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Możliwość kontynuacji  nauki języka 
rosyjskiego rozpoczętej w szkole średniej 
oraz uczenia się od podstaw



Na kierunku filologia rosyjska
kształcimy stacjonarnie oraz online



PROGRAM NA KIERUNKU FILOLOGIA ROSYJSKA
obejmuje przedmioty obowiązkowe:

 Praktyczna nauka języka rosyjskiego

 Stylistyka i kultura słowa 

 Historia i kultura Rosji 

 Historia literatury rosyjskiej

 Gramatyka opisowa języka rosyjskiego 

 Wstęp do językoznawstwa  

i inne…



Przedmioty do wyboru:
Język specjalistyczny – biznes / Język specjalistyczny – obsługa i promocja ruchu 

turystycznego

Komunikacja językowa w biznesie / Komunikacja językowa w obsłudze ruchu 
turystycznego

Język specjalistyczny – geografia Rosji / Język specjalistyczny – malarstwo 
rosyjskie 

Zwyczaje i obrzędy wschodniosłowiańskie / Kuchnia narodów Rosji

Język specjalistyczny – granica / Język specjalistyczny – samorząd terytorialny         
i NGO

Język specjalistyczny – muzealnictwo i ochrona zabytków / Język specjalistyczny 
– Internet, nowe media

Korespondencja handlowa i dokumentacja oficjalna / Lektura domowa w języku 
rosyjskim

i inne… 



Wykłady monograficzne 
z zakresu szeroko rozumianej kultury:

 Kultura a kulturologia 

 Kobiety w historii Rosji

 Muzyka rosyjska w kontekście europejskim

 Podstawy kultury wychowania i edukacji dzieci w ZSRR             

i współczesnej Rosji

I inne…



Kształcenie studentów ukierunkowane jest 
na teorię i praktykę przekładu specjalistycznego

Na przykład w ramach przedmiotu Podstawy translatologii
stosowanej kształcimy umiejętności przydatne do wykonywania
zawodu tłumacza. Student otrzymuje podstawy teoretyczne
do wykonywania zawodu tłumacza:

 tekstów literackich
 tekstów specjalistycznych
 z języka polskiego na język rosyjski
 z języka rosyjskiego na język polski



Przygotowanie do pracy dyplomowej 
zapewniają specjalistyczne proseminaria

 Proseminarium przekładoznawcze
 Proseminarium emigrantologiczne
 Proseminarium literaturoznawcze



Współpracujemy z organizacjami 
zrzeszającymi tłumaczy specjalistycznych 

We współpracy z Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych   
i Specjalistycznych TEPIS oraz członkami Państwowej Komisji 
Egzaminacyjnej opracowaliśmy:

 kursy dokształcające w zakresie tłumaczeń prawniczych

 programy nauczania w zakresie tłumaczeń specjalistycznych

.



Umożliwiamy odbycie praktyki studenckiej
w ramach działalności jednostki

Praktyki zawodowe ukierunkowane są na:

 kształcenie podstawowych umiejętności potrzebnych
absolwentowi do pełnienia nowej roli w życiu zawodowym

 wyrabianie kompetencji społecznych oraz potrzeby ciągłego
doskonalenia swoich kompetencji

 praktyczne zastosowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji
społecznych nabytych w trakcie studiów



ABSOLWENT FILOLOGII ROSYJSKIEJ

 Legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie C1 

(według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego)

 Może zostać tłumaczem (ustnym i pisemnym) 

 Może starać się o uprawnienia tłumacza przysięgłego

 Może podjąć pracę w instytucjach kultury, jednostkach 

samorządu terytorialnego i firmach turystycznych. 



Kierujemy się zasadą, że w języku 
zapisana jest historia, tradycja 
i kultura jego użytkowników



Ważną formą pracy dydaktycznej 
są projekty tłumaczeniowe





Naszą specjalnością są projekty autorskie: 
koncepcja – zdjęcia – opracowanie graficzne – publikacja 





Projekty kulturowe



We współpracy z Piatigorskim 
Uniwersytetem Państwowym (FR)

realizujemy projekt międzynarodowy 
«Kuchnia narodów Kaukazu»



Uczestniczki projektu „Kuchnia narodów Kaukazu”



Degustacja własnoręcznie 
przygotowanych dań 
kuchni kaukaskiej to 
ulubiona forma 
podsumowania projektu



Studenckie projekty międzynarodowe online



Projekt międzykulturowy online
studentów filolgii rosyjskiej UWM 
i studentów z Rosji



Obozy naukowe

Studenckie konferencje naukowe

Olsztyńskie Dni Nauki 

STUDENCKIE KOŁO SLAWISTYCZNE



Obozy naukowe w Wojnowie



Wspólny wyjazd pracowników naukowych i studentów

 

 



 Praca z rękopisami



 Praca ze starodrukiem



 Fotografowanie XVII-wiecznej księgi 



 Opracowywanie zdjęć do katalogu online



Oprowadzanie turystów po molennie i gospodarstwie



Uczestnictwo w obozie to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również okazja 
do wypoczynku oraz wspaniałej zabawy w przepięknej okolicy



Obóz naukowy na Łotwie (w Rzeżycach i w Rydze)
„Wojnowo i Vainova.  

Na szlakach starowierskich”



Wizyta u ambasadora  Marka Nowakowskiego 
w ambasadzie RP w Rydze



Międzynarodowa konferencja studencka 
Uniwersytet w Tartu (Estonia)



Międzynarodowa konferencja studencka 
Pedagogiczny Uniwersytet Państwowy 
w Bierdiańsku (Ukraina)



Olsztyńskie Dni Nauki

Studenckie Koło Slawistyczne 
było współorganizatorem 

wycieczki do klasztoru          w 
Wojnowie



Dni Wydziału Humanistycznego



Międzynarodowy status olsztyńskiej rusycystyki  
umocniło utworzenie Centrum Języka Rosyjskiego 

i Kultury „Instytut Puszkina”





Współpraca z Fundacją Uniwersytet Dzieci



Współpraca międzynarodowa
z Kazachskim Uniwersytetem Państwowym im. Abaja



Staże studentów zagranicznych



Informacje dla kandydatów na studia:
http://wh.uwm.edu.pl/klw
http://wh.uwm.edu.pl/kjw


