczne.
Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna).

K_W01, K_W02, K_W03, K_W06,
K_W08, K_U02, K_U03, K_U04,
K_U05, K_K01, K_K05

Ocena formatywna: wypowiedź ustna, pisemna, zadanie praktyczne.
Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatycznotłumaczeniowa).

Nowe technologie w doskonaleniu językowym

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04,
K_W06, K_W08, K_W10
K_U02, K_U03, K_U04, K_U05,
K_U06, K_U07, K_U08, K_U09,
K_U10
K_K01, K_K03, K_K05, K_K07

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja aktywności studenta przez
prowadzącego, wypowiedzi ustne studenta. Metoda eklektyczna
(metoda komunikacyjna, kognitywna).

Metodologia badań językoznawczych
K_W01, K_W02, K_W03,K_W04,
K_W05, K_W06,
K_U05, K_U07

1,0

6,0

Najnowsza literatura rosyjska

suma
przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego; ocena
aktywności w trakcie zajęć; zaliczenie pisemne; egzamin pisemny
przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena
aktywności w trakcie zajęć; sprawdzian dotyczący metodologii ogólnej
przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego; ocena
aktywności w trakcie zajęć; sprawdzian dotyczący metodologii
językoznawczej
przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego; ocena
aktywności w trakcie zajęć; sprawdzian dotyczący znajomości
podstawowych założeń kierunków i szkół lingwistycznych
przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego; ocena
aktywności w trakcie zajęć

1,0

1,0

suma
MK_5 MODUŁ 5 Najnowsza literatura rosyjska

27,0

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

suma

oznawczych/literaturoznawczych

27,0

9,6

6,0

1,0

3,0

0,0

1,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

MK_6 MODUŁ 6 Metodologia badań językoznawczych/literaturoznawczych

Metodologia badań językoznawczych
K_W01, K_W02, K_W03,K_W04,
K_W05, K_W06,
K_U05, K_U07
K_K01, K_K02
Metodologia badań literaturoznawczych
K_W01, K_W05
K_U05, K_U08, K_U12
K_K02

przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego; ocena
aktywności w trakcie zajęć; zaliczenie pisemne; egzamin pisemny
przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena
aktywności w trakcie zajęć; sprawdzian dotyczący metodologii ogólnej
przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego; ocena
aktywności w trakcie zajęć; sprawdzian dotyczący metodologii
językoznawczej
przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego; ocena
aktywności w trakcie zajęć; sprawdzian dotyczący znajomości
podstawowych założeń kierunków i szkół lingwistycznych
przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego; ocena
aktywności w trakcie zajęć
przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego; ocena
aktywności w trakcie zajęć; egzamin pisemny

Przedmiot A: Metodologia badań językoznawczych
Przedmiot B: Metodologia badań literaturoznawczych

3,0

MK_7 MODUŁ 7 Praktyczna nauka
drugiego języka obcego

suma

K_W02
K_K02, K_U05, K_U11, K_U13
K_K01, K_K03, K_K04, K_K05

1. Ocena ćwiczeń praktycznych, ocena efektów pracy zespołowej, ocena
udziału w dyskusji na zajęciach, przedłużona obserwacja aktywności
studenta przez prowadzącego.
2. Ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach
pracy własnej studenta, ocena wypowiedzi ustnej studenta, przedłużona
obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego.
3. Ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach
pracy własnej studenta.

A. Lektorat języka obcego
B. Specjalistyczne warsztaty językowe

MK_8 MODUŁ 8 Semantyka i pragmatyka dyskursu w języku rosyjskim

3,0

4,0

3,0

4,0

3,0

3,0

0,0

3,0

4,0

4,0

3,0

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

4,0

2,0

Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatycznotłumaczeniowa, audiolingwalna).

suma

K_W01, K_W02, K_W05, K_U01,
K_U02, K_U03, K_U05, K_K01,
K_K02,

1. Ocena ćwiczeń praktycznych, ocena efektów pracy zespołowej, ocena
udziału w dyskusji na zajęciach, przedłużona obserwacja aktywności
studenta przez prowadzącego.
2. Ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach
pracy własnej studenta, ocena wypowiedzi ustnej studenta, przedłużona
obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego.
3. Ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach
pracy własnej studenta.
Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatycznotłumaczeniowa).

Semantyka i pragmatyka deskursu w języku rosyjskim

K_W03
K_U07
K_K03

Ocena formatywna: obserwacja studenta, ocena według kryteriów.
Ocena podsumowująca: obserwacja studenta, ocena według kryteriów.
Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna).

Ochrona własności intelektualnej

4,0

3,0

suma
MK_9 MODUŁ 9 Ochrona
własności intelektualnej

3,0

obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, wypowiedzi ustne
studenta, referat
obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, kolokwium,
praca pisemna lub ustna na zadany temat,
Odpowiedź ustna, obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego
obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, praca pisemna
lub ustna na zadany temat,
obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, referat Metoda
eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna).

