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FILOLOGIA ROSYJSKA
Miejsce akcji: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Obsada: najlepsi specjaliści w dziedzinie języka, literatury i kultury rosyjskiej.

20 kierunków i prawie 100 specjalności!

Prolog: jeśli lubisz poznawać świat i ludzi, a naukę języka traktujesz jak wyzwanie,
jeśli chcesz być bezkonkurencyjny na rynku pracy, a przyszła praca ma być przygodą…
te studia są dla Ciebie!
Rekrutacja: ug.edu.pl/rekrutacja
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Punkt kulminacyjny: studenci Filologii rosyjskiej (studiów stacjonarnych
lub niestacjonarnych) kształcąc się w ramach wybranych specjalności, stają się
profesjonalistami cenionymi na rynku pracy, świetnie znają język i kulturę rosyjską,
rozumieją problemy komunikacji międzykulturowej, posługują się narzędziami
analitycznego myślenia.

5 000 studentów
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Epilog: absolwenci Filologii rosyjskiej to aktywni ludzie o wysokich kompetencjach zawodowych, menadżerowie
największych polskich firm współpracujących z Rosją, pracownicy ambasad, mediów, firm reklamowych,
turystycznych, kancelarii prawnych,
instytucji kultury i organizacji międzynarodowych. Kariery te są konsekwencją dokonywanych na studiach
I stopnia wyborów jednej z trzech proponowanych specjalności:
• język biznesu i translatoryka
• zarządzanie kulturą
• specjalność nauczycielska.
Student zdobywa kompetencje i opanowuje umiejętności pozwalające na podjęcie
pracy w szkolnictwie, w instytucjach o profilu związanym z Rosją, w tym szeroko
rozumianych instytucjach upowszechniania kultury oraz zajmujących się współpracą
pomiędzy Federacją Rosyjską a Unią Europejską. Studia II stopnia to udoskonalanie
tych kompetencji i poszerzenie zdobytej wiedzy.

REPERTUAR WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Rozwój akcji: podczas studiów I stopnia opanujesz biegle (nawet od podstaw)
współczesny język rosyjski. Zdobędziesz też szczegółową wiedzę o historii literatury
rosyjskiej, historycznej zmienności języka rosyjskiego oraz o współczesnych kierunkach
jego rozwoju, usystematyzowaną wiedzę o historii Rosji oraz o jej współczesnych realiach
kulturowych i społecznych, a także o współczesnych kierunkach lingwistycznych,
takich jak: psycholingwistyka, socjolingwistyka, translatoryka, glottodydaktyka itd.
Ponadto studia na Filologii rosyjskiej dadzą Ci szansę kontynuacji i doskonalenia
znajomości języka angielskiego lub niemieckiego, a także opanowania od podstaw
języka ukraińskiego, białoruskiego czy fińskiego.
Na studiach II stopnia udoskonalisz umiejętności językowe oraz poszerzysz wiedzę
językoznawczą i literaturoznawczą. Masz możliwość kształtowania własnej ścieżki
edukacyjnej poprzez wybór przedmiotów w ramach proponowanego corocznie
szerokiego spektrum fakultetów.

