WNIOSEK O UTWORZENIE SPECJALNOŚCI

KATEDRA UKRAINISTYKI

1. Nazwa jednostki, która ma prowadzić specjalność

STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ

2. Nazwa kierunku studiów, na którym ma być prowadzona
specjalność

[Eastern Slavic Studies]

- Tłumaczenie kierunku studiów w jęz. angielskim
3. Nazwa specjalności
- Tłumaczenie nazwy specjalności w jęz. angielskim
- Język, w którym ma być prowadzona specjalność

UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM I ANGIELSKIM
[Ukrainian Studies with Russian and English Language]

4. Od kiedy ma być prowadzona specjalność

2017/2018 r.ak.

5. Od którego roku studiów student deklaruje wybór specjalności.

Student deklaruje wybór specjalności od I. roku studiów magisterskich.

Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, założona w 1953, pełni ważną
6. Związek proponowanej specjalności z koncepcją kształcenia na
funkcję jako instytucja działająca na rzecz poszerzania wiedzy o Ukrainie w
kierunku studiów oraz z misją i strategią rozwoju jednostki i uczelni
wymiarze językowym, literaturoznawczym i kulturowym.
Zadanie to jest szczególnie istotne od roku 1991, w którym Ukraina odzyskała
niepodległość. Przemiany ustrojowe w Polsce i na Ukrainie wyznaczyły kierunek
zbliżenia obu państw, wskazały nowe wyzwania w ramach partnerstwa
strategicznego, co znalazło wyraz w profilu prowadzonej przez KU działności
naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej.
Katedra od wielu lat jest inicjatorem, współorganizatorem i inspiratorem szeregu
przedsięwzięć, w tym różnych form współpracy naukowo-dydaktycznej z
uczelniami oraz placówkami naukowymi w Polsce i na Ukrainie: konferencji,
wykładów gościnnych, staży naukowych, projektów naukowych, szeroko zakrojonej
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działalności edytorskiej, a także działań popularyzatorskich, promujących kulturę
ukraińską, język oraz sztukę sakralną i duchowość wschodnią w Polsce i w
Europie.
Celem studiów magisterskich na kierunku Studia nad Słowiańszczyzną
Wschodnią, specjalność Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim jest
wykształcenie specjalistów w dziedzinie ukrainistyki, posiadających szczegółową
wiedzę dotyczącą historii, literatury, kultury, współczesności i języka Ukrainy,
wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka ukraińskiego
na poziomie C2 oraz języka rosyjskiego na poziomie C1 i języka angielskiego na
poziomie C1. Studenci studiów magisterskich na specjalności Ukrainistyka z
językiem rosyjskim i angielskim otrzymują pogłębioną wiedzę specjalistyczną z
dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa ukraińskiego oraz
nauk ukrainoznawczych rozwijających się poza granicami Ukrainy (dorobek
emigracji ukraińskiej), a także umiejętności prowadzenia badań nad zjawiskami
kulturowymi i językowymi typowymi dla Europy Wschodniej. Nauka języka
ukraińskiego oraz dwóch pozostałych języków stwarza możliwości szerszego
dzielenia się zdobytą wiedzą oraz doświadczeniem w Europie i w świecie.
Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne absolwenta Katedry
Ukrainistyki korelują z efektami kierunkowymi związanymi ze znajomością w
zaawansowanym stopniu badań językoznawczych, literaturoznawczych oraz
kulturoznawczych wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także
umiejętnościami prowadzenia własnych badań. Kształcenie opiera się na wiedzy
filologicznej i kulturoznawczej, w znacznym stopniu przekazywanej z
wykorzystaniem metod i narzędzi interdyscyplinarnych. Zdobyta wiedza w
powiązaniu ze znajomością dwóch języków wschodniosłowiańskich zapewniają
absolwentowi możliwość analizy dziedzictwa kulturowego Europy ŚrodkowoWschodniej. Poprzez pogłębianą wiedzą o Ukrainie student lepiej poznaje
mechanizmy społeczne, które działają na całym świecie. Podczas studiów II
stopnia student zdobywa aparat badawczy do obiektywnej oceny zjawisk
społeczno- politycznych regionu.
Studia prowadzone przez Katedrę Ukrainistyki kontynuują wieloletnią
misję i strategię Wydziału. Nauczanie uniwersalnych zasad komunikacji
interkulturowej oparte jest na dbałości o zachowanie tożsamości historycznokulturowej różnych państw, regionów i mniejszości narodowych Europy w duchu
tolerancji i poszanowania ich praw.
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Studia ukrainistyczne oferowane przez Katedrę Ukrainistyki współbrzmią z
uniwersytecką ideą czerpania z dorobku innych narodów w poszanowaniu ich
kulturowej odrębności. Katedra Ukrainistyki przygotowuje studentów do prac
badawczych, oferuje nowoczesną formułę kształcenia, w której elementy
teoretyczne i praktyczne łączą się z kształtowaniem kompetencji społecznych i
świadomości historycznej. Student wybierający studia w Katedrze Ukrainistyki
otrzymuje możliwość wzbogacenia nie tylko wiedzy, ale również rozwoju własnych
zainteresowań i pasji. Studia te dodatkowo przygotowują do podjęcia drugiego,
równoległego kierunku. Wyposażając studenta w wiedzę specjalistyczną, stanowią
swoistego rodzaju zaplecze w podejmowaniu dalszych działań naukowych w
innych dziedzinach, np. w obszarze socjologii, stosunków międzynarodowych,
politologii i innych. Program posiada wyraźne odniesienia do założeń misji i
strategii rozwoju UW, których fundamentem jest jedność nauki i nauczania.
Koncepcja nauczania zakłada kształcenie cenionych na rynku pracy absolwentów
wyposażonych w szeroką wiedzę, umiejętności i kompetencje, niezbędne w życiu
gospodarczo-społeczno-kulturalnym, rozumiejących potrzebę kształcenia się przez
całe życie oraz potrzebę angażowania się w sprawy szczególnie ważne dla kraju.
Studenci studiów magisterskich na specjalności Ukrainistyka z językiem
7. W przypadku prowadzenia kilku specjalności na tym samym
rosyjskim i angielskim zdobywają wiedzę i umiejętności ogólnohumanistyczne,
kierunku studiów proszę uzasadnić jakie inne efekty kształcenia
takie jak zaawansowana znajomość terminologicznej i metodologicznej specyfiki
mają być zrealizowane w ramach nowo tworzonej specjalności
badań humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz
kulturoznawstwa. Otrzymują jednak przede wszystkim wiedzę specjalistyczną z
dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa ukraińskiego oraz
nauk ukrainoznawczych rozwijających się poza granicami Ukrainy (dorobek
emigracji ukraińskiej), a także podstawowe umiejętności analizy zjawisk
kulturowych i językowych typowych dla Europy Wschodniej. Studia umożliwiają
poznanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, językowego i społecznego
Ukrainy. Przygotowują do prowadzenia unikatowych, specjalistycznych badań
ukrainistycznych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i
kulturoznawstwa. Absolwent m.in. zna język ukraiński na poziomie C2, potrafi
formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia
badawcze, potrafi opracowywać i prezentować wyniki, pozwalające na
rozwiązywanie problemów w zakresie językoznawstwa ukraińskiego w
nieprzewidywalnych warunkach, wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i
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użytkować informacje dotyczące ukraińskiej literatury, kultury i historii od czasów
najdawniejszych do współczesności z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
w nieprzewidywalnych warunkach, potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi, i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa
ukraińskiego i translatoryki w typowych i nietypowych sytuacjach profesjonalnych,
formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia
badawcze, opracowywać i prezentować wyniki, pozwalające na rozwiązywanie
problemów w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa ukraińskiego w
nieprzewidywalnych warunkach, samodzielne zdobywać wiedzę w dziedzinie
języka ukraińskiego, wiedzę w dziedzinie literatury i kultury ukraińskiej oraz
wybranych zagadnień z literatur innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz
prowadzić prace badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i
ukierunkowywać innych w tym zakresie i in.
Wymienione wyżej kompetencje o charakterze specjalistycznym
umożliwiają absolwentom studiów magisterskich na specjalności Ukrainistyka z
językiem rosyjskim i angielskim prowadzenie samodzielnych badań
ukrainoznawczych, a także podejmowanie pracy zawodowej w instytucjach kultury,
instytucjach europejskich współpracujących z Ukrainą, organizacjach
pozarządowych, mediach, szkolnictwie itp. Kwalifikacje nabyte w czasie studiów
pozwalają absolwentom na wykonywanie, w sposób odpowiedzialny, różnych
zawodów. Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność Ukrainistyka z
językiem rosyjskim i angielskim są unikatową ścieżką dydaktyczną na
Uniwersytecie Warszawskim oraz na tle działalności innych uczelni w Polsce.
8. Poziom kształcenia [jednolite magisterskie, lub studia: I, II STUDIA II STOPNIA
stopnia]
STUDIA II STOPNIA STUDIA STACJONARNE / 4 SEMESTRY
9. Forma studiów [stacjonarne/niestacjonarne
(wieczorowe/zaoczne], czas trwania studiów (liczba semestrów)
MAGISTER
10. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta
w zakresie ukrainistyki z językiem rosyjskim i angielskim
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OPIS STUDIÓW
11. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Uchwała Senatu UW nr………………………….
Efekty kształcenia realizowane w trybie semestralnym.
Tabela odniesień efektów specjalnościowych do efektów kierunkowych– zał. A;
Tabela efektów kształcenia w odniesieniu do form realizacji zajęć – zał. A1;
Tabela efektów kształcenia w odniesieniu do metod ich weryfikacji zał.– A2;
Profil ogólnoakademicki

12. PROGRAM STUDIÓW dla specjalności na kierunku studiów:


liczba punktów ECTS konieczna do realizacji specjalności;



liczba punktów ECTS związana z profilem (odpowiednio
ogólnoakademickim i praktycznym)



liczba punktów ECTS dla modułów zajęć do wyboru (nie mniej
niż 30% łącznej liczby punktów ECTS) (proszę o zaznaczenie
w planie studiów modułów podlegających wyborowi przez
studenta)



łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na
zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich i studentów



wymiar, zasady, zdefiniowane efekty kształcenia i forma
odbywania praktyk zawodowych dla kierunku studiów o profilu
praktycznym, a w przypadku kierunku studiów o profilu
ogólnoakademickim – jeżeli program kształcenia na tych
studiach przewiduje praktyki. Jeżeli praktyki są obligatoryjne
(także na profilu ogólnoakademickim) to należy wykazać, że
jednostka gwarantuje liczbę miejsc do odbywania praktyk
równą liczbie studentów. W tym celu należy dołączyć umowy

Informacja o liczbie punktów ECTS
12.1. Liczba punktów ECTS konieczna do realizacji specjalności Ukrainistyki z
językiem rosyjskim i angielskim wynosi 120 punktów ECTS.
12.2. Z profilem związana jest liczba 66 punktów ECTS, co stanowi 55% ogólnej
liczby 120 ECTS (profil ogólnoakademicki).
12.3. Spośród zaproponowanych modułów, 9 stanowi moduły do wyboru
obejmujące 16 różnych przedmiotów (w tym przedmioty niezwiązane z kierunkiem
studiów – ogólnouniwersyteckie), którym łącznie przypisano 43 punkty ECTS, co
stanowi 36% całości punktacji ECTS (moduły podlegające wyborowi przez
studenta zostały zaznaczone w Planie studiów).
12.4. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach
wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów
wynosi 114 punktów ECTS.
12.5. Studia Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim nie przewidują
odbywania praktyk zawodowych na II stopniu studiów.
12.6. Na studiach stacjonarnych II stopnia student nie jest zobligowany do udziału
w zajęciach WF.
12.7. Liczba punktów ECTS, którą studenci Ukrainistyki z językiem rosyjskim i
angielskim muszą uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk społecznych wynosi 5
ECTS. W myśl „Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8
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lub inne porozumienia z pracodawcami, u których studenci sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin
będą mogli realizować praktyki zawodowe.
naukowych i artystycznych” (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2011 r.), obszar nauk
łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w społecznych obejmuje: (a) dziedzinę nauk społecznych (nauki o bezpieczeństwie;
nauki o obronności; nauki o mediach; nauki o polityce; nauki o polityce publicznej;
ramach praktyk
uwzględnienie zapisów w sprawie zajęć z wychowania
nauki o poznaniu i komunikacji społecznej; pedagogika; psychologia; socjologia),
fizycznego dla studentów studiów pierwszego stopnia i
(b) dziedzinę nauk ekonomicznych (ekonomia; finanse; nauki o zarządzaniu;
jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie
towaroznawstwo) oraz (c) dziedzinę nauk prawnych (nauki o administracji; prawo;
stacjonarnej (bez przypisania punktów ECTS)
prawo kanoniczne). Przedmioty te studenci wybierają spośród oferty przedmiotów
liczbę punktów ECTS (nie mniejszą niż 5), którą student musi
ogólnouniwersyteckich.
uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych
12.8. Przedmioty ogólnouniwersyteckie: W ciągu dwóch lat studiów magisterskich
lub nauk społecznych - w przypadku kierunków studiów
student jest zobligowany do uzyskania 6 punktów ECTS z przedmiotów
przypisanych do obszarów innych niż odpowiednio nauki
ogólnouniwersyteckich, przy czym 5 punktów ECTS z tych przedmiotów muszą
humanistyczne lub nauki społeczne
uwzględnienie przedmiotów ogólnouniwersyteckich (OGUN)
stanowić zajęcia z obszaru nauk społecznych (patrz. punkt 12.7.). Na przedmioty
zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 5 z dnia 13 stycznia 2017 ogólnouniwersyteckie obowiązują indywidualne zapisy w trybie rejestracji
r. w sprawie wyboru modułów zajęć w programach studiów
żetonowych. Szczegóły zajęć (ilość godzin w semestrze, formę zaliczenia, miejsce
uwzględnienie zapisów Uchwały nr 119 Senatu UW z dnia 17
i terminy odbywania zajęć, koordynatorów przedmiotu, osoby prowadzące grupę)
czerwca 2009 roku w sprawie Uniwersyteckiego Systemu
Nauczania Języków Obcych oraz Zarządzenia nr 59 Rektora ustalają jednostki dedykujące dany przedmiot.
UW w sprawie certyfikacji biegłości językowej z dn. 1 grudnia 12.9. Na studiach II stopnia (magisterskich) student zobowiązany jest uzyskać
poziom B2+ (Uchwała nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie
2014 r. z późn. zm.
- na studiach I stopnia student zobowiązany jest uzyskać
Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych oraz Zarządzenie nr 59
poziom B2
Rektora UW w sprawie certyfikacji biegłości językowej z dn. 1 grudnia 2014 r. z
- na studiach II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich późn. zm.).
student zobowiązany jest uzyskać poziom B 2 +
12.10. (a) Studenci II stopnia, którzy na studiach I stopnia nie realizowali
uwzględnienie obowiązkowych zajęć BHP i POWI, w wymiarze
obowiązkowych przedmiotów: BHP i POWI (w wymiarze nie mniej niż 4 godziny
nie mniej niż 4 godziny każde i po 0,5 pkt ECTS zgodnie z
każde i po 0,5 pkt ECTS) oraz Technologie informacyjne i komunikacyjne (w
Zarządzeniem Rektora nr 6 z dnia 13 stycznia 2017 r. w
wymiarze 30 godz. i 2 ECTS), zobligowani są do odbycia tych zajęć w trybie
sprawie przedmiotów przygotowujących do podjęcia
studiowania wspólnych dla wszystkich kierunków studiów oraz przewidzianym przez program studiów Ukrainistyka z językiem rosyjskim i
Technologii informacyjnych i komunikacyjnych w wymiarze 30 angielskim. (b) Studenci, którzy wymienione przedmioty zaliczyli w ramach
godz. (2 pkt ECTS) zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 8 z
programu realizowanego na uczelni zagranicznej (bądź na uczelni bez systemu
dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu
USOS) zobowiązani są zgłosić ten fakt Zastępcy Kierownika ds. studenckich
Zaliczania Osiągnięć zgodnego ze standardami Europejskiego
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Systemu Przenoszenia i Akumulowania Osiągnięć - ECTS.
[Dla studentów studiów I stopnia i dla studentów studiów II
stopnia, którzy nie realizowali ww. przedmiotów na studiach I
stopnia

13.