3,0

1,0

2,0

2,0

0,2

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

0,0

3,0

MK_9 MODUŁ 9 Ochrona
własności intelektualnej

K_W03
K_U07
K_K03

Ocena formatywna: obserwacja studenta, ocena według kryteriów.
Ocena podsumowująca: obserwacja studenta, ocena według kryteriów.
Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna).

Ochrona własności intelektualnej

1,0

MK_10 MODUŁ 10 Teoria
tłumaczenia – Moduł specjalności

suma

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05,
K_W06, K_W08
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04,
K_U05, K_U08, K_U09, K_U12
K_K01

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez
prowadzącego; Ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca:
zaliczenie.
Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatycznotłumaczeniowa).

Teoria tłumaczenia – moduł specjalności

2,0

MK_11 MODUŁ 11 Metodologia
przekładu – Moduł specjalności

suma

K_W01, K_W02, K_W04, K_W05,
K_W06
K_U01, K_U02, K_U03, K_U05,
K_U06
K_K01, K_K02, K_K03

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez
prowadzącego; Ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca:
zaliczenie.
Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatycznotłumaczeniowa).

Metodologia przekładu – moduł specjalności

MK_12 MODUŁ 12 Analiza przekładowa tekstów pisanych – Moduł specjalności

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez
prowadzącego. Ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca:
zaliczenie.
Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatycznotłumaczeniowa).

Analiza przekładowa tekstów pisanych – moduł specjalności

tłumaczeniowe (przekład tekstów
ego) – Moduł specjalności

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04,
K_W05, K_W06, K_W07, K_W08,
K_W10,
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04,

3,0

4,0

suma

1. Ocena ćwiczeń praktycznych, ocena efektów pracy zespołowej, ocena
udziału w dyskusji na zajęciach, przedłużona obserwacja aktywności
studenta przez prowadzącego.
2. Ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach
pracy własnej studenta, ocena wypowiedzi ustnej studenta, przedłużona
obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego.

2,0

3,0

suma

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04,
K_W06, K_W08, K_W10
K_U01, K_U02, K_U03, K_U06,
K_U07, K_U09,K_U14
K_K01, K_K02, K_K03

1,0

Warsztaty tłumaczeniowe (przekład tekstów literackich z języka obcego) –

4,0

4,0

0,2

0,2

0,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

2,0

3,0

2,4

4,0

2,4

4,0

2,4

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

MK_13 MODUŁ 13 Warsztaty tłumaczeniowe (przekład tekstów
literackich z języka obcego) – Moduł specjalności

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04,
K_W05, K_W06, K_W07, K_W08,
K_W10,
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04,
K_U05, K_U06, K_U07, K_U09,
K_U10, K_U11,K_U12, K_U13,
K_K01, K_K03

1. Ocena ćwiczeń praktycznych, ocena efektów pracy zespołowej, ocena
udziału w dyskusji na zajęciach, przedłużona obserwacja aktywności
studenta przez prowadzącego.
2. Ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach
pracy własnej studenta, ocena wypowiedzi ustnej studenta, przedłużona
obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego.
3. Ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach
pracy własnej studenta.

Warsztaty tłumaczeniowe (przekład tekstów literackich z języka obcego) –
moduł specjalności

MK_14 MODUŁ 14 Praktyczne tłumaczenie tekstów
specjalistycznych z języka obcego – Moduł specjalności

4,0

2,4

4,0

2,4

4,0

2,4

4,0

2,4

4,0

2,4

4,0

1,8

2,0

4,0

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04,
K_W05, K_W06, K_W07, K_W08,
K_W10,
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04,
K_U05, K_U06, K_U07, K_U09,
K_U10, K_U11,K_U12, K_U13,
K_K01, K_K03

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04,
K_W05, K_W06, K_W07, K_W08,
K_W10,
K_U01, K_U02, K_U03, K_U04,
K_U05, K_U06, K_U07, K_U09,
K_U10, K_U11,K_U12, K_U13,
K_K01, K_K03

Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatycznotłumaczeniowa).

Praktyczne tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka obcego – moduł
specjalności

1. Ocena ćwiczeń praktycznych, ocena efektów pracy zespołowej, ocena
udziału w dyskusji na zajęciach, przedłużona obserwacja aktywności
studenta przez prowadzącego.
2. Ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach
pracy własnej studenta, ocena wypowiedzi ustnej studenta, przedłużona
obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego.
3. Ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach
pracy własnej studenta.
Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatycznotłumaczeniowa).

