
Załącznik nr 3  
do Uchwały Senatu Nr XXV-16.12/22 

z dnia  27 kwietnia 2022 r.  
Nazwa kierunku: Rusycystyka 

Profil – ogólnoakademicki 

Poziom studiów: pierwszego stopnia 

Dziedzina: nauk humanistycznych (100%), dyscyplina naukowa: językoznawstwo (65%), literaturoznawstwo (35%) 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji - studia pierwszego stopnia – poziom 6 

Symbole 

efektów 

kierunkowych 
Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 

uniwersalnych 

charakterystyk 

PRK 

Odniesienie do 

charakterystyki 

drugiego stopnia 

PRK dla właściwego 

poziomu 

1 2 3 4 

  WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE Kod składnika opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_W01 
w zaawansowanym stopniu terminologię fachową związaną ze studiowaną specjalnością oraz pojęcia z zakresu 

językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, a także nauk pokrewnych 
P6U_W P6S_WG 

K_W02 w rozszerzonym stopniu zagadnienia z zakresu historii i systemu języka rosyjskiego oraz ich wzajemne zależności  P6U_W P6S_WG 

K_W03 
podstawy akwizycji języków pomocne w uczeniu się języków obcych oraz ma ogólną wiedzę porównawczą o 

systemie języka polskiego, rosyjskiego i drugiego języka słowiańskiego  
P6U_W P6S_WG 

K_W04 
główne zagadnienia z zakresu gramatyki i stylistyki języka rosyjskiego, drugiego języka słowiańskiego oraz języka 

zachodnioeuropejskiego 
P6U_W P6S_WG 

K_W05 
w rozszerzonym stopniu zjawiska i procesy w historii literatury oraz kultury rosyjskiej 

białoruskiej/bułgarskiej/ukraińskiej w kontekście europejskiej historii i tradycji literackiej 
P6U_W P6S_WG 



K_W06 

zasady tworzenia różnych rodzajów wypowiedzi ustnych i pisemnych w nauczanych językach oraz w 

zaawansowanym stopniu metody analizy i interpretacji tekstów, a także innych wytworów kultury rosyjskiej w 

obrębie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych językoznawstwa, literaturoznawstwa i nauk o kulturze i religii 

P6U_W P6S_WG 

K_W07 

dylematy współczesnej cywilizacji, ze szczególnym uwzględnieniem zasadniczych problemów administracyjno-

politycznych, kulturowych, gospodarczych i realiów historyczno-społecznych Rosji, Białorusi/Bułgarii/Ukrainy i 

Polski oraz stanowiska naukowe wobec nich 

P6U_W P6S_WK 

K_W08 

podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z nadaną 

kwalifikacją, w tym zasady etyki zawodowej oraz podstawowe pojęcia i zasady pracy, wynikające z kierunku 

kształcenia, a także regulacje, dotyczące prawa autorskiego i samodzielnego pisania prac 

P6U_W P6S_WK 

K_W09 
podstawowe zasady tworzenia różnych form przedsiębiorczości, mechanizmy zarządzania i funkcjonowania 

podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem wiedzy z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych 
P6U_W P6S_WK 

  UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI 
Kod składnika 

opisu 

Kod składnik 

opisu 

K_U01 

porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku rosyjskim na poziomie 

biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; w drugim języku słowiańskim na 

poziomie biegłości A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy; w języku obcym 

(zachodnioeuropejskim) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady 

Europy 

P6U_U P6S_UK 

K_U02 
komunikować się z użyciem terminologii fachowej z zakresu studiowanej specjalności oraz wykonywać złożone 

zadania i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach  
P6U_U P6S_UK 

K_U03 

operować w nauczanym języku podstawowymi pojęciami właściwymi dla dyscyplin językoznawstwa, 

literaturoznawstwa, nauk o religii i kulturze oraz nauk pokrewnych, a także dla wiedzy o akwizycji studiowanych 

języków 

P6U_U P6S_UK 

K_U04 
interpretować i konstruować w nauczanym języku różnego typu wypowiedzi ustne i pisemne, w tym również teksty 

fachowe, zgodnie z zasadami redakcji przewidzianymi dla danej formy oraz w oparciu o zdobytą wiedzę 
P6U_U P6S_UW 

K_U05 
rozpoznawać, analizować i interpretować z użyciem odpowiednich metod i narzędzi badawczych różne rodzaje 

wytworów kultury 
P6U_U P6S_UW 



K_U06 uwzględniać kontekst kulturowy, wyszukiwać oraz wyjaśniać podobieństwa i różnice w języku, literaturze i kulturze P6U_U P6S_UW 

K_U07 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się oraz, korzystając z biblioteki tradycyjnej i nowoczesnych 

technik informacyjnych (ICT), wyszukiwać, użytkować, a także dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy 

uzyskanej wiedzy w celu prezentacji własnych wyników badań, wykorzystując właściwe metody i narzędzia 

badawcze 

P6U_U 
P6S_UW 

P6S_UU 

K_U08 

brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska, dyskutować o nich oraz uzasadniać swoje 

stanowisko; argumentować, tworzyć wnioski i syntetyczne podsumowania z wykorzystaniem własnych poglądów 

oraz poglądów innych autorów 

P6U_U P6S_UK 

K_U09 

pracować indywidualnie oraz współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych, pełniąc różne role; 

przyjmować i wyznaczać zadania, pozwalające na realizację celów związanych z wybranymi sferami działalności 

zawodowej 

P6U_U P6S_UO 

  KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO 
Kod składnika 

opisu 

Kod składnik 

opisu 

K_K01 
świadomej oceny poziomu swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku 

trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu; ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego 
P6U_K P6S_KK 

K_K02 
przestrzegania zasad etyki zawodowej, związanych z własną i cudzą pracą oraz odpowiedzialnego pełnienia ról 

zawodowych; jest świadomy konsekwencji, zagrożeń i ograniczeń, wynikających z podejmowanych działań 
P6U_K P6S_KR 

K_K03 

przyjęcia odpowiedzialności za pielęgnowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Rosji oraz Białorusi/ 

Bułgarii/Ukrainy w kontekście kultury europejskiej; organizowania i uczestniczenia w różnorodnych 

przedsięwzięciach, których celem jest promocja kultury krajów obszaru nauczanego języka; wykazywania 

wrażliwości, tolerancji i szacunku wobec innych narodów w celu unikania stereotypów i uprzedzeń 

P6U_K P6S_KO  

K_K04 inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6U_K P6S_KO 

  

 

 