PLAN STUDIÓW dla specjalności wg załącznika B1.

C3. Kosztorys studiów [sporządzić kalkulację kosztów i podać
wysokość opłat dla studiów płatnych]

Data

PLAN STUDIOW dla specjalności UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM I
ANGIELSKIM wg załącznika B1.
Uchwały
1. Uchwała Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 21.03. 17 r.
2. Uchwała Samorządu Studentów Katedry Ukrainistyki z dnia 13.02.17 r.
3. Uchwała Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 20.03. 18 r.

DOKUMENTY

D.

Katedry Ukrainistyki oraz przedstawić osobiście odpowiednie świadectwa
ukończenia BHP, POWI oraz TI (np. suplement do dyplomu). Po konsultacji oraz
zapoznaniu się z treścią dokumentów, Zastępca Kierownika ds. studenckich KU
podejmuje decyzję o przepisaniu oceny (ocen) do systemu USOS, po czym drogą
pisemną informuje o tym fakcie Pełnomocnika ds. USOS KU. Postępowanie w
przypadku różnic w punktach ECTS regulują osobne przepisy.

Studia nie są płatne (odpłatność dla cudzoziemców regulowana jest odrębnymi
przepisami)
Zasady rekrutacji

podpis Dziekana (ów) /Kierownika (ów) podstawowej jednostki organizacyjnej
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Załącznik A

Tabela odniesienia efektów specjalnościowych do efektów kierunkowych
dla modułu językoznawczego
Objaśnienia:
S2 – specjalnościowe efekty kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią specjalność ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim
K2 – kierunkowe efekty kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią
W – kategoria wiedzy
U – kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych
H – obszar kształcenia odpowiadający naukom humanistycznym
S - obszar kształcenia odpowiadający naukom społecznym
Nazwa specjalności:
Poziom kształcenia:
Profil kształcenia:
Obszar kształcenia:
Symbol
specjalnościowych
efektów
kształcenia

UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM I ANGIELSKIM
studia drugiego stopnia
ogólnoakademicki
obszar nauk humanistycznych

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Po zakończeniu studiów II stopnia absolwent:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

Odniesienie
do
kierunkowych
efektów
kształcenia

oznaczenie
stosownym
symbolem
z jakiego
obszaru
jest efekt
kształcenia
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S2_W01
S2_W02
S2_W03
S2_W04

w pogłębionym stopniu badania z zakresu językoznawstwa ukraińskiego; przedmiotową i metodologiczną specyfikę
przedmiotu oraz terminologię

K2_W01
K2_W02
K2_W03
w pogłębionym stopniu badania z zakresu językoznawstwa ukraińskiego, w tym translatoryki, ich terminologię, teorie i K2_W04
metodologie
w pogłębionym stopniu powiązania nauki o języku ukraińskim z nauką o języku polskim, z literaturoznawstwem K2_W05
ukraińskim, etnologią, historią Ukrainy

H
H
H

w pogłębionym stopniu główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w zakresie językoznawstwa
ukraińskiego, metody analizy tekstów historycznych i współczesnych
pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
w pogłębionym stopniu kompleksową naturę języka oraz jego złożoności i historyczną zmienność jego znaczeń

K2_W06
K2_W07
K2_W08
K2_W09

H

Umiejętności: absolwent potrafi
wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące języka ukraińskiego, rosyjskiego i
angielskiego oraz translatoryki z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w nieprzewidywalnych warunkach

K2_U01

H

S2_U02

formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia badawcze, opracowywać i prezentować K2_U02
wyniki, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie językoznawstwa ukraińskiego w nieprzewidywalnych
warunkach

H

S2_U03

samodzielne zdobywać wiedzę w dziedzinie języka ukraińskiego oraz prowadzić prace badawcze, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego
posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi, i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa
ukraińskiego i translatoryki w typowych i nietypowych sytuacjach profesjonalnych
w nieprzewidywalnych warunkach merytorycznie argumentować, z wykorzystywaniem poglądów innych autorów,
formułować wnioski

K2_U03

H

K2_U04

H

K2_U05
K2_U06

H

porozumiewać się ze specjalistami w zakresie językoznawstwa i translatoryki oraz ze zróżnicowanymi kręgami
odbiorców, w języku polskim, ukraińskim, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych
przygotować poprawne, klarowne i spójne prace pisemne w języku w języku polskim, ukraińskim, dotyczące zagadnień
szczegółowych, z wykorzystywaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
przygotować wystąpienia ustne, w języku polskim, ukraińskim, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem
ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
posługiwać się językiem ukraińskim na poziomie C2, angielskim na poziomie C1 oraz rosyjskim na poziomie C1

K2_U07

H

K2_U08

H

K2_U09

H

K2_U10

H

S2_W05
S2_W06
S2_U01

S2_U04
S2_U05
S2_U06
S2_U07
S2_U08
S2_U09

H
H
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S2_U10
S2_U11
S2_K01
S2_K02
S2_K03
S2_K04

kierować pracą zespołu
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
krytycznej oceny odbieranych treści
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
określania priorytetów służących realizacji wyznaczonego przez siebie i innych zadania w zakresie zobowiązań
społecznych
prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
społecznych, podtrzymywania etosu

K2_U11
K2_U12

H
H

K2_K01
K2_K02
K2_K03

H
H
H

K2_K04

H

odniesienie
do
kierunkowych
efektów
kształcenia

oznaczenie
stosownym
symbolem z
jakiego
obszaru jest
efekt
kształcenia

Tabela odniesienia efektów specjalnościowych do efektów kierunkowych
dla modułu literaturoznawczo-kulturoznawczego
Nazwa kierunku studiów:
Poziom kształcenia:
Profil kształcenia:
Symbol
specjalnościowych
efektów
kształcenia

S2_W01

UKRAINISTYKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM I ANGIELSKIM
studia drugiego stopnia
ogólnoakademicki

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Po zakończeniu studiów II stopnia absolwent:

Wiedza: absolwent zna i rozumie
w pogłębionym stopniu badania z zakresu nauk literaturoznawczych, kulturoznawczych w dziedzinie ukrainistyki; ich
specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz terminologię

K2_W01
K2_W02

H
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S2_W02
S2_W03
S2_W04
S2_W05
S2_W06
S2_W07

S2_U01

S2_U02
S2_U03
S2_U04
S2_U05
S2_U06
S2_U07
S_U08

w pogłębionym stopniu badania, teorię i metodologię badań ukrainistycznych w zakresie literaturoznawstwa i
kulturoznawstwa; metody analizy i interpretacji dzieł literatury i kultury ukraińskiej od czasów najdawniejszych do
współczesności
w pogłębionym stopniu powiązania historii literatury z historią Ukrainy i historią kultury oraz powiązanie tych nauk z
innymi naukami, w tym z historią filozofii, naukami społecznymi i innymi dziedzinami

K2_W03
K2_W04
K2_W07
K2_W05

H

w pogłębionym stopniu etapy rozwoju ukraińskiej literatury, kultury od czasów najdawniejszych do współczesności,
kierunki rozwoju badań w zakresie ukraińskiego literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz współczesne nurty
kulturowe
pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
w pogłębionym stopniu zasady funkcjonowania ukraińskich instytucji z dziedziny kultury, polityki, gospodarki oraz życia
społecznego
wybrane zagadnienia z literatury i kultury rosyjskiej oraz z innych literatur wybranych krajów Europy ŚrodkowoWschodniej

K2_W06

H

K2_W08
K2_W10

H
H

Umiejętności: absolwent potrafi
wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące ukraińskiej literatury, kultury i
historii od czasów najdawniejszych do współczesności z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w
nieprzewidywalnych warunkach
formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia badawcze, opracowywać i prezentować
wyniki, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa ukraińskiego w
nieprzewidywalnych warunkach
samodzielne zdobywać wiedzę w dziedzinie literatury i kultury ukraińskiej oraz wybranych zagadnień z literatur innych
krajów Europy Środkowo-Wschodniej, prowadzić prace badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego
posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa lub
kulturoznawstwa w typowych i nietypowych sytuacjach profesjonalnych
w nieprzewidywalnych warunkach merytorycznie uargumentować wyniki swoich badań w dziedzinie ukraińskiej
literatury, kultury i historii oraz od czasów najdawniejszych do współczesności, formułować wnioski
porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie
literaturoznawstwa i kulturoznawstwa ukraińskiego ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców
przygotować poprawne, klarowne i spójne prace pisemne z dziedziny ukraińskiej literatury, kultury i historii od czasów
najdawniejszych do współczesności z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
przygotować wystąpienia ustne z dziedziny ukraińskiej literatury, kultury i historii od czasów najdawniejszych do
współczesności dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

H

K2_W06

K2_U01

H

K2_U02

H

K2_U03

H

K2_U04

H

K2_U05
K2_U06
K2_U07

H

K2_U08

H

K2_U09

H

H
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S2_U10
S2_U11
S2_K01
S2_K02
S2_K03
S2_K04
S2_K05

kierować pracą zespołu
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
krytycznej oceny odbieranych treści
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
określania priorytetów służących realizacji wyznaczonego przez siebie i innych zadania w zakresie zobowiązań
społecznych
prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
społecznych, podtrzymywania etosu
poniesienia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej

K2_U11
K2_U12

H
H

K2_K01
K2_K02
K2_K03

H
H
H

K2_K04

H

K2_K05

H
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ZAŁĄCZNIK A1

Tabela efektów kształcenia w odniesieniu do form realizacji zajęć dla modułu językoznawczego

symbol
przedmiot
efektów
kształcen
ia dla
programu
kształcen
ia

efekty kształcenia dla przedmiotu

formy realizacji zajęć

wykład

ćwiczenia

seminarium

projekt

laboratorium

konwersatorium

inne
(należy
podać jakie)

S2_W01
S2_U05
S2_U07
S2_U08
S2_U09
S2_K02

Praktyczna
nauka języka
ukraińskiego

Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu terminologię językoznawczą
(S2_W01)
Student potrafi w nieprzewidywalnych
warunkach merytorycznie argumentować,
uczestniczyć w dyskusji na tematy związane
z funkcjonowaniem j. ukraińskiego, z
wykorzystywaniem poglądów innych autorów

x
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(S2_U05)
Student potrafi samodzielnie przygotować
poprawne, klarowne i spójne prace pisemne
w języku ukraińskim (S2_U07)
Student potrafi przygotować ustne
wystąpienie w języku ukraińskim (S2_U08)
Student potrafi posługiwać się językiem
ukraińskim na poziomie C2 (S2_U09)
Student jest gotów do uznawania znaczenia
wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych (S2_K02)
S2_W01
S2_W02
S2_W04
S2_W05
S2_U01
S2_U07
S2_U08
S2_K02
S2_K04

Język
komunikacji
społecznej i
mediów

Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu specyfikę powstawania tekstów
pisanych w stylu publicystycznym (S2_W01)
Student zna i rozumie terminologię z zakresu
gramatyki i stylistyki j. ukraińskiego, zna
pojęcia z dziedziny komunikacji społecznej,
medioznawstwa (S2_W02)
Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu główne kierunki rozwoju w zakresie
komunikacji społecznej w j. ukraińskim; zna
metody analizy tekstów publicystycznych
oraz zasady i przykłady funkcjonowania
mediów ukraińskich (S2_W04)
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i

x
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zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej, zwłaszcza prawa autorskiego
(S2_W05)
Student potrafi analizować teksty
dziennikarskie, zwłaszcza pod względem
językowym; wyszukiwać, krytycznie
analizować i selekcjonować teksty źródłowe
dobierając metody i narzędzia badawcze,
opracowywać i prezentować wyniki,
pozwalające na rozwiązywanie problemów
(S2_U01)
Student potrafi przygotować poprawne,
klarowne i spójne prace pisemne w języku
ukraińskim dotyczące zagadnień z zakresu
językoznawstwa ukraińskiego i in. nauk
pokrewnych, m.in. analizy dyskursu,
medioznawstwa, socjolingwistyki (S2_U07)
Student potrafi wykonać całościowy
przygotować wystąpienia ustne w języku
ukraińskim dotyczące języka komunikacji
społecznej i mediów, z wykorzystaniem ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł
(S2_U08)
Student jest gotów do krytycznej oceny
odbieranych treści, tj. analizowanych mediów
i tekstów publicystycznych (S2_K02)
Student jest gotów do prawidłowej
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identyfikacji i rozstrzygania dylematów
zawodowych z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb społecznych,
podtrzymywania etosu pracy dziennikarza
(S2_K04)
S2_U01
S2_U09
S2_U10

Praktyczna
nauka języka
rosyjskiego

Student potrafi wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i użytkować
informacje dotyczące języka rosyjskiego z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
w nieprzewidywalnych warunkach (S2_U01)

x

Student potrafi posługiwać się językiem
rosyjskim na poziomie C1 (S2_U09)
Student potrafi kierować pracą zespołu
(S2_U10)

S2_U01
S2_U09
S2_U10
S2_U11

Praktyczna
nauka języka
angielskiego

Student potrafi wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i użytkować
informacje dotyczące języka angielskiego z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
w nieprzewidywalnych warunkach (S2_U01)
Student potrafi posługiwać się językiem
angielskim na poziomie C1 ( S2_U09)
Student potrafi kierować pracą zespołu
(S2_U10)
Student potrafi samodzielnie planować i

x
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realizować własne uczenie się przez całe
życie i ukierunkowywać innych w tym
zakresie ( S2_U11)
S2_W01
S2_W02
S2_W03
S2_W04
S2_W05
S2_U01
S2_U02
S2_U03
S2_U05
S2_U07
S2_K02
S2_K04

