ZAŁĄCZNIK Nr 2
NFKR_efekty_kształcenia_I stopień
Efekty kształcenia dla specjalności Kultura Rosji i Narodów Sąsiednich
STUDIA STACJONARNE
Studia pierwszego stopnia
Profil ogólnoakademicki
Specjalność Kultura Rosji i Narodów Sąsiednich należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk
humanistycznych.
Opis efektów kształcenia specjalności z odniesieniem do efektów kierunkowych:

Od cyklu 2014/15 ulega zmianie NFKR1A_U02
(zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z dnia 26.06.2014).
symbol

efekty kształcenia

odniesienie do
efektów
kształcenia dla
kierunku

WIEDZA
ma podstawową wiedzę o specyfice nauk humanistycznych w
NFKR1A_W01 systemie nauk oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej
filologii w stosunku do innych nauk humanistycznych
ma podstawową wiedzę z zakresu aparatu pojęciowoNFKR1A_W02
terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii
ma uporządkowaną wiedzę o strukturze współczesnego języka
NFKR1A_W03 rosyjskiego oraz podstawowe informacje z zakresu historii języka
rosyjskiego
NFKR1A_W04 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności
NFKR1A_W05

ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii literatury i kultury
rosyjskiej

ma elementarną wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z
NFKR1A_W06 dyscyplinami koniecznymi do poszerzenia wiedzy (historia,
filozofia i inne wybrane)
ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i
najważniejszych osiągnięciach w językoznawstwie i
NFKR1A_W07
literaturoznawstwie w zakresie specjalności kultura Rosji i
narodów sąsiednich
zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dawnych i
NFKR1A_W08
współczesnych rosyjskich tekstów literackich
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa
NFKR1A_W09
ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową
NFKR1A_W10 orientację we współczesnym życiu kulturalnym Rosji, Ukrainy,
Białorusi

NF1A_W01
NF1A_W04
NF1A_W02
NF1A_W03
NF1A_W03
NF1A_W03
NF1A_W08
NF1A_W04

NF1A_W05

NF1A_W06
NF1A_W07
NF1A_W08

UMIEJĘTNOŚCI
ma umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego na
NFKR1A_U01 poziomie C1, zgodne z wymaganiami określonymi przez
NF1A_U01
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego
posiada umiejętności językowe na poziomie A1 (według
NFKR1A_U02
NF1A_U02
standardów ESOKJ) w zakresie dodatkowego języka obcego
posiada umiejętności językowe na poziomie A1 w zakresie
NFKR1A_U03
NF1A_U02
dodatkowego języka wschodniosłowiańskiego
posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w
języku polskim i rosyjskim o charakterze ogólnym, odnoszących
NFKR1A_U04 się do różnych dziedzin życia, dotyczących zagadnień
NF1A_U03
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł
potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne
w języku polskim i rosyjskim, dotyczące zagadnień
NFKR1A_U05
NF1A_U04
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł
potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego
NFKR1A_U06
NF1A_U05
o charakterze ogólnym w języku rosyjskim
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i
NFKR1A_U07 użytkować informację z wykorzystaniem źródeł polsko- i
NF1A_U06
rosyjskojęzycznych
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności
NFKR1A_U08 badawcze w zakresie języka rosyjskiego oraz literatury i kultury
NF1A_U07
rosyjskiej pod kierunkiem opiekuna naukowego
posiada podstawową umiejętność posługiwania się pojęciami i
NFKR1A_U09
NF1A_U08
metodami badawczymi z zakresu subdyscyplin filologii
potrafi przeprowadzić analizę tekstu z zastosowaniem
NFKR1A_U10 podstawowych metod, uwzględniając przy tym kontekst społeczny NF1A_U09
i kulturowy
ma umiejętność merytorycznej argumentacji i formułowania
NFKR1A_U11
NF1A_U10
wniosków i samodzielnych sądów w języku polskim i rosyjskim
posiada podstawowe umiejętności pozwalające na aktywne
NFKR1A_U12 uczestnictwo w dyskusji na temat dziedzin nauki studiowanych w NF1A_U11
ramach specjalności kultura Rosji i narodów sąsiednich
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość zakresu swojej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz
NFKR1A_K01
NF1A_K01
uznaje potrzebę ciągłego dokształcania się
ma świadomość wagi zdobywania i doskonalenia swojej kompetencji
NFKR1A_K02
NF1A_K01
semiolingwistycznej
NFKR1A_K03 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
NF1A_K02
potrafi właściwie, skutecznie zaplanować swoje działania związane z
NFKR1A_K04
NF1A_K03
wykonywaniem zawodu
rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej
NFKR1A_K05
NF1A_K04
zasadami
ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności,
NFKR1A_K06
NF1A_K05
jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie
NFKR1A_K07 uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez odbiór dzieł sztuki
NF1A_K06

