Załącznik nr 4
do Zarządzenia Rektora UR
Nr 18/2012 z dnia 8 marca 2012 r.

Wykaz dokumentów i informacji składających się na opracowaną przez
Katedrę Filologii Rosyjskiej dokumentację programu kształcenia:
Filologia Rosyjska studia stacjonarne/niestacjonarne I stopnia
dokument lub informacja

do wglądu Komisji Senackiej ds. Dydaktyki i Wychowania

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów
Nazwa kierunku studiów
FILOLOGIA ROSYJSKA
Poziom kształcenia
STUDIA I STOPNIA
Profil kształcenia
OGÓLNOAKADEMICKI
Forma prowadzenia studiów
STACJONARNE/NIESTACJONARNE
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
LICENCJAT
absolwenta
Przyporządkowanie do obszaru lub
NAUKI HUMANISTYCZNE
obszarów kształcenia oraz wskazanie
literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo,
dziedzin nauki (sztuki) i dyscyplin glottodydaktyka. Dla wybranych specjalizacji: rosyjski i angielski język
naukowych (artystycznych), do których
biznesu, język rosyjski i angielski w turystyce, translatoryka,
odnoszą się efekty kształcenia dla danego
nauczycielska z językiem angielskim.
kierunku studiów
Program kształcenia na kierunku Filologia rosyjska odpowiada
Związek kształcenia na określonym
misji i strategii rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzięki
kierunku studiów z misją uczelni i jej
strategią rozwoju
proponowanej ofercie kształcenia student uzyskuje wiedzę na wysokim
poziomie, co z kolei umożliwia mu zdobycie wysokich kwalifikacji
zawodowych. Istotą programu kształcenia na filologii rosyjskiej jest
bowiem możliwość wyboru specjalności jedno- lub dwukierunkowych
pozwalających na rozszerzenie i uzupełnienie tejże wiedzy. Student
ma przy tym możliwość stworzenia własnej ścieżki kształcenia, która
odpowiada jego zainteresowaniom naukowym oraz planom
zawodowym. Odpowiada to założeniom strategii uczelni, o której sile i
prestiżu decydują wysoka mobilność kadry naukowej i studentów,
aktywnie wchodzących w europejską przestrzeń edukacyjną i
badawczą (Deklaracja bolońska).
Ogólne cele kształcenia oraz możliwości Ogólne cele kształcenia zmierzają do tego, aby absolwent kierunku
zatrudnienia i kontynuacji studiów
Filologia rosyjska:
• posiadał wiedzę ogólnohumanistyczną,
• był przygotowany do twórczego wykonywania zawodu nauczyciela
w przedszkolu i szkole podstawowej w zakresie języka rosyjskiego i
angielskiego oraz zawodu tłumacza, specjalisty z zakresu biznesu i
turystyki,
• był mobilny i elastyczny – przygotowany do ciągłego
samodoskonalenia i poszerzania zdobytej wiedzy w celu podjęcia
pracy w instytucjach kultury i mediach (wydawnictwa, redakcje
czasopism, środki masowego przekazu, reklama, domy kultury,
muzea),
• był przygotowany do kontynuowania pracy naukowej, w tym do
podjęcia studiów wyższego stopnia (studia II stopnia) lub studiów
podyplomowych.

Wymagania
wstępne
(oczekiwane
kompetencje kandydata) – szczególnie
istotne w przypadku studiów drugiego
stopnia.
Zasady rekrutacji

ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI

w załączeniu

Opis efektów kształcenia dla programu kształcenia
Opis zakładanych efektów kształcenia dla programu kształcenia z odniesieniem do
efektów kształcenia dla obszaru (obszarów) kształcenia – załącznik nr 1 Zarządzenia
Program studiów
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego)
określonej dla danego programu kształcenia
Liczba semestrów
Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk
Matryca efektów kształcenia dla programu kształcenia – załącznik nr 3 Zarządzenia
Opis sposobu weryfikacji efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do
konkretnych modułów kształcenia (przedmiotów), form zajęć
Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk
podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku,
poziomu i profilu kształcenia
Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze
praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych
Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły
kształcenia na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów
Liczba punktów ECTS z wychowania fizycznego

w załączeniu
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studia stac.: 80-87
studia niestac.: 47
40
112 – spec. naucz.
137 – spec. j. biznesu
118 – spec. translat.
141 – spec. turyst.
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2 (studia stac.)