Seminarium
magisterskie
językoznawcze

Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu badania z zakresu językoznawstwa
ukraińskiego; zna przedmiotową i
metodologiczną specyfikę przedmiotu oraz
terminologię (S2_W01)
Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu badania z zakresu językoznawstwa
ukraińskiego, w tym translatoryki, ich
terminologię, teorie i metodologie (S2_W02)
Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu powiązania nauki o języku
ukraińskim z nauką o języku polskim z
literaturoznawstwem ukraińskim, etnologią,
historią Ukrainy (S2_W03)
Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu główne kierunki rozwoju i
najważniejsze nowe osiągnięcia w zakresie
językoznawstwa ukraińskiego, metody
analizy tekstów historycznych i
współczesnych (S2_W04)
Student zna i rozumie pojęcia i zasady z
zakresu ochrony własności intelektualnej i
prawa autorskiego (S2_W05)

x
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Student potrafi wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i użytkować
informacje dotyczące języka ukraińskiego
oraz translatoryki z wykorzystaniem różnych
źródeł i sposobów w nieprzewidywalnych
warunkach (S2_U01)
Student potrafi formułować i analizować
problemy badawcze, dobierać metody i
narzędzia badawcze, opracowywać i
prezentować wyniki, pozwalające na
rozwiązywanie problemów w zakresie
językoznawstwa ukraińskiego w
nieprzewidywalnych warunkach (S2_U02)
Student potrafi samodzielne zdobywać
wiedzę w dziedzinie języka ukraińskiego
oraz prowadzić prace badawcze, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego
(S2_U03)
Student potrafi w nieprzewidywalnych
warunkach merytorycznie argumentować z
wykorzystywaniem poglądów innych
autorów, formułować wnioski (S2_U05)
Student potrafi przygotować poprawne,
klarowne i spójne prace pisemne w języku
polskim, ukraińskim dotyczące zagadnień
szczegółowych, z wykorzystywaniem ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł
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(S2_U07)
Student jest gotów do uznawania znaczenia
wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych (S2_K02)
Student jest gotów do prawidłowej
identyfikacji i rozstrzygania dylematów
zawodowych z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb społecznych,
podtrzymywania etosu (S2_K04)
S2_W01
S2_W04
S2-W06
S2_U03
S2_U04
S2_U07
S2_U08
S2_K04

Semantyka
języka
ukraińskiego

Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu badania z zakresu semantyki języka
ukraińskiego; zna przedmiotową i
metodologiczną specyfikę przedmiotu oraz
terminologię (S2_W01)
Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu główne kierunki rozwoju i
najważniejsze nowe osiągnięcia w zakresie
językoznawstwa ukraińskiego, metody
analizy tekstów (S2_W04)
Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu kompleksową naturę języka oraz
jego złożoności i historyczną zmienność jego
znaczeń (S2_W06)
Student potrafi samodzielnie zdobywać
wiedzę w dziedzinie semantyki języka
ukraińskiego oraz prowadzić prace

x
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badawcze, kierując się wskazówkami
opiekuna naukowego (S2_U03)
Student potrafi posługiwać się ujęciami
teoretycznymi, paradygmatami badawczymi
pojęciami właściwymi dla semantyki języka
ukraińskiego w typowych i nietypowych
sytuacjach profesjonalnych (S2_U04)
Student potrafi przygotować poprawne,
klarowne i spójne prace pisemne w języku
polskim lub ukraińskim dotyczące zagadnień
semantyki języka ukraińskiego z
wykorzystywaniem ujęć teoretycznych, a
także różnych źródeł (S2_U07)
Student potrafi przygotować wystąpienia
ustne w języku polskim lub ukraińskim
dotyczące zagadnień semantyki języka
ukraińskiego z wykorzystaniem ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł
(S2_U08)
Student jest gotów do prawidłowej
identyfikacji i rozstrzygania dylematów
zawodowych z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb społecznych,
podtrzymywania etosu (S2_K04)

S2_U01
S2_U03

Warsztaty

Student potrafi wyszukiwać, analizować,

x
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S2_U06
S2_K03

tłumaczeniowe
ukraińskopolskie

oceniać, selekcjonować i użytkować
informacje dotyczące translatoryki z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
w nieprzewidywalnych warunkach (S2_U01)
Student potrafi samodzielne zdobywać
wiedzę w dziedzinie języka ukraińskiego
oraz prowadzić prace badawcze, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego
(S2_U03)
Student potrafi porozumiewać się ze
specjalistami w zakresie translatoryki ze
zróżnicowanymi kręgami odbiorców, w
języku polskim, ukraińskim z wykorzystaniem
różnych kanałów i technik komunikacyjnych(
S2_U06)
Student jest gotów do określania priorytetów
służących realizacji wyznaczonego przez
siebie i innych zadania w zakresie
zobowiązań społecznych (S2_K03)

S2_W01
S2_W06
S2_U01
S2_U02
S2_U03
S2_K01
S2_K02

Kultura i
stylistyka języka
ukraińskiego

Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu badania z zakresu kultury i stylistyki
języka ukraińskiego; zna przedmiotową i
metodologiczną specyfikę przedmiotu oraz
terminologię (S2_W01)
Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu kompleksową naturę języka oraz
jego złożoność i historyczną zmienność jego

x
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znaczeń (S2_W06)
Student potrafi wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i użytkować
informacje dotyczące języka ukraińskiego z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
w nieprzewidywalnych warunkach (S2_U01)
Student potrafi formułować i analizować
problemy badawcze, dobierać metody i
narzędzia badawcze, opracowywać i
prezentować wyniki, pozwalające na
rozwiązywanie problemów w zakresie kultury
i stylistyki języka ukraińskiego (S2_U02)
Student potrafi samodzielnie zdobywać
wiedzę w dziedzinie stylistyki i kultury języka
ukraińskiego oraz prowadzić prace
badawcze, kierując się wskazówkami
opiekuna naukowego (S2_U03)
Student jest gotów do uznawania znaczenia
wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych (S2_K02)
S2_W01
S2_W02
S2_W03
S2_U02
S2_U03
S2_U07
S2_U08

Dialektologia
ukraińska
(WYB)

Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu badania z zakresu dialektologii
języka ukraińskiego; zna przedmiotową i
metodologiczną specyfikę przedmiotu oraz
terminologię (S2_W01), (S2_W02),
(S2_W03)

x
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Student potrafi formułować i analizować
problemy badawcze, dobierać metody i
narzędzia badawcze, opracowywać i
prezentować wyniki, pozwalające na
rozwiązywanie problemów w zakresie
dialektologii ukraińskiej w
nieprzewidywalnych warunkach (S2_U02)
Student potrafi samodzielne zdobywać
wiedzę w dziedzinie dialektologii ukraińskiej
oraz prowadzić prace badawcze, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego
(S2_U03)
Student potrafi przygotować poprawne,
klarowne i spójne prace pisemne w języku
polskim, ukraińskim dotyczące zagadnień
dialektologii ukraińskiej z wykorzystywaniem
ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
(S2_U07)
Student potrafi przygotować wystąpienia
ustne w języku polskim lub ukraińskim
dotyczące zagadnień dialektologii ukraińskiej
z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a
także różnych źródeł (S2_U08)
S2_U01
S2_U06
S2_U08
S2_U09
S2_K02

Praktyczna
nauka języka
ukraińskiego –
język biznesu

Student potrafi wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i użytkować
informacje biznesowe w języku ukraińskim z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

x
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w nieprzewidywalnych warunkach (S2_U01)
Student potrafi porozumiewać się ze
specjalistami w zakresie biznesu ze
zróżnicowanymi kręgami odbiorców, w
języku polskim, ukraińskim z wykorzystaniem
różnych kanałów i technik komunikacyjnych
(S2_U06)
Student potrafi przygotować wystąpienia
ustne w języku ukraińskim dotyczące
zagadnień biznesowych z uwzględnieniem
prezentacji klienta, delegacji oraz branży,
której są przedstawicielami, z
wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także
różnych fachowych źródeł (S2_U08)
Student potrafi posługiwać się językiem
ukraińskim na poziomie C2 (S2_U09)
Student jest gotów do prawidłowej
identyfikacji i rozwiązywania problemów
językowych związanych z biznesem z
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
społecznych, wartości intelektualnych,
wysokich kwalifikacji i kompetencji, które
sprzyjają osiąganiu sukcesu (S2_K02)
S2_W01
S2_W02
S2_W03
S2_U02
S2_U03

Onomastyka
ukraińska i
polska

Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu badania z zakresu onomastyki
ukraińskiej i polskiej; zna przedmiotową i
metodologiczną specyfikę przedmiotu oraz

x

25

S2_U07
S2_U08

terminologię (S2_W01), (S2_W02),
(S2_W03)
Student potrafi formułować i analizować
problemy badawcze, dobierać metody i
narzędzia badawcze, opracowywać i
prezentować wyniki, pozwalające na
rozwiązywanie problemów w zakresie
onomastyki w nieprzewidywalnych
warunkach (S2_U02)
Student potrafi samodzielne zdobywać
wiedzę w dziedzinie onomastyki języka
ukraińskiego oraz prowadzić prace
badawcze, kierując się wskazówkami
opiekuna naukowego (S2_U03)
Student potrafi przygotować poprawne,
klarowne i spójne prace pisemne w języku
polskim, ukraińskim dotyczące zagadnień
onomastyki polskiej i ukraińskiej z
wykorzystywaniem ujęć teoretycznych, a
także różnych źródeł (S2_U07)
Student potrafi przygotować wystąpienia
ustne w języku polskim lub ukraińskim
dotyczące zagadnień onomastyki polskiej i
ukraińskiej z wykorzystaniem ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł
(S2_U08)
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S2_U01
S2_U03
S2_U06
S2_K03

Translatoryka
języka
ukraińskiego

Student potrafi wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i użytkować
informacje dotyczące translatoryki z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
w nieprzewidywalnych warunkach (S2_U01)

x

Student potrafi samodzielne zdobywać
wiedzę w dziedzinie języka ukraińskiego
oraz prowadzić prace badawcze, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego
(S2_U03)
Student potrafi porozumiewać się ze
specjalistami w zakresie translatoryki ze
zróżnicowanymi kręgami odbiorców, w
języku polskim, ukraińskim z wykorzystaniem
różnych kanałów i technik komunikacyjnych(
S2_U06)
Student jest gotów do określania priorytetów
służących realizacji wyznaczonego przez
siebie i innych zadania w zakresie
zobowiązań społecznych (S2_K03)
S2_W01
S2_U08
S2_U10
S2_K01
S2_K02

Psycholingwisty
ka

Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu badania z zakresu psycholingwistyki;
zna przedmiotową i metodologiczną
specyfikę przedmiotu oraz terminologię
(S2_W01)

x
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Student potrafi przygotować wystąpienia
ustne w języku polskim albo ukraińskim
dotyczące zagadnień psycholingwistyki z
wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także
różnych źródeł (S2_U08)
Student jest gotów do krytycznej oceny
odbieranych treści (S2_K01)
Student jest gotów do uznawania znaczenia
wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych (S2_K02)
S2_W01
S2_W02
S2_U02
S2_U06
S2_U08
S2_U10
S2_K02

Wybrane
zagadnienia z
językoznawstwa
słowiańskiego
(WYB)

Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu badania z zakresu językoznawstwa
słowiańskiego; zna przedmiotową i
metodologiczną specyfikę przedmiotu oraz
terminologię (S2_W01)
Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu badania z zakresu językoznawstwa
słowiańskiego, ich terminologię, teorię i
metodologię (S2_W02)
Student potrafi formułować i analizować
problemy badawcze, dobierać metody i
narzędzia badawcze, opracowywać i
prezentować wyniki, pozwalające na
rozwiązywanie problemów zakresie
językoznawstwa słowiańskiego w
nieprzewidywalnych warunkach (S2_U02)

x
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Student potrafi porozumiewać się ze
specjalistami w zakresie językoznawstwa
słowiańskiego oraz ze zróżnicowanymi
kręgami odbiorców, w języku polskim,
ukraińskim z wykorzystaniem różnych
kanałów i technik komunikacyjnych
(S2_U06)
Student potrafi przygotować wystąpienia
ustne w języku polskim lub ukraińskim
dotyczące zagadnień językoznawstwa
słowiańskiego z wykorzystaniem ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł
(S2_U08)
Student potrafi kierować pracą zespołu
(S2_U10)
Student jest gotów do uznawania znaczenia
wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych (S2_K02)
S2_U01
S2_U07
S2_U09

Praktyczna
nauka języka
ukraińskiego –
język prawa

Student potrafi wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i użytkować
informacje dotyczące języka ukraińskiego z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
w nieprzewidywalnych warunkach (S2_U01)
Student potrafi samodzielnie przygotować
poprawne i spójne prace pisemne dotyczące
sytuacji typowych dla sfery prawa

x
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ukraińskiego i polskiego (S2_U07)
Student potrafi posługiwać się językiem
ukraińskim na poziomie C2 (S2_U09)
S2_U01
S2_U09
S2_U10

Praktyczna
nauka języka
rosyjskiego –
język biznesu

Student potrafi wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i użytkować
informacje dotyczące języka rosyjskiego z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
w nieprzewidywalnych warunkach (S2_U01)

x

Student potrafi posługiwać się językiem
rosyjskim na poziomie C1 (S2_U09)
Student potrafi kierować pracą zespołu
(S2_U10)

S2_U01
S2_U09

Praktyczna
nauka języka
angielskiego –
język biznesu

Student potrafi wyszukiwać, analizować,
oceniać, selekcjonować i użytkować
informacje dotyczące języka angielskiego z
wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów
w nieprzewidywalnych warunkach (S2_U01)
Student potrafi posługiwać się językiem
angielskim na poziomie C1 ( S2_U09)

S2_W01
S2_W04
S2_U05
S2_U07
S2_K02
S2_K04

Socjolingwistyka

Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu badania z zakresu językoznawstwa
ukraińskiego w tym socjolingwistyki; zna w
pogłębionym stopniu metody badawcze,
terminy i główne nurty socjolingwistyki

x
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(S2_W01)
Student zna i rozumie w pogłębionym
stopniu problematykę funkcjonowania języka
w przestrzeni społecznej z perspektywy
socjolingwistyki; zna metody analizy tekstów
współczesnych (S2_W04)
Student potrafi w nieprzewidywalnych
warunkach merytorycznie argumentować z
wykorzystywaniem poglądów innych
autorów, formułować wnioski (S2_U05)
Student potrafi przygotować poprawne,
klarowne i spójne prace pisemne w języku
ukraińskim dotyczące zagadnień z zakresu
socjolingwistyki i nauk pokrewnych (S2_U07)
Student jest gotów do uznawania znaczenia
wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych (S2_K02)
Student jest gotów do prawidłowej
identyfikacji i rozstrzygania dylematów
zawodowych z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb społecznych
(S2_K04)
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Tabela efektów kształcenia w odniesieniu do form realizacji zajęć dla modułu literaturoznawczo-kulturoznawczego

S2_W01
S2_U01
S2_U02
S2_U08
S2_U11
S2_K01
S2_K02

Współczesne
dyskursy w
literaturze
ukraińskiej

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu badania z zakresu
współczesnych dyskursów w literaturze ukraińskiej; ich specyfikę
przedmiotową i metodologiczną oraz terminologię ( S2_W01)
Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i
użytkować informacje dotyczące współczesnych dyskursów w literaturze
ukraińskiej z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w
nieprzewidywalnych warunkach (S2_U01)
Student potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać
metody i narzędzia badawcze, opracowywać i prezentować wyniki w zakresie
współczesnych dyskursów w literaturze ukraińskiej w nieprzewidywalnych
warunkach (S2_U02)
Student potrafi przygotować wystąpienia ustne z dziedziny ukraińskiej
literatury dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć

x

inne
(należy podać
jakie)

konwersat
orium

laboratoriu
m

projekt

formy realizacji zajęć

seminariu
m

efekty kształcenia dla przedmiotu

ćwiczenia

przedmiot

wykład

symbol
efektów
kształcenia dla
programu
kształcenia
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teoretycznych, a także różnych źródeł (S2_U08)
Student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie (S2_U11)
Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (S2_K01)
Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych (S2_K02)
S2_W01
S2_W05
S2_U02
S2_U06
S2_U11
S2_K01
S2_K02