ZAŁĄCZNIK Nr 2
NFKR_efekty_kształcenia_II stopień
Efekty kształcenia dla specjalności Kultura Rosji i Narodów Sąsiednich
STUDIA STACJONARNE
Studia drugiego stopnia
Profil ogólnoakademicki
Specjalność Kultura Rosji i Narodów Sąsiednich należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk
humanistycznych.
Opis efektów kształcenia specjalności z odniesieniem do efektów kierunkowych:

Od cyklu 2014/15 ulega zmianie NFKR2A_U02
(zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału z dnia 26.06.2014).
symbol

efekty kształcenia

odniesienie do
efektów
kształcenia
kierunku

WIEDZA
ma pogłębioną wiedzę o specyfice nauk humanistycznych w
NFKR2A_W01 systemie nauk oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej
NF2A_W01
filologii w stosunku do innych nauk humanistycznych
ma pogłębioną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowoNFKR2A_W02
NF2A_W02
terminologicznego i metodologii subdyscyplin filologii
ma poszerzoną wiedzę o strukturze współczesnego języka
NFKR2A_W03
rosyjskiego
NF2A_W03
ma pogłębioną wiedzę z zakresu historii literatury i kultury
NFKR2A_W04
rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej
ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz jego
NFKR2A_W05
NF2A_W04
złożoności
ma pogłębioną wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z
NFKR2A_W06
NF2A_W05
dyscyplinami koniecznymi do poszerzenia wiedzy
ma pogłębiona wiedzę o wybranych kierunkach rozwoju i
NFKR2A_W07
NF2A_W06
osiągnięciach w ramach wybranej specjalizacji
ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz, interpretacji i
NFKR2A_W08
NF2A_W07
wartościowania tekstów kultury języka rosyjskiego
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa ochrony
NFKR2A_W09 własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność
NF2A_W08
zarządzania zasobami własności intelektualnej
ma poszerzoną wiedzę o instytucjach kultury i orientację we
NFKR2A_W10 współczesnym życiu kulturalnym Rosji, Ukrainy i Białorusi w
NF2A_W09
ramach wybranej specjalizacji
UMIEJĘTNOŚCI
ma umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego na
NFKR2A_U01 poziomie C2, zgodne z wymaganiami określonymi przez Europejski NF2A_U01
System Opisu Kształcenia Językowego
posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi
NFKR2A_U02 przez ESOKJ – poziom A2 w zakresie dodatkowego języka
NF2A_U02
wschodniosłowiańskiego

posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych prac
pisemnych w języku polskim i rosyjskim o charakterze ogólnym,
NFKR2A_U03 odnoszących się do różnych dziedzin życia, dotyczących zagadnień NF2A_U03
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł
posiada pogłębiona umiejętność przygotowania wystąpień ustnych
w języku polskim i rosyjskim, dotyczących zagadnień
NFKR2A_U04
NF2A_U04
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych, a także różnych źródeł
posiada kompetencje potrzebne do przekładu tekstów lub
NFKR2A_U05
NF2A_U05
komunikatów ustnych w języku rosyjskim o charakterze ogólnym
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i
użytkować informację z wykorzystaniem źródeł polsko- i
NFKR2A_U06
NF2A_U06
rosyjskojęzycznych oraz formułować na tej podstawie krytyczne
sądy
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności
NFKR2A_U07 badawcze w zakresie języka rosyjskiego oraz literatury i kultury
NF2A_U07
rosyjskiej
posiada pogłębioną umiejętność posługiwania się pojęciami i
NFKR2A_U08
NF2A_U08
metodami badawczymi z zakresu subdyscyplin filologii
przy rozwiązywaniu problemów w zakresie specjalności kultura
NFKR2A_U09 Rosji i narodów sąsiednich potrafi integrować wiedzę właściwą dla NF2A_U09
różnych dyscyplin humanistycznych
potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację tekstu z
NFKR2A_U10 zastosowaniem podstawowych metod, uwzględniając przy tym
NF2A_U10
kontekst społeczny i kulturowy
posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z
wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych
NFKR2A_U11
NF2A_U11
autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych
podsumowań w języku polskim i rosyjskim
posiada pogłębione umiejętności pozwalające na aktywne
NFKR2A_U12 uczestnictwo w dyskusji na temat dziedzin nauki studiowanych w NF2A_U12
ramach specjalności kultura Rosji i narodów sąsiednich
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość zakresu swojej wiedzy i posiadanych umiejętności oraz
NFKR2A_K01
NF2A_K01
uznaje potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego
ma świadomość wagi zdobywania i doskonalenia swojej kompetencji
NFKR2A_K02
NF2A_K01
semiolingwistycznej
NFKR2A_K03 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
NF2A_K02
potrafi właściwie, skutecznie zaplanować swoje działania związane z
NFKR2A_K04
NF2A_K03
wykonywaniem zawodu
rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej
NFKR2A_K05
NF2A_K04
zasadami
ma świadomość dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności i działa na
NFKR2A_K06
NF2A_K05
rzecz jego zachowania
systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez odbiór dzieł
NFKR2A_K07
NF2A_K06
sztuki oraz innych jego form

