ZAPRASZAMY NA STUDIA
STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (LICENCJAT)
Specjalizacje do wyboru po pierwszym roku
studiów I stopnia (trzyletni licencjat z filologii
rosyjskiej):
• specjalizacja - nauczycielska język rosyjski
z językiem angielskim
• specjalizacja - rosyjski i angielski język
biznesu
• specjalizacja - język rosyjski i angielski
w turystyce
• specjalizacja - translatoryka
O przyjęciu na studia I stopnia decyduje
średnia wyników z wybranych przedmiotów
na świadectwie dojrzałości (język polski, język
obcy). Wszystkie grupy na studiach I stopnia
prowadzone są z języka rosyjskiego
od podstaw (od alfabetu).
Uruchomienie danej specjalizacji planuje
się w przypadku wybrania jej przez min. 15
osób.
Ukończone studia I-go stopnia na kierunku
filologia rosyjska uznaje się za równoznaczne
z osiągnięciem
efektów
kształcenia
przewidzianych dla studiów I-go stopnia na
tym kierunku, w tym znajomości języka
rosyjskiego na poziomie co najmniej C1.
Sylwetka absolwenta studiów I stopnia
Absolwenci
specjalizacji
nauczycielskiej
z tytułem licencjata posiadają uprawnienia
do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
/
języka
rosyjskiego
angielskiego
w przedszkolach i szkołach podstawowych.
Absolwenci specjalizacji rosyjski i angielski
język biznesu mogą wykonywać pracę
w instytucjach niezwiązanych ze szkolnictwem,
prowadzących
współpracę
gospodarczą
i handlową z krajami rosyjsko- i anglo-

języcznymi, w sektorze usług wymagających
dobrej znajomości języka rosyjskiego i
angielskiego,
firmach,
biurach,
wydawnictwach, czasopismach etc.
Absolwenci specjalizacji język rosyjski
i angielski w turystyce mogą wykonywać pracę
w instytucjach niezwiązanych ze szkolnictwem,
prowadzących
działalność
gospodarczą
z krajami rosyjsko- i anglojęzycznymi. Zdobyte
kompetencje
językowe,
komunikacyjne
i kulturowe umożliwią także podjęcie pracy
zawodowej w biurach turystycznych, hotelach
i pensjonatach, wydawnictwach, redakcjach
czasopism, sektorze usług wymagających
dobrej znajomości języka i kultury.
Absolwenci specjalizacji translatoryka
nabywają umiejętności translatorskie oraz
przygotowanie merytoryczne do pracy
w charakterze tłumacza w instytucjach
niezwiązanych ze szkolnictwem, np. jako
pracownik
biura
/
przedsiębiorstwa,
prowadzącego
współpracę
z
krajami
rosyjskojęzycznymi, pracownik wydawnictwa,
redakcji
czasopism,
sektora
usług
wymagających znajomości języka i kultury.
STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
Specjalizacje do wyboru na studiach II stopnia
(dwuletnie uzupełniające – magisterium
z filologii rosyjskiej):
• specjalizacja
nauczycielska
(dla
absolwentów studiów I stopnia filologii
rosyjskiej specjalizacji nauczycielskiej),
• specjalizacja - rosyjski i angielski język
biznesu,
• specjalizacja - translatoryka.
Na specjalizację nauczycielską na studia II
stopnia przyjmowani są wyłącznie absolwenci
specjalności nauczycielskiej z dyplomem
licencjata filologii rosyjskiej.