Literatura
ukraińska i media

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu badania z zakresu
funkcjonowania nauk literaturoznawczych w dobie technologii cyfrowej; ich
specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz terminologię (S2_W01)
Student zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego (S2_W05)
Student potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać
metody i narzędzia badawcze, opracowywać i prezentować wyniki,
pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie funkcjonowania
literatury ukraińskiej w dobie rozwoju technologii cyfrowych w
nieprzewidywalnych warunkach (S2_U02)
Student potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i
technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie literaturoznawstwa i
kulturoznawstwa ukraińskiego, ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców
(S2_U06)
Student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie (S2_U11)
Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (S2_K01)

x
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Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych (S2_K02)

S2_W01
S2_W04
S2_U03
S2_U08
S2_U010
S2_K01

Ukraińsko-polskie
pogranicze
kulturowe

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu badania z zakresu polskoukraińskiego pogranicza kulturowego; ich specyfikę przedmiotową i
metodologiczną oraz terminologię (S2_W01)

x

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę ukraińsko-polskiego
pogranicza kulturowego od czasów najdawniejszych do współczesności,
kierunki rozwoju badań w tym zakresie (S2_W04)
Student potrafi samodzielne zdobywać wiedzę w dziedzinie ukraińskopolskiego pogranicza kulturowego, prowadzić prace badawcze, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego ( S2_U03)
Student potrafi przygotować wystąpienia ustne z dziedziny ukraińskiego
ukraińsko-polskiego pogranicza od czasów najdawniejszych do
współczesności dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł (S2_U08)
Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (S2_K01)

S2_W02
S2_W04
S2_U03
S2_U08
S2_K01
S2_K02

Historia sztuki
ukraińskiej

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorię i metodologię badań
dotyczącą historii sztuki ukraińskiej; metody analizy i interpretacji dzieł sztuki
ukraińskiej od czasów najdawniejszych do współczesności (S2_W02)
Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu etapy rozwoju ukraińskiej
sztuki od czasów najdawniejszych do współczesności, kierunki rozwoju
badań w zakresie ukraińskiego kulturoznawstwa oraz współczesne nurty
kulturowe (S2_W04)
Student potrafi samodzielne zdobywać wiedzę w dziedzinie sztuki

x
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ukraińskiej; prowadzić prace badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego( S2_U03)
Student potrafi przygotować wystąpienia ustne z dziedziny ukraińskiej sztuki
od czasów najdawniejszych do współczesności dotyczące zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
(S2_U08)
Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (S2_K01)
Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych (S2_K02)
S2_W02
S2_W04
S2_U03
S2_U08
S2_K01
S2_K02

Folklor ukraiński

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorię i metodologię badań
dotyczącą folkloru ukraińskiego (S2_W02)
Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu etapy rozwoju folkloru
ukraińskiego od czasów najdawniejszych do współczesności, kierunki
rozwoju badań w zakresie ukraińskiego kulturoznawstwa oraz współczesne
nurty kulturowe (S2_W04)
Student potrafi samodzielne zdobywać wiedzę w dziedzinie folkloru
ukraińskiego; prowadzić prace badawcze, kierując się wskazówkami
opiekuna naukowego( S2_U03)
Student potrafi przygotować wystąpienia ustne z dziedziny folkloru
ukraińskiego od czasów najdawniejszych do współczesności dotyczące
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także
różnych źródeł (S2_U08)
Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (S2_K01)
Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
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problemów poznawczych i praktycznych (S2_K02)
S2_W02
S2_W04
S2_U03
S2_U08
S2_K01
S2_K02

Ukraińskie
ikonopisarstwo

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu badania z zakresu
ukraińskiego ikono pisarstwa; ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną
oraz terminologię (S2_W01)

x

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu etapy rozwoju ukraińskiego
ikonopisarstwa od czasów najdawniejszych do współczesności, kierunki
rozwoju badań w zakresie ukraińskiego ikonopisarstwa oraz współczesne
nurty kulturowe (S2_W04)
Student potrafi w nieprzewidywalnych warunkach merytorycznie
uargumentować wyniki swoich badań w dziedzinie ukraińskiego
ikonopisarstwa od czasów najdawniejszych do współczesności, formułować
wnioski (S2_U05)
Student potrafi przygotować wystąpienia ustne z dziedziny ukraińskiego
ikonopisarstwa od czasów najdawniejszych do współczesności dotyczące
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także
różnych źródeł (S2_U08)
Student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie (S2_U11)
Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (S2_K01)

S2_W01
S2_U08
S2_U11
S2_K01
S2_K02

Komparatystyka
literacka

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu badania z zakresu
komparatystyki literackiej; ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz
terminologię (S2_W01)
Student potrafi przygotować wystąpienia ustne z dziedziny komparatystyki
literackiej od czasów najdawniejszych do współczesności dotyczące
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także

x
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różnych źródeł (S2_U08)
Student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie (S2_U11)
Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (S2_K01)
Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych (S2_K02)
S2_W01
S2_U08
S2_U11
S2_K01
S2_K02

Barok i neobarok
w kulturze
ukraińskiej

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu badania z zakresu baroku i
neobaroku ukraińskiego; ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz
terminologię (S2_W01)

x

Student potrafi przygotować wystąpienia ustne z dziedziny ukraińskiej
barokowej literatury i kultury od czasów najdawniejszych do współczesności
dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych,
a także różnych źródeł (S2_U08)
Student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie (S2_U11)
Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (S2_K01)
Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych (S2_K02)

S2_W01
S2_W02
S2_W03
S2_W05
S2_U02
S2_U03
S2_U07

Seminarium
magisterskie

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu badania z zakresu nauk
literaturoznawczych, kulturoznawczych w dziedzinie ukrainistyki; ich
specyfikę przedmiotową i metodologiczną oraz terminologię (S2_W01)
Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorię i metodologię badań
ukrainistycznych w zakresie literaturoznawstwa i kulturoznawstwa; metody
analizy i interpretacji dzieł literatury i kultury ukraińskiej od czasów

x
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S2_U08
S2_U11
S2_K01
S2_K02
S2_K03
S2_K04
S2_K05

najdawniejszych do współczesności (S2_W02)
Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu powiązania historii literatury z
historią Ukrainy i historią kultury oraz powiązanie tych nauk z innymi
naukami, w tym z historią filozofii, naukami społecznymi i innymi dziedzinami
(S2_W03)
Student zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego (S2_W05)
Student potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać
metody i narzędzia badawcze, opracowywać i prezentować wyniki,
pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie literaturoznawstwa i
kulturoznawstwa ukraińskiego w nieprzewidywalnych warunkach (S2_U02)
Student potrafi samodzielne zdobywać wiedzę w dziedzinie literatury i kultury
ukraińskiej oraz wybranych zagadnień z literatur innych krajów Europy
Środkowo-Wschodniej, prowadzić prace badawcze, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego (S2_U03)
Student potrafi przygotować poprawną, klarowną i spójną pracę pisemną z
dziedziny ukraińskiej literatury, kultury i historii od czasów najdawniejszych
do współczesności z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych
źródeł (S2_U07)
Student potrafi przygotować wystąpienia ustne z dziedziny ukraińskiej
literatury, kultury i historii od czasów najdawniejszych do współczesności
dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych,
a także różnych źródeł (S2_U08)
Student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie (S2_U11)
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Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (S2_K01)
Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych (S2_K02)
Student jest gotów do określania priorytetów służących realizacji
wyznaczonego przez siebie i innych zadania w zakresie zobowiązań
społecznych (S2_K03)
Student jest gotów do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów
zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych,
podtrzymywania etosu (S2_K04)

S2_W07
S2_U04
S2_U11
S2_K01
S2_K02

Wybrane
zagadnienia z
literatury i kultury
rosyjskiej

Student jest gotów do poniesienia odpowiedzialności za zachowanie
dziedzictwa kulturowego Europy Środkowo-Wschodniej (S2_K05)
Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia z
literatury i kultury rosyjskiej (S2_W07)

x

Student potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami
badawczymi i pojęciami właściwymi dla badań z zakresu rosyjskiej literatury i
kultury w typowych i nietypowych sytuacjach profesjonalnych (S2_U04)
Student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie (S2_U11)
Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (S2_K01)
Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych (S2_K02)

S2_W02
S2_W03
S2_U03
S2_K01

Wybrane
zagadnienia z
literatury

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorię i metodologię badań
dotyczącą wybranych zagadnień z literatury ukraińskiej w kontekście
europejskim; metody analizy i interpretacji utworów literatury ukraińskiej od

x
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ukraińskiej w
kontekście
europejskim

czasów najdawniejszych do współczesności (S2_W02)
Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu powiązania historii literatury z
historią Ukrainy i historią kultury oraz powiązanie tych nauk z innymi
naukami, w tym z historią filozofii, naukami społecznymi i innymi dziedzinami
(S2_W03)
Student potrafi samodzielne zdobywać wiedzę w dziedzinie literatury
ukraińskiej; prowadzić prace badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego (S2_U03)
Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (S2_K01)

S2_W02
S2_U03
S2_K01
S2_K02

Awangarda w
sztuce i literaturze
europejskiej 19001939

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorię i metodologię badań
dotyczącą awangardy w sztuce i literaturze europejskiej początku XX w.
(S2_W02)

x

Student potrafi samodzielne zdobywać wiedzę w dziedzinie literatury
ukraińskiej oraz wybranych literatur innych krajów Europy ŚrodkowoWschodniej, prowadzić prace badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna
naukowego (S2_U03)
Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (S2_K01)
Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych (S2_K02)

S2_W02
S2_W03
S2_U03
S2_K01

Ukraińska krytyka
literacka

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorię i metodologię badań
dotyczącą ukraińskiej krytyki literackiej; metody interpretacji utworów
literatury ukraińskiej od czasów najdawniejszych do współczesności
(S2_W02 )
Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu powiązania historii literatury z

x
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historią Ukrainy i historią kultury oraz powiązanie tych nauk z innymi
naukami, w tym z historią filozofii, naukami społecznymi i innymi dziedzinami
(S2_W03)
Student potrafi samodzielne zdobywać wiedzę w dziedzinie ukraińskiej
krytyki literackiej; prowadzić prace badawcze, kierując się wskazówkami
opiekuna naukowego (S2_U03)
Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (S2_K01)
S2_W02
S2_W03
S2_U04
S2_K01

Metodologia
badań literackich

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorię i metodologię badań
literackich (S2_W02)

x

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu powiązania historii literatury z
historią Ukrainy i historią kultury oraz powiązanie tych nauk z innymi
naukami, w tym z historią filozofii, naukami społecznymi i innymi dziedzinami
(S2_W03)
Student potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami
badawczymi i pojęciami właściwymi dla metodologii badań literackich w
typowych i nietypowych sytuacjach profesjonalnych (S2_U04)
Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (S2_K01)

S2_W06
S2_U04
S2_U11
S2_K01
S2_K02

Współczesne
ukraińskie nurty
artystyczne

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady funkcjonowania
ukraińskich instytucji z dziedziny kultury, polityki, gospodarki oraz życia
społecznego (S2_W06)
Student potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami
badawczymi i pojęciami właściwymi dla współczesnych ukraińskich nurtów
artystycznych w typowych i nietypowych sytuacjach profesjonalnych
(S2_U04)

x
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Student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie (S2_U11)
Student jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści (S2_K01)
Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i praktycznych (S2_K02)

ZAŁĄCZNIK A2

Tabela efektów kształcenia w odniesieniu do metod ich weryfikacji
dla modułu językoznawczego

‘ symbol
efektów

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji
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K2_W02

Seminarium magisterskie
językoznawcze

K2_W01
K2_W02

Psycholingwistyka

K2_W01

K2_W03
Semantyka języka
ukraińskiego

K2_W01
K2_W02
K2_W03

Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu specyfikę
powstawania tekstów pisanych w
stylu publicystycznym

+

Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu badania z
zakresu językoznawstwa
ukraińskiego; zna przedmiotową i
metodologiczną specyfikę
przedmiotu oraz terminologię
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu badania z
zakresu psycholingwistyki; zna
przedmiotową i metodologiczną
specyfikę przedmiotu oraz
terminologię
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu badania z
zakresu semantyki języka
ukraińskiego; zna przedmiotową i
metodologiczną specyfikę
przedmiotu oraz terminologię

+

+

+

+

+

Egzamin ustny

+

Kontrola bieżącego
przygotowana

+

Testy kontrolne

+

Sprawdziany tłumaczeniowe

+

Zaliczenie

K2_W01

K2_W02

S2_W01

Egzamin pisemny\kolokwium

Język komunikacji
społecznej i mediów

Projekt badawczy

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Projekt grupowy

przedmiot

K2_W03
S2_W01

+

Z USOS

K2_W03
S2_W01

Aktywność na zajęciach

S2_W01

wybranego efektu

Projekt indywidualny

kształcenia
dla
programu
kształcenia
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S2_W01

Kultura i stylistyka języka
ukraińskiego

K2_W01
K2_W02
K2_W03

S2_W01

Dialektologia ukraińska
(WYB)

K2_W01
K2_W02
K2_W03

S2_W01

Onomastyka ukraińska i
polska

K2_W01
K2_W02
K2_W03

S2_W01

Wybrane zagadnienia z
językoznawstwa
słowiańskiego (WYB)

K2_W01
K2_W02
K2_W03

S2_W01

Socjolingwistyka

K2_W01
K2_W02
K2_W03

S2_W01

Praktyczna nauka języka

K2_W01

Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu badania z
zakresu kultury i stylistyki języka
ukraińskiego; zna przedmiotową i
metodologiczną specyfikę
przedmiotu oraz terminologię
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu badania z
zakresu dialektologii języka
ukraińskiego; zna przedmiotową i
metodologiczną specyfikę
przedmiotu oraz terminologię
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu badania z
zakresu onomastyki ukraińskiej i
polskiej; zna przedmiotową i
metodologiczną specyfikę
przedmiotu oraz terminologię
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu badania z
zakresu językoznawstwa
słowiańskiego; zna przedmiotową i
metodologiczną specyfikę
przedmiotu oraz terminologię
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu badania z
zakresu językoznawstwa
ukraińskiego w tym
socjolingwistyki; zna w
pogłębionym stopniu metody
badawcze, terminy i główne nurty
socjolingwistyki
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu terminologię

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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ukraińskiego

K2_W02

językoznawczą

K2_W03
S2_W02

Seminarium magisterskie
językoznawcze

K2_W04

S2_W02

Język komunikacji
społecznej i mediów

K2_W04

S2_W02

Translatoryka języka
ukraińskiego

K2_W04

Wybrane zagadnienia z
językoznawstwa
słowiańskiego (WYB)

S2_W03

S2_W03

S2_W02

Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu badania z
zakresu językoznawstwa
ukraińskiego, w tym translatoryki,
ich terminologię, teorie i
metodologie
Student zna i rozumie terminologię
z zakresu gramatyki i stylistyki j.
ukraińskiego, zna pojęcia z
dziedziny komunikacji społecznej,
medioznawstwa (S2_W02)

