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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka rosyjskiego –  warsztaty 
kompetencji komunikacyjnych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Practical Russian – communication skills 
workshop 

Kierunek studiów  Lingwistyka stosowana 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Językoznawstwo 

Język wykładowy rosyjski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Małgorzata Wideł-Ignaszczak 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład    
 
 
 
5 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty 60 I, II 

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2.  

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C_01 Częściowe osiągnięcie znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego. Doskonalenie umiejętności płynnego i efektywnego ustnego i 
pisemnego komunikowania się w języku rosyjskim. Wzbogacenie słownictwa w ramach 
podejmowanych zagadnień. 

C_02 Doskonalenie umiejętności formułowania i prezentacji opinii oraz argumentów dotyczących 
różnych zjawisk, wydarzeń w języku rosyjskim. 

C_03 Doskonalenie umiejętności mediacji i pracy w grupie, rozwijanie kompetencji 
interkulturowej. 
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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 i rozumie zaawansowane słownictwo i struktury w 
ramach różnych rejestrów języka rosyjskiego. 

K_W04 

W_02 Student ma wiedzę o zjawiskach językowych i aspektach 
użycia języka, a także o czynnikach pragmatycznych i 
kulturowych z nimi związanych, kształtujących znaczenie 
komunikatu językowego i wpływających na jego recepcję. 

K_W07 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student rozumie teksty autentyczne i wypowiedzi ustne, które 
potrafi prawidłowo analizować oraz interpretować. 

K_U01 

U_02 Student potrafi konstruować poprawne wypowiedzi pisemne i 
ustne o właściwej strukturze, kompozycji i argumentacji w 
języku w języku rosyjskim z uwzględnieniem zasad leksykalno-
gramatycznych, interpunkcyjnych i stylistycznych. 

K_U05 
K_U06 

U_03 Student bierze czynny udział w dyskusjach, wyraża opinie, 
umiejętnie dobiera metody i argumenty na potrzeby 
rozwiązania problemów. Student potrafi polemizować i 
wypracowywać rozwiązania kompromisowe. 

K_U08 

U_04 Student potrafi indywidualnie oraz w grupie przygotowywać i 
prezentować opracowane zagadnienia w języku rosyjskim. 

K_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student jest gotów do właściwego określania priorytetów 
służących realizacji podejmowanych działań i stawianych sobie 
zadań. 

K_K04 

K_02 Student jest gotów do dokonywania krytycznej oceny 
posiadanej wiedzy i umiejętności - ciągle pracuje nad 
poprawnością leksykalną i gramatyczną. 

K_K02 

K_03 Student jest gotów do ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich 
kompetencji komunikacyjnych. 

K_K01 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Warsztaty zakładają doskonalenie kompetencji komunikacyjnych na poziomie wszystkich sprawności 
językowych – wypowiedzi ustnych, pracy z tekstem, rozumienia ze słuchu oraz komunikacji 
pisemnej. Zajęcia w znacznym stopniu bazują na tekstach autentycznych.  
 
Proponowane bloki tematyczne:  

1. Potrzeby młodych ludzi. 

2. W stronę przyszłości. Czym interesują się współcześni Rosjanie? 

3. Czy przeszłość warunkuje przyszłość? Każdy wiek ma swoje problemy. 

4. Stres – odwieczny towarzysz człowieka. 

5. System ochrony zdrowia. Medycyna XXI w. 

6. Organizacje pozarządowe – ekologia, społeczeństwo, kultura.  

7. Globalizacja. 

8. Progres technologiczny. 

9. Wybrane problemy współczesnej Rosji (m.in. mniejszości etniczne, przestępczość, sytuacja 
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na rynku pracy, problematyka ekologiczna, religia).   

10. W stronę przeszłości. Folklor. Kultura ludowa. 

 

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 Metoda indukcyjna 
i dedukcyjna.   

obserwacja / zaliczenie 
ustne  

zapis w arkuszu ocen  

W_02 
W_03 

Praca z tekstem. dyskusja, odpowiedź ustna zapis w arkuszu ocen 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Metoda komunikacyjna  
-Ćwiczenia 
przedkomunikacyjne 
(towarzyszące prezentacji 
nowego materiału 
leksykalnego, ćwiczenia 
asocjacyjne, ćwiczenia 
tematyczne, 
kategoryzacyjne itp.) 
 - Ćwiczenia komunikacyjne 
(dyskusja, debata, wybrane 
formy pisemne itp.) 

Zaliczenie ustne lub 
kolokwium pisemne 

Protokół i/lub oceniona 
praca 

U_02 Metody aktywizujące, np. 
burza mózgów, gra 
dydaktyczna, metoda 
narracyjna (storytelling).  

obserwacja /  
zaliczenie ustne  

zapis w arkuszu ocen 

U_03 Metoda projektu (praca w 
grupach). 

przygotowanie / wykonanie 
prezentacji 
 

karta oceny prezentacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca w grupach w różnych 
rolach (lidera, 
sprawozdawcy, uczestnika 
komunikacji)/dyskusja/ 
praca zespołowa. 
 

obserwacja i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego  
 
 
 

zapis w arkuszu ocen 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Kurs kończy się egzaminem, będącym częścią składową egzaminu z praktycznej nauki języka 
rosyjskiego. Warsztaty kończą się zaliczeniem na ocenę.  
Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywny udział w postaci wypowiedzi ustnych i pisemnych 
na każdych zajęciach warsztatowych. Realizacja prac o charakterze projektowym. 
 
Zaliczenie w każdym semestrze otrzymuje student uzyskujący minimum 60% ze wszystkich 
aktywności, na które składają się: 
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1) Aktywności podczas zajęć warsztatowych - bieżąca ocena (60%). 

 

A. Zaangażowania w aktywności warsztatowe - czynne uczestnictwo w zajęciach.  

B. Przygotowywanie prac domowych (np. tematów do dyskusji, planowanie debat, 

przygotowywanie prezentacji dotyczących aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie, 

przygotowywanie prac pisemnych).  

C. Pozytywne wyniki kolokwiów pisemnych. 

 

2) Prezentacja projektów indywidualnych i grupowych (40%). 

 
 
 

 
Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 

VII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Kuca Z., Дискуссия. Zaawansowany kurs języka rosyjskiego, Wydawnictwo: Profamilia  2019. 
Баско Н.В., Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику: Учебное 
пособие по русскому языку для иностранных учащихся, Москва 2019. 
Колесова Д.В., А.Ф. Харитонов, Пишем эссе, Москва 2016. 

Петрякова А., Кулькова Н., Иноязычное общение в аспекте проблемного обучения. Теория и 

практика, Прешов 2017. 

Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Русский язык. Орфография и пунктуация, Москва 1996. 

 
Materiały autentyczne z obudową dydaktyczną. 
 

Literatura uzupełniająca 

Баско Н.В., Русские фразеологизмы в ситуациях. Учебное пособие по русской фразеологии и 

развитию речи, Москва 2011. 

Голуб И. Б., Русский язык и культура речи, Москва 2002. 

Ласкарева Е.Р., Прогулки по русской лексике, Санкт-Петербург 2010. 
Макова М.Н., Ускова О.А., В мире людей, Санкт-Петербург 2017. 
Родимкина А., Райли З., Ландсман Н., Россия сегодня. Тексты и упражнения, СПБ 2002. 

Telepnev A., Ziomek M., Влюбиться в Россию, Warszawa 2011. 
Фёдоров А., Заметки о российском кино, Москва 2011. 

Pado A., Ты за или против, Warszawa 2003. 
 

 

 