Na specjalizacje rosyjski i angielski język
biznesu oraz translatoryka przyjmowani są
absolwenci z dyplomem licencjata zarówno
filologii rosyjskiej, jak i innych kierunków,
znający język rosyjski na poziomie C1.
Dla absolwentów z dyplomem licencjata
filologii rosyjskiej podczas rekrutacji na studia
drugiego stopnia obowiązuje konkurs
dyplomów.
W przypadku absolwentów innych
kierunków obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna
w języku rosyjskim w zakresie praktycznej
znajomości języka rosyjskiego oraz wiedzy
z zakresu literatury rosyjskiej.
Ukończone studia II-go stopnia na kierunku
filologia rosyjska uznaje się za równoznaczne
z osiągnięciem
efektów
kształcenia
przewidzianych dla studiów II-go stopnia na
tym kierunku, w tym znajomości języka
rosyjskiego na poziomie co najmniej C2.
Sylwetka absolwenta studiów II stopnia
Absolwenci
specjalizacji
nauczycielskiej
z tytułem magistra posiadają uprawnienia
do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
języka rosyjskiego we wszystkich typach szkół:
szkole podstawowej, gimnazjum, liceum,
zasadniczej szkole zawodowej, jak również
w charakterze prowadzącego lektorat na
uczelniach wyższych, w szkołach językowych i
na kursach języka rosyjskiego.
Absolwenci specjalizacji rosyjski i angielski
język biznesu dysponują wiedzą w zakresie
przygotowania merytorycznego do pracy
w jednostkach niezwiązanych ze szkolnicwem, zwłaszcza instytucjach i przedsiębiorstwach, prowadzących współpracę handlową
i gospodarczą z krajami rosyjsko- i anglojęzycznymi, w sektorze usług wymagających dobrej
znajomości języka rosyjskiego i angielskiego,

biurach tłumaczeń, sektorze nieruchomości,
turystyce etc.
Absolwenci specjalizacji
translatoryka
nabywają umiejętności translatorskie oraz
przygotowanie merytoryczne do pracy
tłumacza w instytucjach i przedsiębiorstwach
niezwiązanych ze szkolnictwem, w biurach
tłumaczeń, biurach podróży, wydawnictwach,
redakcjach czasopism, biurach i firmach
współpracujących z krajami rosyjskojęzycznymi, instytucjach kultury etc.
REKRUTACJĘ PROWADZI:
WYDZIAŁOWA KOMISJA REKRUTACYJNA
WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Dokładny adres siedziby WKR:
al. mjr. W. Kopisto 2b
35-315 Rzeszów
sala nr 11, parter
http://ifp.univ.rzeszow.pl/wkr/kontakt.php
e-mail: wkrfil@ur.edu.pl
tel.: (17) 872 11 86
ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA STUDIA
Rekrutacja na studia odbywa się drogą
elektronicznej rejestracji, z wyłączeniem
obcokrajowców i Polaków posiadających
maturę uzyskaną za granicą, którzy winni
zarejestrować się odrębną ścieżką. Zgodnie
z harmonogramem
rekrutacji
należy
zarejestrować się w systemie i złożyć
wymagane dokumenty w określonym
terminie.
UWAGA: Szczegółowe zasady rekrutacji
dostępne będą na stronie Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej oraz Katedry Filologii Rosyjskiej.

TERMINY REKRUTACJI
Dokładne terminy zostaną podane po
ukazaniu się Zarządzenia Rektora UR i będą
dostępne na stronie Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej:

http://ifp.univ.rzeszow.pl/wkr/kontakt.php
oraz na stronie Katedry Filologii Rosyjskiej:
http://kfr.univ.rzeszow.pl/
MOŻLIWOŚCI WYJAZDU STUDENTÓW ZA
GRANICĘ
Katedra Filologii Rosyjskiej współpracuje
z wieloma ośrodkami zagranicznymi. W
ramach programu Erasmus+ studenci mogą
odbyć studia semestralne lub roczne
w uczelniach w Norwegii, Bułgarii, na Łotwie i
Ukrainie (dane z 2016 r.). W ramach programu
Mobilności Studentów i Doktorantów MOST
studenci mają możliwość odbywania studiów
semestralnych lub rocznych na wybranej
uczelni w Polsce. Prowadzimy również
współpracę z Bałtyckim Uniwersytetem
Federalnym im. Immanuela Kanta w
Kaliningradzie (Rosja) - wymiana studencka i
kursy językowe.
DZIAŁALNOŚĆ STUDENTÓW W RAMACH KOŁA
NAUKOWEGO
Nasi studenci poszerzają swoje zainteresowania, uczestnicząc w pracach Koła Naukowego
Rusycystów, w którym funkcjonują:
• Sekcja Lingwokulturoznawcza
• Sekcja Komunikacji Międzykulturowej
• Sekcja Literaturoznawcza
• Sekcja Teatralna
• Sekcja Slawistyczna
W ramach działalności Koła studenci mają
możliwość
udziału
w
konferencjach
naukowych i debatach, publikacji swoich
artykułów, spotkań z zapraszanymi gośćmi
i aktywnego uczestnictwa w życiu studenckim.
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