+

+

+

+

+

Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu badania z
zakresu translatoryki, ich
terminologię, teorie i metodologie

+

+

+

K2_W04

Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu badania z
zakresu językoznawstwa
słowiańskiego, ich terminologię,
teorie i metodologie

+

+

+

Seminarium magisterskie
językoznawcze

K2_W05

Translatoryka języka

K2_W05

Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu powiązania
nauki o języku ukraińskim z nauką
o języku polskim z
literaturoznawstwem ukraińskim,
etnologią, historią Ukrainy
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu powiązania

+

+

+

+
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ukraińskiego

S2_W04

S2_W04

S2_W04

S2_W04

S2_W04

nauki o języku ukraińskim z nauką
o języku polskim z
literaturoznawstwem ukraińskim,
etnologią, historią Ukrainy

Seminarium magisterskie
językoznawcze

K2_W06

Semantyka języka
ukraińskiego

K2_W06

Język komunikacji
społecznej i mediów

K2_W06

Translatoryka języka
ukraińskiego

K2_W06

Socjolingwistyka

K2_W06

K2_W07

K2_W07

K2_W07

K2_W07

Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu główne
kierunki rozwoju i najważniejsze
nowe osiągnięcia w zakresie
językoznawstwa ukraińskiego,
metody analizy tekstów
historycznych i współczesnych
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu główne
kierunki rozwoju i najważniejsze
nowe osiągnięcia w zakresie
semantyki języka ukraińskiego,
metody analizy tekstów
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu główne
kierunki rozwoju w zakresie
komunikacji społecznej w j.
ukraińskim; zna metody analizy
tekstów publicystycznych oraz
zasady i przykłady funkcjonowania
mediów ukraińskich
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu główne
kierunki rozwoju i najważniejsze
nowe osiągnięcia w zakresie
translatoryki języka ukraińskiego
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu problematykę

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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K2_W07

S2_W05

Seminarium magisterskie
językoznawcze

K2_W08

S2_W05

Język komunikacji
społecznej i mediów

K2_W08

S2_W06

Semantyka języka
ukraińskiego

K2_W09

S2_W06

Translatoryka języka
ukraińskiego

K2_W09

S2_W06

Kultura i stylistyka języka
ukraińskiego

K2_W09

S2_U01

Język komunikacji
społecznej i mediów

K2_U01

funkcjonowania języka w
przestrzeni społecznej z
perspektywy socjolingwistyki; zna
metody analizy tekstów
współczesnych
Student zna i rozumie pojęcia i
zasady z zakresu ochrony
własności intelektualnej i prawa
autorskiego
Student zna i rozumie pojęcia i
zasady z zakresu ochrony
własności intelektualnej i prawa
autorskiego
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu kompleksową
naturę języka oraz jego złożoności
i historyczną zmienność jego
znaczeń
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu kompleksową
naturę języka oraz jego złożoności
i historyczną zmienność jego
znaczeń
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu kompleksową
naturę języka oraz jego złożoność i
historyczną zmienność jego
znaczeń
Student potrafi analizować teksty
dziennikarskie, zwłaszcza pod
względem językowym;
wyszukiwać, krytycznie analizować
i selekcjonować teksty źródłowe
dobierając metody i narzędzia
badawcze, opracowywać i

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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prezentować wyniki, pozwalające
na rozwiązywanie problemów
S2_U01

Praktyczna nauka języka
rosyjskiego

K2_U01

S2_U01

Praktyczna nauka języka
rosyjskiego – język
biznesu

K2_U01

S2_U01

Praktyczna nauka języka
angielskiego

K2_U01

S2_U01

Seminarium magisterskie
językoznawcze

K2_U01

S2_U01

Warsztaty tłumaczeniowe
ukraińsko-polskie

K2_U01

Student potrafi wyszukiwać,
analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować
informacje dotyczące języka
rosyjskiego z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów w
nieprzewidywalnych warunkach
Student potrafi wyszukiwać,
analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować
informacje dotyczące biznesowego
aspektu języka rosyjskiego z
wykorzystaniem różnych źródeł i
sposobów w nieprzewidywalnych
warunkach
Student potrafi wyszukiwać,
analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować
informacje dotyczące języka
angielskiego z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów w
nieprzewidywalnych warunkach
Student potrafi wyszukiwać,
analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować
informacje dotyczące języka
ukraińskiego oraz translatoryki z
wykorzystaniem różnych źródeł i
sposobów w nieprzewidywalnych
warunkach
Student potrafi wyszukiwać,
analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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S2_U01

Kultura i stylistyka języka
ukraińskiego

K2_U01

S2_U01

Praktyczna nauka języka
ukraińskiego – język
biznesu

K2_U01

S2_U01

Translatoryka języka
ukraińskiego

K2_U01

S2_U01

Praktyczna nauka języka
ukraińskiego – język
prawa

K2_U01

S2_U01

Praktyczna nauka języka
rosyjskiego – język

K2_U01

informacje dotyczące translatoryki
z wykorzystaniem różnych źródeł i
sposobów w nieprzewidywalnych
warunkach
Student potrafi wyszukiwać,
analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować
informacje dotyczące języka
ukraińskiego z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów w
nieprzewidywalnych warunkach
Student potrafi wyszukiwać,
analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować
informacje biznesowe w języku
ukraińskim z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów w
nieprzewidywalnych warunkach
Student potrafi wyszukiwać,
analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować
informacje dotyczące translatoryki
języka ukraińskiego z
wykorzystaniem różnych źródeł i
sposobów w nieprzewidywalnych
warunkach
Student potrafi wyszukiwać,
analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować
informacje dotyczące języka
ukraińskiego z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów w
nieprzewidywalnych warunkach
Student potrafi wyszukiwać,
analizować, oceniać,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

*

+
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biznesu

S2_U01

Praktyczna nauka języka
angielskiego – język
biznesu

K2_U01

S2_U02

Seminarium magisterskie
językoznawcze

K2_U02

S2_U02

Onomastyka ukraińska i
polska

K2_U02

S2_U02

Dialektologia ukraińska
(WYB)

K2_U02

selekcjonować i użytkować
informacje dotyczące biznesowego
języka rosyjskiego z
wykorzystaniem różnych źródeł i
sposobów w nieprzewidywalnych
warunkach
Student potrafi wyszukiwać,
analizować, oceniać,
selekcjonować i użytkować
informacje dotyczące języka
angielskiego z wykorzystaniem
różnych źródeł i sposobów w
nieprzewidywalnych warunkach
Student potrafi formułować i
analizować problemy badawcze,
dobierać metody i narzędzia
badawcze, opracowywać i
prezentować wyniki, pozwalające
na rozwiązywanie problemów w
zakresie językoznawstwa
ukraińskiego w
nieprzewidywalnych warunkach
Student potrafi formułować i
analizować problemy badawcze,
dobierać metody i narzędzia
badawcze, opracowywać i
prezentować wyniki, pozwalające
na rozwiązywanie problemów w
zakresie onomastyki w
nieprzewidywalnych warunkach
Student potrafi formułować i
analizować problemy badawcze,
dobierać metody i narzędzia
badawcze, opracowywać i
prezentować wyniki, pozwalające

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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S2_U02

Kultura i stylistyka języka
ukraińskiego

K2_U02

S2_U02

Wybrane zagadnienia z
językoznawstwa
słowiańskiego (WYB)

K2_U02

S2_U03

Seminarium magisterskie
językoznawcze

K2_U03

S2_U03

Semantyka języka
ukraińskiego

K2_U03

S2_U03

Warsztaty tłumaczeniowe
ukraińsko-polskie

K2_U03

na rozwiązywanie problemów w
zakresie dialektologii ukraińskiej w
nieprzewidywalnych warunkach
Student potrafi formułować i
analizować problemy badawcze,
dobierać metody i narzędzia
badawcze, opracowywać i
prezentować wyniki, pozwalające
na rozwiązywanie problemów w
zakresie kultury i stylistyki języka
ukraińskiego
Student potrafi formułować i
analizować problemy badawcze,
dobierać metody i narzędzia
badawcze, opracowywać i
prezentować wyniki, pozwalające
na rozwiązywanie problemów w
zakresie językoznawstwa
słowiańskiego w
nieprzewidywalnych warunkach
Student potrafi samodzielne
zdobywać wiedzę w dziedzinie
języka ukraińskiego oraz
prowadzić prace badawcze,
kierując się wskazówkami
opiekuna naukowego
Student potrafi samodzielne
zdobywać wiedzę w dziedzinie
semantyki języka ukraińskiego
oraz prowadzić prace badawcze,
kierując się wskazówkami
opiekuna naukowego
Student potrafi samodzielne
zdobywać wiedzę w dziedzinie
języka ukraińskiego oraz

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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S2_U03

Kultura i stylistyka języka
ukraińskiego

K2_U03

S2_U03

Praktyczna nauka języka
ukraińskiego – język
biznesu

K2_U03

S2_U03

Onomastyka ukraińska i
polska

K2_U03

S2_U03

Dialektologia ukraińska

K2_U03

S2_U03

Translatoryka języka
ukraińskiego

K2_U03

prowadzić prace badawcze,
kierując się wskazówkami
opiekuna naukowego
Student potrafi samodzielne
zdobywać wiedzę w dziedzinie
stylistyki i kultury języka
ukraińskiego oraz prowadzić prace
badawcze, kierując się
wskazówkami opiekuna
naukowego
Student potrafi samodzielne
zdobywać wiedzę w dziedzinie
biznesowego języka ukraińskiego
oraz prowadzić prace badawcze,
kierując się wskazówkami
opiekuna naukowego
Student potrafi samodzielne
zdobywać wiedzę w dziedzinie
onomastyki języka ukraińskiego
oraz prowadzić prace badawcze,
kierując się wskazówkami
opiekuna naukowego
Student potrafi samodzielne
zdobywać wiedzę w dziedzinie
dialektologii ukraińskiej oraz
prowadzić prace badawcze,
kierując się wskazówkami
opiekuna naukowego
Student potrafi samodzielne
zdobywać wiedzę w dziedzinie
translatoryki języka ukraińskiego
oraz prowadzić prace badawcze,
kierując się wskazówkami
opiekuna naukowego

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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S2_U04

Semantyka języka
ukraińskiego

K2_U04

S2_U04

Translatoryka języka
ukraińskiego

K2_U04

S2_U05

Język komunikacji
społecznej i mediów

K2_U05

Seminarium magisterskie
językoznawcze

K2_U05

Socjolingwistyka

K2_U05

S2_U05

S2_U05

K2_U06

K2_U06

K2_U06

S2_U05

Praktyczna nauka języka
ukraińskiego

K2_U05

Student potrafi posługiwać się
ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi, i
pojęciami właściwymi dla
semantyki języka ukraińskiego w
typowych i nietypowych sytuacjach
profesjonalnych
Student potrafi posługiwać się
ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi, i
pojęciami właściwymi dla
translatoryki w typowych i
nietypowych sytuacjach
profesjonalnych
Student potrafi w
nieprzewidywalnych warunkach
merytorycznie argumentować z
wykorzystywaniem poglądów
innych autorów, formułować
wnioski
Student potrafi w
nieprzewidywalnych warunkach
merytorycznie argumentować z
wykorzystywaniem poglądów
innych autorów, formułować
wnioski
Student potrafi w
nieprzewidywalnych warunkach
merytorycznie argumentować z
wykorzystywaniem poglądów
innych autorów, formułować
wnioski
Student potrafi w
nieprzewidywalnych warunkach
merytorycznie argumentować,

+

+

+

+

+

+

+

+
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K2_U06

S2_U06

Warsztaty tłumaczeniowe
ukraińsko-polskie

K2_U07

S2_U06

Translatoryka języka
ukraińskiego

K2_U07

S2_U06

Wybrane zagadnienia z
językoznawstwa
słowiańskiego (WYB)

K2_U07

S2_U06

Praktyczna nauka języka
ukraińskiego – język
biznesu

K2_U07

uczestniczyć w dyskusji na tematy
związane z funkcjonowaniem j.
ukraińskiego, z wykorzystywaniem
poglądów innych autorów
Student potrafi porozumiewać się
ze specjalistami w zakresie
translatoryki ze zróżnicowanymi
kręgami odbiorców, w języku
polskim, ukraińskim z
wykorzystaniem różnych kanałów i
technik komunikacyjnych
Student potrafi porozumiewać się
ze specjalistami w zakresie
translatoryki oraz ze
zróżnicowanymi kręgami
odbiorców w języku polskim,
ukraińskim z wykorzystaniem
różnych kanałów i technik
komunikacyjnych
Student potrafi porozumiewać się
ze specjalistami w zakresie
językoznawstwa słowiańskiego
oraz ze zróżnicowanymi kręgami
odbiorców, w języku polskim,
ukraińskim z wykorzystaniem
różnych kanałów i technik
komunikacyjnych
Student potrafi porozumiewać się
ze specjalistami w zakresie
biznesu ze zróżnicowanymi
kręgami odbiorców, w języku
polskim, ukraińskim z
wykorzystaniem różnych kanałów i
technik komunikacyjnych

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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S2_U07

Język komunikacji
społecznej i mediów

K2_U08

Student potrafi przygotować
poprawne, klarowne i spójne prace
pisemne w języku ukraińskim
dotyczące zagadnień z zakresu
językoznawstwa ukraińskiego i in.
nauk pokrewnych, m.in. analizy
dyskursu, medioznawstwa,
socjolingwistyki

+

S2_U07

Seminarium magisterskie
językoznawcze

K2_U08

+

S2_U07

Semantyka języka
ukraińskiego

K2_U08

S2_U07

Onomastyka ukraińska i
polska

K2_U08

S2_U07

Dialektologia ukraińska

K2_U08

Student potrafi przygotować
poprawne, klarowne i spójne prace
pisemne w języku polskim,
ukraińskim dotyczące zagadnień
szczegółowych, z
wykorzystywaniem ujęć
teoretycznych, a także różnych
źródeł
Student potrafi przygotować
poprawne, klarowne i spójne prace
pisemne w języku polskim lub
ukraińskim dotyczące zagadnień
semantyki języka ukraińskiego z
wykorzystywaniem ujęć
teoretycznych, a także różnych
źródeł
Student potrafi przygotować
poprawne, klarowne i spójne prace
pisemne w języku polskim,
ukraińskim dotyczące zagadnień
onomastyki polskiej i ukraińskiej z
wykorzystywaniem ujęć
teoretycznych, a także różnych
źródeł
Student potrafi przygotować
poprawne, klarowne i spójne prace

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

55

(WYB)

S2_U07

Praktyczna nauka języka
ukraińskiego

K2_U08

S2_U07

Praktyczna nauka języka
ukraińskiego – język
prawa

K2_U08

S2_U07

Socjolingwistyka

K2_U08

S2_U08

Język komunikacji
społecznej i mediów

K2_U09

S2_U08

Semantyka języka
ukraińskiego

K2_U09

pisemne w języku polskim,
ukraińskim dotyczące zagadnień
dialektologii ukraińskiej z
wykorzystywaniem ujęć
teoretycznych, a także różnych
źródeł
Student potrafi samodzielnie
przygotować poprawne, klarowne i
spójne prace pisemne w języku
ukraińskim
Student potrafi samodzielnie
przygotować poprawne i spójne
prace pisemne dotyczące sytuacji
typowych dla sfery prawa
ukraińskiego i polskiego
Student potrafi przygotować
poprawne, klarowne i spójne prace
pisemne w języku ukraińskim
dotyczące zagadnień z zakresu
socjolingwistyki i nauk pokrewnych
Student potrafi przygotować
wystąpienia ustne w języku
ukraińskim dotyczące języka
komunikacji społecznej i mediów, z
wykorzystaniem ujęć
teoretycznych, a także różnych
źródeł
Student potrafi przygotować
wystąpienia ustne w języku
polskim, ukraińskim dotyczące
zagadnień semantyki języka
ukraińskiego z wykorzystaniem
ujęć teoretycznych, a także
różnych źródeł