Warsztaty tłumaczeniowe (przekład tekstów literackich z umiarkowanie
specjalistycznych na język obcy) – moduł specjalności

suma

K_W03, K_W04, K_W07, K_W09
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06,
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10,
K_U11, K_U13
K_K01, K_K03

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

1. Ocena ćwiczeń praktycznych, ocena efektów pracy zespołowej, ocena
udziału w dyskusji na zajęciach, przedłużona obserwacja aktywności
studenta przez prowadzącego.
2. Ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach
pracy własnej studenta, ocena wypowiedzi ustnej studenta, przedłużona
obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego.
3. Ocena pracy pisemnej na zadany temat przygotowywanej w ramach
pracy własnej studenta.

suma
MK_15 MODUŁ 15 Warsztaty tłumaczeniowe (przekład tekstów
literackich z umiarkowanie specjalistycznych na język obcy) –
Moduł specjalności

2,4

Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatycznotłumaczeniowa).

suma

ODUŁ 16 Tłumaczenie przysięgłe Moduł specjalności

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

Ocena formatywna:
Przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego; ocena
zaangażowania i aktywności studenta podczas zajęć.
Ocena podsumowująca: zaliczenie
Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatycznotłumaczeniowa).

Tłumaczenie przysięgłe - moduł specjalności

2,0

2,0

MK_16 MODUŁ 16 Tłumaczenie przysięgłe Moduł specjalności

K_W03, K_W04, K_W07, K_W09
K_U03, K_U04, K_U05, K_U06,
K_U07, K_U08, K_U09, K_U10,
K_U11, K_U13
K_K01, K_K03

Ocena formatywna:
Przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego; ocena
zaangażowania i aktywności studenta podczas zajęć.
Tłumaczenie przysięgłe - moduł specjalności

Ocena podsumowująca: zaliczenie

2,0

2,0

1,8

2,0

10,8

32,0

2,0

Metoda eklektyczna (metoda komunikacyjna, kognitywna, gramatycznotłumaczeniowa).

suma
MK_17 MODUŁ 17 Seminarium magisterskie

1,8

Seminarium magisterskie literaturoznawcze
K_W01, K_W02, K_W03, K_W05
K_U02, K_U03, K_U08, K_U10,
K_U11
K_K01, K_K03
Seminarium magisterskie –
językoznawcze
K_W01, K_W04, K_W07, K_W08
K_U04, K_U07, K_U08, , K_U11,
K_K01

Seminarium magisterskie - literaturoznawcze
1.Obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, praca pisemna
na zadany temat, wypowiedzi ustne studenta.
2.Obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, wypowiedzi
ustne studenta, praca magisterska.
3.Ocena aktywności studenta w trakcie zajęć, praca pisemna na zadany
temat, wypowiedzi ustne studenta, praca magisterska
4.Wypowiedzi ustne lub pisemne studenta, praca magisterska.
5.Ocena aktywności studenta w trakcie zajęć, praca pisemna na zadany
temat, wypowiedzi ustne studenta.

2,0

32,0

Seminarium magisterskie

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

32,0

Seminarium magisterskie – językoznawcze
Obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, praca pisemna na
zadany temat, wypowiedzi ustne studenta, praca magisterska

suma

32,0

10,8

32,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32,0

suma

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ŁĄCZNA LICZBA punktów ECTS ZE WSZYSTKICH MODUŁÓW

120,0

61,2

115,0

53,0

1,0

2,0

0,0

61,0

III WSKAŹNIKI PROCENTOWE
1. Procentowy udział punktów ECTS za zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich studentów (min. 50%):
2. Procentowy udział punktów ECTS uzyskiwanych wskutek realizacji modułów do wyboru (min. 30%):
2a. Procentowy udział punktów ECTS uzyskiwanych wskutek realizacji zajęć w języku obcym w ramach modułów do wyboru (w przypadku wprowadzenia przez radę wydziału obowiązku
realizacji takich zajęć):
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
oraz umiejętności
prowadzenia
badań naukowych
przez studentów
kierunków
5.
Procentowy
udział punktów
ECTSwiedzy
dla każdego
obszaru kształcenia,
do którego
przyporządkowany
jest program
studiówo profilu ogólnoakademickim (powyżej 50%):
(jeżeli efekty kształcenia określone dla programu kształcenia wyodrębniono z kilku obszarów kształcenia) :

50,00%
50%
95,78%

56,66%
100% nauki humanistyczne
98,34% nauki
humanistyczne, pozostałe
1,66%

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

IV WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW ORAZ UZYSKIWANY TYTUŁ ZAWODOWY
Warunkiem ukończenia studiów II stopnia i uzyskania tytułu zawodowego magistra jest uzyskanie absolutorium, przygotowanie pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz zdanie egzaminu dyplomowego (magisterskiego).
Datą ukończenia studiów jest data złożenia egzaminu dyplomowego. Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych potwierdzający uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego.

………………………………………………….
(pieczątka i podpis Dziekana)

