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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
SPECJALISTYCZNE SEMINARIUM JĘZYKOWE 

(ROSYJSKI) 

Nazwa w języku angielskim:  
  

SPECIALIST RUSSIAN 

Język wykładowy:  JĘZYK ROSYJSKI WSPOMAGANY JĘZYKIEM POLSKIM 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Historia 

Jednostka realizująca:   Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  TRZECI 

Rok studiów:   3 

Semestr:  6 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Sergiusz Leończyk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Sergiusz Leończyk 

Założenia i cele przedmiotu: 

Pogłębianie kompetencji warsztatowych i 

przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań 

naukowych z wykorzystaniem źródeł i 

rosyjskojęzycznej literatury przedmiotu. 

Przygotowanie do aktywnego udziału w życiu 

naukowym poprzez prezentacje wyników swoich 

badań w formie wystąpień na konferencjach 

naukowych i publikacji. Zdobycie umiejętności 

analizowania tekstów rosyjskojęzycznych 

dotyczących historii, zarówno źródeł historycznych 

jak i literatury naukowej. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia 
 

WIEDZA 

W_01 
Posiada pogłębioną wiedzę na temat dziedziny związanej z obszarem 

prowadzonych badań naukowych 
 

W_02 
Zna najnowsze pojęcia, teorie i zagadnienia badawcze z zakresu nauk 

humanistycznych 
 

W_03 
Zna zasady etyki badań naukowych i zasady ochrony własności 

intelektualnej 
 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi zdobywać i przekazywać wiedzę w języku ojczystym i obcym  

U_02 Potrafi samodzielnie planować własny rozwój intelektualny  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Wykazuje samokrytycyzm w pracy naukowej, pracuje na rzecz 

usprawnienia i podniesienia efektywności 
 



prowadzonych badań 

K_02 Przestrzega zasad etyki pracy naukowej  

Forma i typy zajęć:  Ćwiczenia 30 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Podstawowa znajomość języka rosyjskiego 

Treści modułu kształcenia: 

 

1. Budowa składniowa wypowiedzi wielozdaniowych. 

 2. Analiza konstrukcji wielokrotnie złożonych. 

 3. Funkcjonalne style języka rosyjskiego. 

 4. Umiejętność określenia konkretnego stylu, wskazania dominujących cech.  

5. Właściwy dobór słowa. Łączliwość wyrazów.  

6.  Nadmiar (redundancja) i niedoborów językowej organizacji wypowiedzi. 

 7. Używanie słów obcego pochodzenia. 

 8.  Mieszanie stylów. Powtarzanie wyrazu w obrębie zdania, akapitu.  

9.  Błąd a innowacja językowa.  

10. Stylistyczne wykorzystanie synonimów, antonimów, paronimów, homonimów i słów 

wieloznacznych.  

11. Wystąpienie publiczne. Kontakt z audytorium. Technika wypowiedzi.  

12. Sztuka dyskusji polemiki. 

 13. Etykieta językowa. 

 14. Analiza i ocena wypowiedzi. 

Literatura podstawowa: 

Anna Żelezik, Beata Gawęcka-Ajchel, Język rosyjski dla studentów kierunków 

humanistycznych, Kielce 2007 

Gramatyka języka rosyjskiego, Toruń 2008 

Rosyjski w ćwiczeniach, Warszawa 2011 

Słowniki rosyjsko-polskie i polsko-rosyjskie. 

Literatura dodatkowa: 

 

Barbara Lankamer, Zbiór zadań z gramatyki języka rosyjskiego z komentarzem. Skrypt dla 



studentów, kandydatów na studia i maturzystów, Warszawa 2001 

Antoni Markunas, Zeev Nimron, Arkady Purisman, Rosyjsko-polski dydaktyczny słownik 

terminów historycznych, Poznań 2000 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny. Każde z omawianych zagadnień poprzedzone jest materiałem 

teoretycznym, dzięki któremu studenci zapoznają się z terminologią i specyfiką omawianego tematu. Następnie 

realizowana jest część praktyczna w postaci konkretnych ćwiczeń odpowiednio z zakresu stylistyki języka 

rosyjskiego lub kultury wypowiedzi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty kształcenia sprawdzane będą na dwóch oraz podczas zaliczenia ustnego. 

Forma i warunki zaliczenia: 

 Zaliczenie dwóch kolokwiów na ocenę. Zaliczenie na ocenę. Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: 

nie więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach. 

Bilans punktów ECTS*: 

  

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 30 

Przygotowanie do kolokwium 20 

Sumaryczne obciążenie studenta 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 