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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S2_U08

Onomastyka ukraińska i
polska

K2_U09

S2_U08

Dialektologia ukraińska
(WYB)

K2_U09

S2_U08

Psycholingwistyka

K2_U09

S2_U08

Wybrane zagadnienia z
językoznawstwa
słowiańskiego (WYB)

K2_U09

S2_U08

Praktyczna nauka języka
ukraińskiego – język
biznesu

K2_U09

Student potrafi przygotować
wystąpienia ustne w języku
polskim lub ukraińskim dotyczące
zagadnień onomastyki polskiej i
ukraińskiej z wykorzystaniem ujęć
teoretycznych, a także różnych
źródeł
Student potrafi przygotować
wystąpienia ustne w języku
polskim lub ukraińskim dotyczące
zagadnień dialektologii ukraińskiej
z wykorzystaniem ujęć
teoretycznych, a także różnych
źródeł
Student potrafi przygotować
wystąpienia ustne w języku
polskim lub ukraińskim dotyczące
zagadnień psycholingwistyki z
wykorzystaniem ujęć
teoretycznych, a także różnych
źródeł
Student potrafi przygotować
wystąpienia ustne w języku
polskim, ukraińskim dotyczące
zagadnień językoznawstwa
słowiańskiego z wykorzystaniem
ujęć teoretycznych, a także
różnych źródeł
Student potrafi przygotować
wystąpienia ustne w języku
ukraińskim dotyczące zagadnień
biznesowych z uwzględnieniem
prezentacji klienta, delegacji oraz
branży, której są
przedstawicielami, z

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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wykorzystaniem ujęć
teoretycznych, a także różnych
fachowych źródeł
Student potrafi posługiwać się
językiem rosyjskim na poziomie C1

S2_U09

Praktyczna nauka języka
rosyjskiego

K2_U10

S2_U09

Praktyczna nauka języka
ukraińskiego

K2_U10

S2_U09

Warsztaty tłumaczeniowe
ukraińsko-polskie

K2_U10

S2_U09

Praktyczna nauka języka
ukraińskiego – język
biznesu

K2_U10

S2_U09

Praktyczna nauka języka
ukraińskiego – język
prawa

K2_U10

Student potrafi posługiwać się
językiem ukraińskim na poziomie
C2

S2_U09

Praktyczna nauka języka
rosyjskiego – język
biznesu

K2_U10

Student potrafi posługiwać się
językiem rosyjskim na poziomie C1

+

S2_U09

Praktyczna nauka języka
angielskiego – język
biznesu

K2_U10

Student potrafi posługiwać się
językiem angielskim na poziomie
C1

+

+

S2_U09

Praktyczna nauka języka
angielskiego

K2_U10

+

+

S2_U10

Praktyczna nauka języka

K2_U11

Student potrafi posługiwać się
językiem angielskim na poziomie
C1
Student potrafi kierować pracą
zespołu

Student potrafi posługiwać się
językiem ukraińskim na poziomie
C2
Student potrafi posługiwać się
językiem ukraińskim na poziomie
C2
Student potrafi posługiwać się
językiem ukraińskim na poziomie
C2

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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angielskiego
S2_U10

Warsztaty tłumaczeniowe
ukraińsko-polskie

K2_U11

Student potrafi kierować pracą
zespołu

S2_U10

Praktyczna nauka języka
rosyjskiego

K2_U11

Student potrafi kierować pracą
zespołu

+

+

S2_U10

Praktyczna nauka języka
rosyjskiego – język
biznesu

K2_U11

Student potrafi kierować pracą
zespołu

+

+

S2_U10

Praktyczna nauka języka
ukraińskiego – język
biznesu

K2_U11

Student potrafi kierować pracą
zespołu

+

+

S2_U10

Wybrane zagadnienia z
językoznawstwa
słowiańskiego

K2_U11

Student potrafi kierować pracą
zespołu

S2_U11

Praktyczna nauka języka
angielskiego

K2_U12

S2_U11

Praktyczna nauka języka
rosyjskiego - język
biznesu

K2_U12

S2_U11

Praktyczna nauka języka
rosyjskiego

K2_U12

Student potrafi samodzielnie
planować i realizować własne
uczenie się przez całe życie i
ukierunkowywać innych w tym
zakresie
Student potrafi samodzielnie
planować i realizować własne
uczenie się przez całe życie i
ukierunkowywać innych w tym
zakresie
Student potrafi samodzielnie
planować i realizować własne
uczenie się przez całe życie i
ukierunkowywać innych w tym

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

59

zakresie
S2_K01

Język komunikacji
społecznej i mediów

K2_K01

Student jest gotów do krytycznej
oceny odbieranych treści

S2_K01

Kultura i stylistyka języka
ukraińskiego

K2_K01

Student jest gotów do krytycznej
oceny odbieranych treści

S2_K01

Psycholingwistyka

K2_K01

Student jest gotów do krytycznej
oceny odbieranych treści

S2_K02

Seminarium magisterskie
językoznawcze

K2_K02

S2_K02

Socjolingwistyka

K2_K02

S2_K02

Wybrane zagadnienia z
językoznawstwa
słowiańskiego (WYB)

K2_K02

S2_K02

Kultura i stylistyka języka
ukraińskiego

K2_K02

S2_K02

Praktyczna nauka języka
ukraińskiego

K2_K02

S2_K02

Praktyczna nauka języka
ukraińskiego – język
biznesu

K2_K02

Student jest gotów do uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i
praktycznych
Student jest gotów do uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i
praktycznych
Student jest gotów do uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i
praktycznych
Student jest gotów do uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i
praktycznych
Student jest gotów do uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i
praktycznych
Student jest gotów do prawidłowej
identyfikacji i rozwiązywania
problemów językowych
związanych z biznesem z

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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S2_K02

Psycholingwistyka

K2_K02

S2_K03

Warsztaty tłumaczeniowe
ukraińsko-polskie

K2_K03

S2_K04

Semantyka języka
ukraińskiego

K2_K04

S2_K04

Seminarium magisterskie

K2_K04

S2_K04

Socjolingwistyka

K2_K04

S2_K04

Język komunikacji
społecznej i mediów

K2_K04

uwzględnieniem zmieniających się
potrzeb społecznych, wartości
intelektualnych, wysokich
kwalifikacji i kompetencji, które
sprzyjają osiąganiu sukcesu.
Student jest gotów do uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i
praktycznych
Student jest gotów do określania
priorytetów służących realizacji
wyznaczonego przez siebie i
innych zadania w zakresie
zobowiązań społecznych
Student jest gotów do prawidłowej
identyfikacji i rozstrzygania
dylematów zawodowych z
uwzględnieniem zmieniających się
potrzeb społecznych,
podtrzymywania etosu
Student jest gotów do prawidłowej
identyfikacji i rozstrzygania
dylematów zawodowych z
uwzględnieniem zmieniających się
potrzeb społecznych,
podtrzymywania etosu
Student jest gotów do prawidłowej
identyfikacji i rozstrzygania
dylematów zawodowych z
uwzględnieniem zmieniających się
potrzeb społecznych
Student jest gotów do prawidłowej
identyfikacji i rozstrzygania
dylematów zawodowych z
uwzględnieniem zmieniających się

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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potrzeb społecznych,
podtrzymywania etosu pracy
dziennikarza
S2_K05

Seminarium magisterskie
językoznawcze

K2_K05

Student jest gotów do poniesienia
odpowiedzialności za zachowanie
dziedzictwa kulturowego Europy
Środkowo-Wschodniej

+

Tabela efektów kształcenia w odniesieniu do metod ich weryfikacji
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S2_W01

S2_W01

S2_W01

Współczesne dyskursy w
literaturze ukraińskiej

K2_W01

Literatura ukraińska i
media

K2_W01

Ukraińsko-polskie
pogranicze kulturowe

K2_W01

K2_W02

K2_W02

K2_W02

Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu badania z
zakresu współczesnych dyskursów
w literaturze ukraińskiej; ich
specyfikę przedmiotową i
metodologiczną oraz terminologię
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu badania z
zakresu funkcjonowania nauk
literaturoznawczych w dobie
technologii cyfrowej; ich specyfikę
przedmiotową i metodologiczną oraz
terminologię
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu badania z
zakresu polsko-ukraińskiego
pogranicza kulturowego; ich
specyfikę przedmiotową i

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

Egzamin pisemny\kolokwium

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny

dla modułu literaturoznawczo-kulturoznawczego

metodologiczną oraz terminologię
S2_W01

Ukraińskie ikonopisarstwo

K2_W01
K2_W02

S2_W01

Komparatystyka literacka

K2_W01
K2_W02

S2_W01

S2_W01

Barok i neobarok w
kulturze ukraińskiej

K2_W01

Seminarium magisterskie

K2_W01

K2_W02

Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu badania z
zakresu ukraińskiego ikono
pisarstwa; ich specyfikę
przedmiotową i metodologiczną oraz
terminologię
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu badania z
zakresu komparatystyki literackiej;
ich specyfikę przedmiotową i
metodologiczną oraz terminologię
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu badania z
zakresu baroku i neobaroku
ukraińskiego; ich specyfikę
przedmiotową i metodologiczną oraz
terminologię
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu badania z
zakresu nauk literaturoznawczych,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

+

Egzamin pisemny\kolokwium

+

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny
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K2_W02

S2_W02

Historia sztuki ukraińskiej

K2_W03
K2_W04
K2_W07

S2_W02

Folklor ukraiński

S2_W02

Wybrane zagadnienia z
literatury ukraińskiej w
kontekście europejskim

K2_W03
K2_W04

kulturoznawczych w dziedzinie
ukrainistyki; ich specyfikę
przedmiotową i metodologiczną oraz
terminologię
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu teorię i
metodologię badań dotyczącą
historii sztuki ukraińskiej; metody
analizy i interpretacji dzieł sztuki
ukraińskiej od czasów
najdawniejszych do współczesności
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu teorię i
metodologię badań dotyczącą
folkloru ukraińskiego
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu teorię i
metodologię badań dotyczącą
wybranych zagadnień z literatury
ukraińskiej w kontekście

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

Egzamin pisemny\kolokwium

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny
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K2_W07

S2_W02

Ukraińska krytyka literacka

K2_W03
K2_W04
K2_W07

S2_W02

Awangarda w sztuce i
literaturze europejskiej
1900-1939

K2_W03
K2_W04
K2_W07

S2_W02

Metodologia badań
literackich

K2_W03
K2_W04
K2_W07

europejskim; metody analizy i
interpretacji utworów literatury
ukraińskiej od czasów
najdawniejszych do współczesności
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu teorię i
metodologię badań dotyczącą
ukraińskiej krytyki literackiej; metody
interpretacji utworów literatury
ukraińskiej od czasów
najdawniejszych do współczesności
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu teorię i
metodologię badań dotyczącą
awangardy w sztuce i literaturze
europejskiej początku XX w.
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu teorię i
metodologię badań literackich

+

+

+

+

+

+

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

Egzamin pisemny\kolokwium

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny
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S2_W02

Seminarium magisterskie

K2_W03
K2_W04
K2_W07

S2_W03

Wybrane zagadnienia z
literatury ukraińskiej w
kontekście europejskim

K2_W05

S2_W03

Ukraińska krytyka literacka

K2_W05

Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu teorię i
metodologię badań ukrainistycznych
w zakresie literaturoznawstwa i
kulturoznawstwa; metody analizy i
interpretacji dzieł literatury i kultury
ukraińskiej od czasów
najdawniejszych do współczesności
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu powiązania
historii literatury z historią Ukrainy i
historią kultury oraz powiązanie tych
nauk z innymi naukami, w tym z
historią filozofii, naukami
społecznymi i innymi dziedzinami
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu powiązania
historii literatury z historią Ukrainy i
historią kultury oraz powiązanie tych
nauk z innymi naukami, w tym z
historią filozofii, naukami
społecznymi i innymi dziedzinami

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

Egzamin pisemny\kolokwium

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny
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S2_W03

Metodologia badań
literackich

K2_W05

S2_W03

Seminarium magisterskie

K2_W05

S2_W04

Historia sztuki ukraińskiej

K2_W06

Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu powiązania
historii literatury z historią Ukrainy i
historią kultury oraz powiązanie tych
nauk z innymi naukami, w tym z
historią filozofii, naukami
społecznymi i innymi dziedzinami
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu powiązania
historii literatury z historią Ukrainy i
historią kultury oraz powiązanie tych
nauk z innymi naukami, w tym z
historią filozofii, naukami
społecznymi i innymi dziedzinami
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu etapy rozwoju
ukraińskiej sztuki od czasów
najdawniejszych do współczesności,
kierunki rozwoju badań w zakresie
ukraińskiego kulturoznawstwa oraz
współczesne nurty kulturowe

+

+

+

+

+

+

+

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

Egzamin pisemny\kolokwium

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny
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S2_W04

Folklor ukraiński

K2_W06

Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu etapy rozwoju
folkloru ukraińskiego od czasów
najdawniejszych do współczesności,
kierunki rozwoju badań w zakresie
ukraińskiego kulturoznawstwa oraz
współczesne nurty kulturowe)

+

+

+

S2_W04

Ukraińsko-polskie
pogranicze kulturowe

K2_W06

+

+

+

S2_W04

Ukraińskie ikonopisarstwo

K2_W06

Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu specyfikę
ukraińsko-polskiego pogranicza
kulturowego od czasów
najdawniejszych do współczesności,
kierunki rozwoju badań w tym
zakresie
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu etapy rozwoju
ukraińskiego ikonopisarstwa od
czasów najdawniejszych do
współczesności, kierunki rozwoju
badań w zakresie ukraińskiego

+

+

+

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

Egzamin pisemny\kolokwium

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny
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S2_W05

Literatura ukraińska i
media

K2_W08

S2_W05

Seminarium magisterskie

K2_W08

S2_W06

Współczesne ukraińskie
nurty artystyczne

K2_W10

S2_W07

Wybrane zagadnienia z
literatury i kultury rosyjskiej

K2_W06

S2_U01

Współczesne dyskursy w
literaturze ukraińskiej

K2_U01

ikonopisarstwa oraz współczesne
nurty kulturowe
Student zna i rozumie pojęcia i
zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego
Student zna i rozumie pojęcia i
zasady z zakresu ochrony własności
intelektualnej i prawa autorskiego
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu zasady
funkcjonowania ukraińskich
instytucji z dziedziny kultury, polityki,
gospodarki oraz życia społecznego
Student zna i rozumie w
pogłębionym stopniu wybrane
zagadnienia z literatury rosyjskiej
Student potrafi wyszukiwać,
analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje dotyczące
współczesnych dyskursów w
literaturze ukraińskiej z

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne
+

+

+

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

Egzamin pisemny\kolokwium

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny
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S2_U02

