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Załącznik nr 4  

do Uchwały Senatu Nr XXV-16.12/22 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

Nazwa kierunku: Rusycystyka 

Profil – ogólnoakademicki 

Poziom studiów: drugiego stopnia 

Dziedzina: nauk humanistycznych (100%), dyscyplina naukowa: językoznawstwo (60 %), literaturoznawstwo (40 %) 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji - studia drugiego stopnia – poziom 7 

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 

specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz główne tendencje rozwojowe językoznawstwa i językoznawstwa stosowanego, 

literaturoznawstwa, a także nauk o kulturze i religii; ich powiązania z innymi dyscyplinami humanistycznymi, pozwalające na 

integrowanie dyscyplin 

P7U_W P7S_WG 

K_W02 
na poziome rozszerzonym system pojęciowy z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa i nauk o kulturze i religii, a także 

przekładoznawstwa, zorientowany na zastosowanie wiedzy w działalności praktycznej  
P7U_W P7S_WG 

K_W03 
w rozszerzonym stopniu kluczowe zagadnienia z zakresu systemu języka rosyjskiego, tendencje rozwojowe współczesnego 

języka rosyjskiego oraz ma wiedzę ogólną o kompleksowej naturze języka i jego historycznej zmienności 
P7U_W P7S_WG 

K_W04 
współczesne teorie językoznawcze, literaturoznawcze oraz teorie przekładu; metody opisu, analizy i interpretacji przekładu oraz 

oceny jakości tłumaczenia i metodyki wykonywania zadań 
P7U_W P7S_WG 

K_W05 w pogłębionym stopniu zjawiska kultury rosyjskiej, w tym również w kontekście europejskiej myśli humanistycznej P7U_W P7S_WG 

K_W06 
główne dylematy współczesnej cywilizacji, szczególnie w odniesieniu do typów i form aktywności kulturalnej oraz tych, które 

pojawiają się na pograniczu różnych kultur i religii 
P7U_W P7S_WK 

K_W07 
zasady etyki zawodowej oraz podstawowe pojęcia i zasady pracy, wynikające z kierunku kształcenia, a także regulacje, dotyczące 

ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego i samodzielnego pisania prac 
P7U_W P7S_WK 

K_W08 
zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, wykorzystujących wiedzę z dyscyplin nauk 

humanistycznych, właściwych dla kierunku rusycystyka 
P7U_W P7S_WK 

 UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI 
Kod 

składnika 

Kod składnik 

opisu 
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opisu 

K_U01 
porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na poziomie biegłości C2 ESOKJ w zakresie języka 

rosyjskiego i B2+ ESOKJ w zakresie języka obcego 
P7U_U P7S_UK 

K_U02 

swobodnie komunikować się z użyciem terminologii specjalistycznej i naukowej w typowych i nietypowych sytuacjach 

społecznych i zawodowych oraz innowacyjnie wykonywać złożone zadania, a także formułować i rozwiązywać problemy nie w 

pełni przewidywalnych warunkach, z wykorzystaniem nowej wiedzy, również z innych dziedzin 

P7U_U P7S_UK 

K_U03 

przeprowadzić krytyczną analizę i twórczą interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury, stosując oryginalne 

podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz przekładoznawstwa, określać 

ich znaczenia, oddziaływanie społeczne i miejsce w procesie historyczno-kulturowym 

P7U_U P7S_UW 

K_U04 tworzyć w języku obcym i w języku polskim rozbudowane teksty pisemne i ustne, zróżnicowane stylistycznie P7U_U P7S_UW 

K_U05 

weryfikować i formułować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi, opracowywać i prezentować własne wyniki 

badań, wykorzystując zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) oraz istniejące, a także innowacyjne metody i 

narzędzia badawcze; właściwie dobierać źródła, dokonywać ich oceny, krytycznej analizy i syntezy 

P7U_U P7S_UW 

K_U06 
prowadzić debatę na tematy związane z problematyką studiowanych dyscyplin; argumentować, tworzyć wnioski i syntetyczne 

podsumowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów  
P7U_U P7S_UK 

K_U07 współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz kierować pracą zespołu P7U_U P7S_UO 

K_U08 

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się, rozwijać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne 

działania zmierzające do rozwijania zdolności kierowania własną karierą zawodową, a także ukierunkowywać innych w tym 

zakresie 

P7U_U P7S_UU 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO 

Kod 

składnika 

opisu 

Kod składnik 

opisu 

K_K01 
obiektywnej oceny poziomu swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności; zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu; dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego 
P7U_K P7S_KK 

K_K02 

ponoszenia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego; uczestniczenia w różnorodny oraz wielowymiarowy 

sposób w bieżącym życiu kulturalnym i artystycznym; wykazywania aktywności w samodzielnym podejmowaniu działań 

profesjonalnych związanych ze studiowanym językiem obcym, w ich planowaniu i organizacji 

P7U_K P7S_KO 

K_K03 inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7U_K P7S_KO 

K_K04 

formułowania i rozwiązywania problemów etycznych związanych z własną pracą, odpowiedzialnością przed współpracownikami 

i innymi członkami społeczeństwa; szanowania praw autorskich oraz etycznego i zgodnego z przyjętymi zasadami korzystania z 

literatury przedmiotu 

P7U_K P7S_KR 

 


