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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Literatura rosyjska i ukraińska 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim  

Kierunek studiów  Filologia słowiańska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina literaturoznawstwo 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Monika Sidor 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
 
 
 
5+8 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium 30+30 5,6 

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne 1. Zainteresowanie literaturą rosyjską udokumentowane oceną co najmniej 
dostateczny plus z ćwiczeń z historii literatury rosyjskiej na  II roku 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 Zapoznanie studentów z techniką pisania pracy dyplomowej.  

C2 Przygotowanie pracy licencjackiej 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna pojęcia i zjawiska z zakresu literaturoznawstwa 
rosyjskiego 

K_W12 

W_02 Student zna narzędzia i metody gromadzenia, analizy i 
syntetyzowania materiałów celem opracowania problemu 
naukowego 

K_W13 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student umie scharakteryzować problemy, które są 
przedmiotem jego indywidualnych badań 

K_U01 

U_02 Student praktycznie wykorzystuje umiejętności dotyczące pracy 
z tekstem literackim oraz pisania pracy naukowej 

K_U10 

U_3 Student wyciąga wnioski na podstawie przeanalizowanych 
materiałów 

K_U16 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student w sposób przemyślany korzysta z nowych źródeł 
zdobywania wiedzy 

K_K01 

K_02 Student twórczo wykorzystuje doświadczenie innych 
uczestników seminarium 

K_K04, K_K03 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Praca z tekstem, Praca pod 
kierunkiem 

Obserwacja  
Referat 
Egzamin licencjacki 
 

Praca licencjacka 
Karta zaliczeniowa 
Karta egzaminu 
licencjackiego 
 

W_02 Praca badawcza pod 
kierunkiem (praca 
seminaryjna) 

Praca pisemna 
Egzamin licencjacki 
 

Praca licencjacka 
Karta zaliczeniowa  
Karta egzaminu 
licencjackiego 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu Praca pisemna, Prezentacja Praca licencjacka 
Karta zaliczeniowa 

U_02 Praca badawcza pod 
kierunkiem (praca 
seminaryjna) 

Praca pisemna Praca licencjacka 
Karta zaliczeniowa 

U_3 Analiza tekstu Praca pisemna Praca licencjacka 
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Karta zaliczeniowa 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja, Rozmowa 
sokratyczna  

Praca pisemna, Prezentacja Praca licencjacka 
 

K_02 Dyskusja, Rozmowa 
sokratyczna 

Praca pisemna, Prezentacja Praca licencjacka 
 

 

 

Kryteria oceny, wagi  

Ocena niedostateczna 

 (W) Student nie zna podstawowych pojęć i zjawisk związanych z badaną tematyką (25%) .  

 (U) Student nie wykorzystuje podstawowej literatury przedmiotu, nie wykorzystuje informacji 

bibliograficznych. W jego pracy pisemnej brak przypisów lub bibliografii, nie umie korzystać z 

literatury przedmiotu. Nie potrafi posługiwać się cytatami z innych źródeł. Student nie umie 

scharakteryzować badanej problematyki. Student nie rozumie badanych tekstów i umie ich 

zastosować dla poszerzenia swojej wiedzy. Ma trudności z twórczym przetwarzaniem 

opracowywanego materiału (65%). 

 (K) Student nie współpracuje w grupie, nie angażuje się w wypełnianie zadań. Student nie znajduje 

związku między badaniami humanistycznymi i postawą społeczną. Student nie przejawia 

zainteresowania poruszaną problematyką (10%) 

 Ocena dostateczna 

 (W) Student wybiórczo zna pojęcia i zjawiska związane z omawianymi problemami. Nie zna ich 

historycznych uwarunkowań (25%). 

 (U) Student umie w ograniczonym zakresie scharakteryzować badaną problematykę, posługując się 

metodą opisu. Student ma trudności z twórczym przetwarzaniem analizowanych tekstów. W pracy 

naukowej nie może obejść się bez pomocy w postaci innych ujęć badanego problemu. Posługiwanie 

się innymi źródłami rozumie jako umieszczanie w pracy długich cytatów z innych źródeł. W pracy 

naukowej nie jest w pełni samodzielny, nie formułuje problemów i nie poszukuje rozwiązań 

naukowych. Praca licencjacka posiada liczne błędy merytoryczne, językowe i edycyjne. Aparat 

przypisów zawiera liczne błędy (65%).  

 (K) Student w niewielkim stopniu angażuje się w pracę grupy seminaryjnej, w ograniczonym zakresie 

współpracuje w wyznaczonych zadaniach. W małym stopniu dostrzega rolę badań humanistycznych 

we współczesnym świecie. Uczestniczy w zajęciach (10%). 

 Ocena dobra 

 (W) Student przejawia dobrą znajomość pojęć i kwestii, które są przedmiotem jego badań, a 

wybiórczo także zna historyczny rozwój badanych zjawisk (25%). 

 (U) Student umie częściowo scharakteryzować badaną problematykę nie ograniczając się do 

pamięciowego odtwarzania czy opisu. Student nie ma trudności z twórczym przetwarzaniem 
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analizowanych tekstów i ich interpretacją w wybranym aspekcie. Umiejętnie posługuje się cytatami z 

innych źródeł. Praca licencjacka jest samodzielna, zawiera błędy w przypisach, bibliografii, które nie 

uniemożliwiają zrozumienia. W pracy znajdują się błędy językowe i edycyjne nie obniżające w sposób 

istotny wartości przedstawionych badań (65%).  

 (K) Student współpracuje w grupie, korzystając w sposób świadomy i uczciwy z doświadczeń innych 

uczestników seminarium. Bierze udział w dyskusji na temat problemów badawczych, dostrzegając ich 

znaczenie we współczesności. Korzysta z nowych źródeł zdobywania wiedzy. Regularnie uczestniczy 

w zajęciach (10%).  

 Ocena bardzo dobra 

 (W) Student posiada bardzo szeroką wiedzę związaną z problematyką jego badań. Zna i dobrze 

posługuje się pojęciami, które wchodzą w zakres jego badań,  dobrze zna historyczny rozwój 

badanych zjawisk (25%).  

 (U) Student umie w pełni poprawnie scharakteryzować badaną problematykę, stosując profesjonalną 

terminologię. Potrafi samodzielnie formułować wnioski z przeprowadzonych badań i przedstawiać je 

w sposób naukowy. Umiejętnie posługuje się cytatami z innych źródeł, które potrafi samodzielnie 

skomentować i sproblematyzować. Praca licencjacka jest w pełni samodzielna, wyposażona w 

prawidłowy aparat przypisów i odpowiadająca wszystkim wymogom stawianym pracom licencjackim 

(65%).  

 (K) Student współpracuje w grupie, korzystając w sposób świadomy i uczciwy z doświadczeń innych 

uczestników seminarium. Korzysta z nowych źródeł zdobywania wiedzy, sekcjonuje je i komentuje. 

Dostrzega znaczenie refleksji humanistyczne we współczesności, samodzielnie stawia problemy 

badawcze i inicjuje dyskusje (10%) 

VI. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

270 

 

VII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Z. Szkutnik Metodyka pisania pracy dyplomowej : skrypt dla studentów , Poznań 2005; Literatura 
szczegółowa odnosząca się do wybranych tematów badawczych 

Literatura uzupełniająca 

Русская литература ХХ века, ред. Л.П. Кременцов, т. 1-2, Москва 2005 

 

 