Współczesne dyskursy w
literaturze ukraińskiej

K2_U02

S2_U02

Literatura ukraińska i
media

K2_U02

wykorzystaniem różnych źródeł i
sposobów w nieprzewidywalnych
warunkach
Student potrafi formułować i
analizować problemy badawcze,
dobierać metody i narzędzia
badawcze, opracowywać i
prezentować wyniki w zakresie
współczesnych dyskursów w
literaturze ukraińskiej w
nieprzewidywalnych warunkach
Student potrafi formułować i
analizować problemy badawcze,
dobierać metody i narzędzia
badawcze, opracowywać i
prezentować wyniki, pozwalające na
rozwiązywanie problemów w
zakresie funkcjonowania literatury
ukraińskiej w dobie rozwoju
technologii cyfrowych w
nieprzewidywalnych warunkach

+

+

+

+

+

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

Egzamin pisemny\kolokwium

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny
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S2_U02

Seminarium magisterskie

K2_U02

S2_U03

Historia sztuki ukraińskiej

K2_U03

S2_U03

Folklor ukraiński

K2_U03

S2_U03

Ukraińsko-polskie
pogranicze kulturowe

K2_U03

Student potrafi formułować i
analizować problemy badawcze,
dobierać metody i narzędzia
badawcze, opracowywać i
prezentować wyniki, pozwalające na
rozwiązywanie problemów w
zakresie literaturoznawstwa i
kulturoznawstwa ukraińskiego w
nieprzewidywalnych warunkach
Student potrafi samodzielne
zdobywać wiedzę w dziedzinie
sztuki ukraińskiej; prowadzić prace
badawcze, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego
Student potrafi samodzielne
zdobywać wiedzę w dziedzinie
folkloru ukraińskiego; prowadzić
prace badawcze, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego
Student potrafi samodzielne
zdobywać wiedzę w dziedzinie
ukraińsko-polskiego pogranicza
kulturowego, prowadzić prace

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

Egzamin pisemny\kolokwium

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny
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S2_U03

Seminarium magisterskie

K2_U03

S2_U03

Wybrane zagadnienia z
literatury ukraińskiej w
kontekście europejskim

K2_U03

S2_U03

Ukraińska krytyka literacka

K2_U03

S2_U03

Awangarda w sztuce i

K2_U03

badawcze, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego
Student potrafi samodzielne
zdobywać wiedzę w dziedzinie
literatury i kultury ukraińskiej oraz
wybranych zagadnień z literatur
innych krajów Europy ŚrodkowoWschodniej, prowadzić prace
badawcze, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego
Student potrafi samodzielne
zdobywać wiedzę w dziedzinie
literatury ukraińskiej; prowadzić
prace badawcze, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego
Student potrafi samodzielne
zdobywać wiedzę w dziedzinie
ukraińskiej krytyki literackiej;
prowadzić prace badawcze, kierując
się wskazówkami opiekuna
naukowego
Student potrafi samodzielne
zdobywać wiedzę w dziedzinie

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

Egzamin pisemny\kolokwium

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny

72

literaturze europejskiej
1900-1939

S2_U04

Metodologia badań
literackich

K2_U04

S2_U04

Współczesne ukraińskie
nurty artystyczne

K2_U04

S2_U04

Wybrane zagadnienia z
literatury i kultury rosyjskiej

K2_U04

literatury ukraińskiej oraz wybranych
literatur innych krajów Europy
Środkowo-Wschodniej, prowadzić
prace badawcze, kierując się
wskazówkami opiekuna naukowego
Student potrafi posługiwać się
ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i
pojęciami właściwymi dla
metodologii badań literackich w
typowych i nietypowych sytuacjach
profesjonalnych
Student potrafi posługiwać się
ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i
pojęciami właściwymi dla
współczesnych ukraińskich nurtów
artystycznych w typowych i
nietypowych sytuacjach
profesjonalnych
Student potrafi posługiwać się
ujęciami teoretycznymi,
paradygmatami badawczymi i

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

Egzamin pisemny\kolokwium

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny

73

S2_U05

Ukraińskie ikonopisarstwo

K2_U05
K2_U06

S2_U06

Literatura ukraińska i
media

K2_U07

S2_U07

Seminarium magisterskie

K2_U08

pojęciami właściwymi dla
literaturoznawstwa w typowych i
nietypowych sytuacjach
profesjonalnych
Student potrafi w
nieprzewidywalnych warunkach
merytorycznie uargumentować
wyniki swoich badań w dziedzinie
ukraińskiego ikonopisarstwa od
czasów najdawniejszych do
współczesności, formułować wnioski
Student potrafi porozumiewać się z
wykorzystaniem różnych kanałów i
technik komunikacyjnych ze
specjalistami w zakresie
literaturoznawstwa i
kulturoznawstwa ukraińskiego, ze
zróżnicowanymi kręgami odbiorców
Student potrafi przygotować
poprawną, klarowną i spójną pracę
pisemną z dziedziny ukraińskiej
literatury, kultury i historii od czasów
najdawniejszych do współczesności

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne
+

+

+

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

+

Egzamin pisemny\kolokwium

+

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny

74

S2_U08

Historia sztuki ukraińskiej

K2_U09

S2_U08

Folklor ukraiński

K2_U09

S2_U08

Współczesne dyskursy w

K2_U09

z wykorzystaniem ujęć
teoretycznych, a także różnych
źródeł
Student potrafi przygotować
wystąpienia ustne z dziedziny
ukraińskiej sztuki od czasów
najdawniejszych do współczesności
dotyczące zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem
ujęć teoretycznych, a także różnych
źródeł
Student potrafi przygotować
wystąpienia ustne z dziedziny
folkloru ukraińskiego od czasów
najdawniejszych do współczesności
dotyczące zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem
ujęć teoretycznych, a także różnych
źródeł
Student potrafi przygotować
wystąpienia ustne z dziedziny

+

+

+

+

+

+

+

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

Egzamin pisemny\kolokwium

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny

75

literaturze ukraińskiej

S2_U08

Ukraińsko-polskie
pogranicze kulturowe

K2_U09

S2_U08

Ukraińskie ikonopisarstwo

K2_U09

S2_U08

Komparatystyka literacka

K2_U09

ukraińskiej literatury dotyczące
zagadnień szczegółowych, z
wykorzystaniem ujęć teoretycznych,
a także różnych źródeł
Student potrafi przygotować
wystąpienia ustne z dziedziny
ukraińskiego ukraińsko-polskiego
pogranicza od czasów
najdawniejszych do współczesności
dotyczące zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem
ujęć teoretycznych, a także różnych
źródeł
Student potrafi przygotować
wystąpienia ustne z dziedziny
ukraińskiego ikonopisarstwa od
czasów najdawniejszych do
współczesności dotyczące
zagadnień szczegółowych, z
wykorzystaniem ujęć teoretycznych,
a także różnych źródeł
Student potrafi przygotować
wystąpienia ustne z dziedziny

+

+

+

+

+

+

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

Egzamin pisemny\kolokwium

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny

76

S2_U08

Barok i neobarok w
kulturze ukraińskiej

K2_U09

S2_U08

Seminarium magisterskie

K2_U09

komparatystyki literackiej od czasów
najdawniejszych do współczesności
dotyczące zagadnień
szczegółowych, z wykorzystaniem
ujęć teoretycznych, a także różnych
źródeł
Student potrafi przygotować
wystąpienia ustne z dziedziny
ukraińskiej barokowej literatury i
kultury od czasów najdawniejszych
do współczesności dotyczące
zagadnień szczegółowych, z
wykorzystaniem ujęć teoretycznych,
a także różnych źródeł
Student potrafi przygotować
wystąpienia ustne z dziedziny
ukraińskiej literatury, kultury i historii
od czasów najdawniejszych do
współczesności dotyczące
zagadnień szczegółowych, z
wykorzystaniem ujęć teoretycznych,
a także różnych źródeł

+

+

+

+

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

Egzamin pisemny\kolokwium

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny

77

S2_U10

Ukraińsko-polskie
pogranicze kulturowe

K2_U11

Student potrafi kierować pracą
zespołu

S2_U11

Współczesne dyskursy w
literaturze ukraińskiej

K2_U11

S2_U11

Współczesne ukraińskie
nurty artystyczne

K2_U11

S2_U11

Literatura ukraińska i
media

K2_U11

S2_U11

Ukraińskie ikonopisarstwo

K2_U11

Student potrafi samodzielnie
planować i realizować własne
uczenie się przez całe życie i
ukierunkowywać innych w tym
zakresie
Student potrafi samodzielnie
planować i realizować własne
uczenie się przez całe życie i
ukierunkowywać innych w tym
zakresie
Student potrafi samodzielnie
planować i realizować własne
uczenie się przez całe życie i
ukierunkowywać innych w tym
zakresie
Student potrafi samodzielnie
planować i realizować własne
uczenie się przez całe życie i

+

+

+

+

+

+

+

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

Egzamin pisemny\kolokwium

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny

78

S2_U11

Komparatystyka literacka

K2_U11

S2_U11

Barok i neobarok w
kulturze ukraińskiej

K2_U11

S2_U11

Wybrane zagadnienia z
literatury i kultury rosyjskiej

K2_U11

S2_U11

Seminarium magisterskie

K2_U11

ukierunkowywać innych w tym
zakresie
Student potrafi samodzielnie
planować i realizować własne
uczenie się przez całe życie i
ukierunkowywać innych w tym
zakresie
Student potrafi samodzielnie
planować i realizować własne
uczenie się przez całe życie i
ukierunkowywać innych w tym
zakresie
Student potrafi samodzielnie
planować i realizować własne
uczenie się przez całe życie i
ukierunkowywać innych w tym
zakresie
Student potrafi samodzielnie
planować i realizować własne
uczenie się przez całe życie i
ukierunkowywać innych w tym
zakresie

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

Egzamin pisemny\kolokwium

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny
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S2_K01

Współczesne dyskursy w
literaturze ukraińskiej

K2_K01

Student jest gotów do krytycznej
oceny odbieranych treści

+

+

S2_K01

Współczesne ukraińskie
nurty artystyczne

K2_K01

Student jest gotów do krytycznej
oceny odbieranych treści

+

S2_K01

Literatura ukraińska i
media

K2_K01

Student jest gotów do krytycznej
oceny odbieranych treści

+

+

S2_K01

Ukraińsko-polskie
pogranicze kulturowe

K2_K01

Student jest gotów do krytycznej
oceny odbieranych treści

+

+

S2_K01

Ukraińskie ikonopisarstwo

K2_K01

+

S2_K01

Komparatystyka literacka

K2_K01

S2_K01

Barok i neobarok w
kulturze ukraińskiej

K2_K01

Student jest gotów do krytycznej
oceny odbieranych treści
Student jest gotów do krytycznej
oceny odbieranych treści
Student jest gotów do krytycznej
oceny odbieranych treści

S2_K01

Wybrane zagadnienia z
literatury i kultury rosyjskiej

K2_K01

Student jest gotów do krytycznej
oceny odbieranych treści

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

Egzamin pisemny\kolokwium

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny

80

S2_K01

Historia sztuki ukraińskiej

K2_K01

Student jest gotów do krytycznej
oceny odbieranych treści

+

+

+

S2_K01

Folklor ukraiński

S2_K01

Student jest gotów do krytycznej
oceny odbieranych treści

+

+

+

S2_K01

Seminarium magisterskie

K2_K01

Student jest gotów do krytycznej
oceny odbieranych treści

+

+

+

S2_K02

Współczesne dyskursy w
literaturze ukraińskiej

K2_K02

+

S2_K02

Współczesne ukraińskie
nurty artystyczne

K2_K02

S2_K02

Literatura ukraińska i
media

K2_K02

S2_K02

Komparatystyka literacka

K2_K02

Student jest gotów do uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i
praktycznych
Student jest gotów do uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i
praktycznych
Student jest gotów do uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i
praktycznych
Student jest gotów do uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

Egzamin pisemny\kolokwium

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny
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problemów poznawczych i
praktycznych
S2_K02

Barok i neobarok w
kulturze ukraińskiej

K2_K02

S2_K02

Historia sztuki ukraińskiej

K2_K02

S2_K02

Folklor ukraiński

S2_K02

S2_K02

Wybrane zagadnienia z
literatury i kultury rosyjskiej

K2_K02

S2_K02

Seminarium magisterskie

K2_K02

Student jest gotów do uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i
praktycznych
Student jest gotów do uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i
praktycznych
Student jest gotów do uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i
praktycznych
Student jest gotów do uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i
praktycznych
Student jest gotów do uznawania
znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów poznawczych i
praktycznych

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

Egzamin pisemny\kolokwium

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny

82

S2_K03

Seminarium magisterskie

K2_K03

S2_K04

Seminarium magisterskie

K2_K04

S2_K05

Seminarium magisterskie

K2_K05

Student jest gotów do określania
priorytetów służących realizacji
wyznaczonego przez siebie i innych
zadania w zakresie zobowiązań
społecznych
Student jest gotów do prawidłowej
identyfikacji i rozstrzygania
dylematów zawodowych z
uwzględnieniem zmieniających się
potrzeb społecznych,
podtrzymywania etosu
Student jest gotów do poniesienia
odpowiedzialności za zachowanie
dziedzictwa kulturowego Europy
Środkowo-Wschodniej

+

+

+

+

+

+

Egzamin ustny

Kontrola bieżącego
przygotowania
Testy kontrolne

Sprawdziany tłumaczeniowe

Zaliczenie

Egzamin pisemny\kolokwium

Aktywność na zajęciach

symbol
efektów
kształceni
a dla
kierunku

Esej

przedmiot

efekt(y) kształcenia dla przedmiotu
prowadzący do realizacji wybranego
efektu

Projekt grupowy

symbol
efektów
kształcenia
dla
programu
kształcenia

Projekt indywidualny

83

84

ZAŁĄCZNIK B 1
13. Plan studiów
Forma rozliczenia w jednostce: ROZLICZENIE SEMESTRALNE (2 lata studiów stacjonarnych magisterskich = 4 etapy, po 2 etapy na jeden rok studiów).
Program: S2-SSW-URA (Studia dzienne drugiego stopnia) / Rok studiów: I, semestr: 1 (Etap: URA-SSW-11)
Nazwa przedmiotu
[WYB – przedm. do wyboru
OG – przedm. ogólnowuniwersytecki]

Forma zajęć /
liczba godzin [tygodniowo] 2)
W

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Razem –
liczba
godz

Punktacja
ECTS

1

Wybrane zagadnienia z literatury ukraińskiej w kontekście
europejskim [I] / Ukraińska krytyka literacka [I] (WYB)

[2]

30

3

2

Historia sztuki ukraińskiej (OG) /Folklor ukraiński (WYB)

[2]

30

3

3

Wybrane zagadnienia z literatury i kultury rosyjskiej
(przedmiot w j. rosyjskim)

[2]

30

3

4

Praktyczna nauka języka ukraińskiego [I]

60

3

5

Język komunikacji społecznej i mediów [I]

30

2

6

Praktyczna nauka języka rosyjskiego [I]

[4]

60

3

7

Praktyczna nauka języka angielskiego [I]

[4]

60

3

8

Przedmioty ogólnouniwersyteckie 1) (WYB)

30

2

9a

Seminarium magisterskie [I]

10a

Metodologia badań literackich [I]

11a

Ukraińsko-polskie pogranicze kulturowe

[4]
[2]

[2]

Metoda weryfikacji efektów
przypisanych do przedmiotu
ZAL-OC
Egzamin pisemny / kolokwium; Zal.; Kontrola bież. przyg.
ZAL-OC
Projekt indywidualny; Zal.; Kontrola bież. przygotowania.
ZAL-OC
Projekt indywidualny; Proj. grupowy; Aktywność na zajęciach;
Zaliczenie; Kontrola bież. przygotowania.
ZAL-OC
Projekt indywidualny; Aktywność na zajęciach; Egz. pisemny
/ kolokwium; Kontrola bież. przyg.
EGZ
Projekt badawczy; Aktywność na zajęciach; Egz. pisemny /
kolokwium; Kontrola bieżącego przygotowania.
EGZ
Projekt grupowy; Aktywność na zajęciach; Egz. pisemny /
kolokwium; Zaliczenie; Sprawdziany tłumaczeniowe; Testy
kontrolne; Kontrola bież. przygotowania
EGZ
Egz. pisemny/kolokwium; Testy kontrolne; Kontrola
bieżącego przygotowania
ZAL-OC

SPECJALIZACJA „UKRAIŃSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE” (SUDK) (WYB)
ZAL
[2]
30
3
Projekt indywidualny; Zal.; Kontrola bież. przygotowania.
EGZ
[2]
30
3
Egz. pisemny/kolokwium; Zal.; Kontrola bież. przygotowania.
ZAL-OC
[2]
30
3
Projekt indywidualny; Zal.; Kontrola bież. przygotowania.
SPECJALIZACJA JĘZYKOZNAWCZA (SJ) (WYB)

Wskazanie
zajęć
(Profil „B”) 3)
B
B
B

B

B
B
B
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Nazwa przedmiotu
[WYB – przedm. do wyboru
OG – przedm. ogólnowuniwersytecki]

Forma zajęć /
liczba godzin [tygodniowo] 2)
W

K

S

Ć

L

Wr

Pr

[2]

Razem –
liczba
godz

Punktacja
ECTS

30

3

9b

Seminarium magisterskie językoznawcze [I]

10b

Socjolingwistyka

[2]

30

3

11b

Semantyka języka ukraińskiego [I] (OG)

[2]

30

3

Metoda weryfikacji efektów
przypisanych do przedmiotu
ZAL
Projekt indywidualny; Projekt badawczy; Kontrola bież. przyg.
EGZ
Projekt badawczy; Aktywność na zajęciach; Egz. pisemny /
kolokwium; Kontrola bieżącego przygotowania.
ZAL-OC
Aktywność na zajęciach; Egz. pisemny/kolokwium; Kontrola
bież. przygotowania

Wskazanie
zajęć
(Profil „B”) 3)
B
B
B

Łączna liczba punktów ECTS w semestrze: 31 ECTS.

Program: S2-SSW-URA (Studia dzienne drugiego stopnia) / Rok studiów: I, semestr: 2 (Etap: URA-SSW-12)
Forma zajęć /
liczba godzin [tygodiowo]

Nazwa przedmiotu
[WYB – przedm. do wyboru]
W
12
13

Wybrane zagadnienia z literatury ukraińskiej w kontekście
europejskim [II] / Ukraińska krytyka literacka [II] (WYB)
Awangarda w sztuce i literaturze europejskiej 1900–1939
(przedmiot w j. angielskim)

Razem –
liczba
godz.

Punktacja
ECTS

[2]

30

3

[2]

30

3

30

2

30

2

30

2

K

S

Ć

[2]

L

Wr

Pr

14

Literatura ukraińska i media

15

Warsztaty tłumaczeniowe ukraińsko-polskie [II]

16

Kultura i stylistyka języka ukraińskiego [II] /
Dialektologia ukraińska (WYB)

17

Praktyczna nauka języka ukraińskiego [II]

[2]

30

2

18

Praktyczna nauka języka ukraińskiego – język biznesu

[2]

30

3

[2]

[2]

Metoda weryfikacji efektów
przypisanych do przedmiotu
EGZ
Egzamin pisemny / kolokwium; Zal.; Kontrola bież. przyg.
ZAL-OC
Egzamin pisemny/kolokwium; Kontrola bież. przygotowania.
ZAL-OC
Projekt indywidualny; Kontrola bieżącego przygotowania.
ZAL-OC
Projekt indywidualny; Aktywność na zajęciach; Egz. pisemny
/ kolokwium; Sprawdziany tłum.; Kontrola bież. przyg.;
Egzamin ustny
ZAL-OC
Projekt badawczy; Aktywność na zajęciach; Egz. pisemny /
kolokwium;Kontrola bieżącego przygotowania
EGZ
Projekt indywidualny; Aktywność na zajęciach; Egz. pisemny
/ kolokwium; Kontrola bież. przyg.
EGZ

Wskazanie
zajęć
(Profil „B”)
B
B
B

B
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Forma zajęć /
liczba godzin [tygodiowo]

Nazwa przedmiotu
[WYB – przedm. do wyboru]
W

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Razem –
liczba
godz.

Punktacja
ECTS

19

Praktyczna nauka języka rosyjskiego [II]

[4]

60

3

20

Praktyczna nauka języka angielskiego [II]

[4]

60

3

21

Przedmioty ogólnouniwersyteckie 1) (WYB)

30

2

22a

Seminarium magisterskie [II]

23a

Ukraińskie ikonopisarstwo

22b

Seminarium magisterskie językoznawcze [II]

23b

Onomastyka ukraińska i polska [II]

Łączna liczba punktów ECTS w semestrze: 31 ECTS.

[2]

Metoda weryfikacji efektów
przypisanych do przedmiotu

Wskazanie
zajęć
(Profil „B”)

Projekt indywidualny; Projekt grupowy; Aktyw. na zajęciach;
Egz. pisemny/kolokwium; Zaliczenie; Sprawdziany tłum.;
Testy kontrolne; Kontrola bież. przyg.
EGZ
Projekt grupowy; Aktywność na zajęciach; Egz. pisemny /
kolokwium; Zaliczenie; Sprawdziany tłumaczeniowe; Testy
kontrolne; Kontrola bież. przygotowania
EGZ
Egz. pisemny/kolokwium; Testy kontrolne; Kontrola
bieżącego przygotowania
ZAL-OC

SPECJALIZACJA „UKRAIŃSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE” (SUDK) (WYB)
ZAL
[2]
30
3
Projekt indywidualny; Zal.; Kontrola bież. przygotowania.
ZAL-OC
[2]
30
3
Projekt indywidualny; Projekt grupowy; Zaliczenie;
Kontrola bieżącego przygotowania.
SPECJALIZACJA JĘZYKOZNAWCZA (SJ) (WYB)
ZAL
[2]
30
3
Projekt indywidualny; Projekt badawczy; Kontrola bież. przyg.
EGZ
[2]
30
3
Projekt badawczy; Aktywność na zajęciach; Egz. pisemny /
kolokwium; Kontrola bież. przygotowania

B
B

B
B
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Program: S2-SSW-URA (Studia dzienne drugiego stopnia) / Rok studiów: II, semestr: 3 (Etap: URA-SSW-21)
Forma zajęć /
liczba godzin [tygodiowo]

Nazwa przedmiotu
[WYB – przedm. do wyboru]
W

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Razem –
liczba
godz.

Punktacja
ECTS

1

Komparatystyka literacka / Barok i neobarok w kulturze
ukraińskiej (WYB)

[2]

30

3

2

Translatoryka języka ukraińskiego

[2]

30

3

3

Psycholingwistyka / Wybrane zagadnienia z
językoznawstwa słowiańskiego (WYB)

30

3

4

Praktyczna nauka języka ukraińskiego [III]

[4]

60

3

5

Praktyczna nauka języka rosyjskiego [III]

[2]

30

2

6

Praktyczna nauka języka angielskiego [III]

[2]

30

2

7

Współczesne dyskursy w literaturze ukraińskiej

30

3

8

Praktyczna nauka języka ukraińskiego – język prawa

30

3

9

Przedmioty ogólnouniwersyteckie 1) (WYB)

30

2

10a

Seminarium magisterskie [III]

10b

Seminarium magisterskie językoznawcze [III]

Łączna liczba punktów ECTS w semestrze: 28 ECTS.

[2]

[2]
[2]
[2]

Metoda weryfikacji efektów
przypisanych do przedmiotu
ZAL-OC
Projekt badawczy; Esej; Aktywność na zajęciach; Zaliczenie.
ZAL-OC
Aktywność na zajęciach; Egz. pisemny / kolokwium; Zal.;
Kontrola bież. przyg.; Egzamin ustny
EGZ
Aktywność na zajęciach; Egz. pisemny/kolokwium; Kontrola
bież. przygotowania
EGZ
Projekt indywidualny; Aktywność na zajęciach; Egz. pisemny
/ kolokwium; Kontrola bież. przyg.
EGZ
Projekt grupowy; Aktywność na zajęciach; Egz. pisemny /
kolokwium; Zaliczenie; Sprawdziany tłumaczeniowe; Testy
kontrolne; Kontrola bież. przygotowania
EGZ
Egz. pisemny/kolokwium; Testy kontrolne; Kontrola
bieżącego przygotowania
ZAL-OC
Projekt indywidualny; Aktywność na zajęciach;
Kontrola bieżącego przygotowania.
ZAL-OC
Aktywność na zajęciach; Egz. pisemny / kolokwium;
Zaliczenie; Kontrola bież. przygotowania
ZAL-OC

SPECJALIZACJA „UKRAIŃSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE” (SUDK) (WYB)
ZAL
[2]
30
3
Projekt indywidualny; Zal.; Kontrola bież. przygotowania.
SPECJALIZACJA JĘZYKOZNAWCZA (SJ) (WYB)
ZAL
[2]
30
3
Projekt indywidualny; Kontrola bież. przyg.

Wskazanie
zajęć
(Profil „B”)
B
B
B

B

B
B
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Program: S2-SSW-URA (Studia dzienne drugiego stopnia) / Rok studiów: II, semestr: 4 (Etap: URA-SSW-22)
Forma zajęć /
liczba godzin [tygodiowo]

Nazwa przedmiotu
W
11

Praktyczna nauka języka ukraińskiego [IV]

12

Współczesne ukraińskie nurty artystyczne

13

Praktyczna nauka języka rosyjskiego [IV]

14

Praktyczna nauka języka rosyjskiego – język biznesu

15

Praktyczna nauka języka angielskiego [IV]

16

Praktyczna nauka języka angielskiego – język biznesu

17a

Seminarium magisterskie [IV]

18a

Przygotowanie pracy magisterskiej

17b

Seminarium magisterskie językoznawcze [IV]

18b

Przygotowanie pracy magisterskiej

K

S

Ć

L

Wr

Pr

Razem –
liczba
godz.

Punktacja
ECTS

Metoda weryfikacji efektów
przypisanych do przedmiotu

EGZ
Projekt indywidualny; Aktywność na zajęciach; Egz. pisemny
/ kolokwium; Kontrola bież. przygotowania
ZAL-OC
[2]
30
3
Projekt indywidualny; Projekt grupowy;
Aktywność na zajęciach; Kontrola bież. przygotowania.
EGZ
Projekt grupowy; Aktywność na zajęciach; Egz. pisemny /
[2]
30
2
kolokwium; Zaliczenie; Sprawdziany tłumaczeniowe; Testy
kontrolne; Kontrola bież. przygotowania
EGZ
Projekt grupowy; Aktywność na zajęciach; Egz. pisemny /
[2]
30
3
kolokwium; Zaliczenie; Sprawdziany tłumaczeniowe; Testy
kontrolne; Kontrola bież. przygotowania
EGZ
[2]
30
2
Egz. pisemny/kolokwium; Testy kontrolne; Kontrola
bieżącego przygotowania
EGZ
[2]
30
3
Egzamin pisemny/kolokwium; Testy kontrolne.
SPECJALIZACJA „UKRAIŃSKIE DZIEDZICTWO KULTUROWE” (SUDK) (WYB)
ZAL
[2]
30
2
Projekt indywidualny; Zal.; Kontrola bież. przygotowania.
10
–
SPECJALIZACJA JĘZYKOZNAWCZA (SJ) (WYB)
ZAL
[2]
30
2
Projekt indywidualny; Kontrola bież. przyg.
10
–
[6]

90

Łączna liczba punktów ECTS w semestrze: 30 ECTS.
Ogółem na studiach II st. przedmiotów teoretycznych: 67 ECTS, co stanowi 58% ogólnej liczby 120 ECTS.

Wskazanie
zajęć
(Profil „B”)

5

B

B
B
B
B

89

Przedmioty ogólnouniwersyteckie: (a) W ciągu dwóch lat studiów magisterskich student jest zobligowany do uzyskania 6 punktów ECTS z przedmiotów ogólnouniwersyteckich, przy czym 5
punktów ECTS z tych przedmiotów muszą stanowić zajęcia z obszaru nauk społecznych (patrz. punkt 12.7). Na przedmioty ogólnouniwersyteckie obowiązują indywidualne zapisy w trybie
rejestracji żetonowych. Szczegóły zajęć (ilość godzin w semestrze, formę zaliczenia, miejsce i terminy odbywania zajęć oraz koordynatora przedmiotu) ustalają jednostki dedykujące dany
przedmiot.
1)

2)

W – wykład; K – konwersatorium; S – seminarium; Ć – ćwiczenia; L – laboratorium; Wr – warsztaty; Pr – praktyki
3)

Wskazanie zajęć praktycznych dla profilu praktycznego literka „P” / wskazanie zajęć przygotowujących do badań dla profilu ogólnoakademickiego literka „B”.

Załącznik D.
Zasady rekrutacji
1)

Zasady kwalifikacji

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku.
Warunkiem stawianym kandydatom jest potwierdzenie znajomości języka ukraińskiego przynajmniej na poziomie B2, rosyjskiego i angielskiego (przynajmniej
na poziomie B1).
Dokumentami potwierdzającymi znajomość ww. języków mogą być:
 oceny z egzaminu z języka ukraińskiego, angielskiego i rosyjskiego na świadectwie maturalnym,
 dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii ukraińskiej lub ukrainistyki oraz certyfikaty, świadectwo maturalne, dyplomy szkół wyższych
potwierdzające znajomość języka angielskiego i rosyjskiego,
 certyfikaty znajomości języka ukraińskiego co najmniej na poziomie B2, a także certyfikaty znajomości języka rosyjskiego i angielskiego co najmniej
na poziomie B1.
Pozostali kandydaci przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z języków, z których nie posiadają potwierdzenia znajomości. Rozmowa ma na celu określenie
poziomu znajomości języków.
Osoby, które nie wykażą się odpowiednią znajomością ww. języków, będą miały zapewnione dodatkowe godziny zajęć.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż przewidziany limit miejsc zostanie utworzona lista rankingowa na podstawie średniej
arytmetycznej, na którą składają się: ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średnia ocen z całego okresu studiów.

90
b) Kandydaci z dyplomem zagranicznym
1. Polacy i cudzoziemcy kwalifikowani na zasadach obowiązujących obywateli polskich
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu
oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją
rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

2. Cudzoziemcy kwalifikowani na innych zasadach niż obywatele polscy
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające
certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu
rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów
niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

