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FILOLOGIA ROSYJSKA - przygotowuje wykwalifikowanego filologa-specjalistę. W toku studiów 
kształtowane są przede wszystkim umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego w mowie                    
i piśmie, prowadzące do uzyskania kompetencji językowych na poziomie B2. Student otrzymuje wiedzę 
szczegółową z dziedziny historii literatury rosyjskiej, gramatyki, historycznej zmienności języka 
rosyjskiego oraz współczesnych kierunków jego rozwoju, usystematyzowaną wiedzę o historii Rosji 
oraz jej współczesnych realiach kulturowych i społecznych. Ponadto studia na filologii rosyjskiej dają 
szansę kontynuacji i doskonalenia znajomości języka angielskiego. 

Ukończenie specjalności daje absolwentom możliwość zatrudnienia w  szkołach językowych, korporacjach i firmach 
prowadzących kursy języków specjalistycznych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwolą na wykorzystanie 
ich również w innych, niż edukacyjne, obszarach zawodowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Kształcenie koncentruje się wokół zagadnień związanych z nauczaniem języka obcego (rosyjskiego) na kursach 
specjalistycznych. Obok przedmiotów teoretycznie przygotowujących do pracy, takich jak psychologia, 
pedagogika, andragogika, metodyka nauczania specjalność oferuje przedmioty, które kształcą umiejętności 
niezbędne do prowadzenia specjalistycznych kursów. Atutem specjalności jest możliwość wyboru przedmiotów 
obejmujących kształcenie w ramach określonych branż: przewodnicka, turystyczna, medyczna, kosmetyczna, 
logistyczna,  hotelarsko-gastronomiczna  i in.  

NAUCZANIE JĘZYKA ROSYJSKIEGO NA SPECJALISTYCZNYCH KURSACH JĘZYKOWYCH

JĘZYK BIZNESU I TRANSLATORYKA
Kształcenie w ramach specjalności daje możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami przekładu (ustny, pisemny, 
teksty naukowe, specjalistyczne – w tym z zakresu prawa, ekonomii, hotelarstwa i turystyki, literackie,  medialne). 
To specjalność dla przyszłych tłumaczy, ale również przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z obszarem 
rosyjskojęzycznym, którym znajomość języka i  kultury otwiera nowe perspektywy. Podstawą jest kształcenie 
niezbędnych dla przyszłego tłumacza kompetencji: językowej, komunikacyjnej i międzykulturowej. Sprawdzianem 
tych kompetencji jest praktyka zawodowa.

Od tłumacza pisemnego tekstów specjalistycznych, do tłumacza przysięgłego, tłumacza literatury pięknej                        
i produkcji audiowizualnej oraz tłumacza konferencyjnego. Ukończenie specjalności pozwala absolwentom na 
zatrudnienie w międzynarodowych agencjach informacyjnych i prasowych, wydawnictwach, mediach, firmach 
wymagających znajomości języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej. 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Pierwszy stopień wtajemniczenia w świat zarządzania kulturą. Oferujemy wiedzę                              
o międzynarodowych instytucjach kultury, sztuce współczesnej jako obszarze profesjonalnych 
działań. Rozwijamy także umiejętności „miękkie”: kształtujemy wrażliwość na sztukę, 
inspirujemy do twórczych i odważnych działań w sferze wymiany kulturowej ponad granicami, 
uczymy korzystania z narzędzi filologicznych w profesjonalnej codzienności.

Rosja, Białoruś, 
Niemcy, Litwa, 

Bułgaria, Czechy i in. 

Absolwent zarzadzania kulturą to filolog, który swoje umiejętności językowe i pozajęzykowe 
potrafił wykorzystać w różnych sytuacjach zawodowych: m.in. w międzynarodowych  
agencjach informacyjnych i prasowych, mediach, fundacjach, agencjach artystycznych, 
teatrach, festiwalach, ale także w biznesie międzynarodowym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

ZARZĄDZANIE KULTURĄ

UG filologia rosyjska licencjat



NAUCZYCIELSKA
KszKształcenie koncentruje się wokół zagadnień związanych z nauczaniem języka obcego (rosyjskiego) na wszystkich poziomach 
edukacyjnych. Absolwent zyskuje przygotowanie pedagogiczne, psychologiczne i przedmiotowe. Uzyskane kwalifikacje z zakresu 
psychologii i pedagogiki umożliwiają również podjęcie pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach 
specjalistycznych, instytucjach profilaktyki społecznej. Należy pamiętać, iż aby uzyskać uprawnienia nauczycielskie trzeba ukończyć 
studia I stopnia na filologii rosyjskiej (specjalność dowolna), a następnie kontynuować je na II stopniu filologii rosyjskiej na spec. 
nauczycielskiej.
JĘZYK – KULTURA – MEDIA
SpecjalnośćSpecjalność oferuje możliwość uzyskania gruntownej wiedzy o najnowszych zjawiskach zachodzących w sferze języka, literatury, 
kultury, życia społecznego i komunikacji masowej rosyjskiego obszaru językowego. Proponujemy zdobycie wiedzy i umiejętności 
ukierunkowanych na doskonalenie kompetencji językowej, międzykulturowej i zawodowej podczas realizacji przedmiotów 
specjalizycyjnych, wsród których znajdują się: mediolingwistyka, gatunki dziennikarskie, media w Rosji, kultura popularna i sztuka 
masowa, stylistyka praktyczna,  przekaz medialny w przekładzie, warsztaty tworzenia informacji mulitimedialnych, informacja i 
transformacja w sieci (memetyka), kreowanie wizerunku. 
PRZEKŁAD – PRZEKŁAD – KOMUNIKACJA – KULTURA
Specjalność zapewnia doskonalenie w zakresie przygotowania do zawodu tłumacza oraz w różnych obszarach zawodowych, 
wymagających znajomości języka rosyjskiego oraz wiedzy o kulturze i zachowaniach w przestrzeni komunikacyjnej Polaków i 
Rosjan. Proponowane przedmioty takie, jak: teorie komunikacji, procesy rozwojowe we współczesnym języku rosyjskim, stylistyka 
praktyczna, przekład tekstów naukowych, przekład prawny i prawniczy, przekład ustny czy współczesna literatura rosyjska w 
przekładzie, przekład intersemiotyczny: literatura i film w sposób szczegółowy zaznajamiają z zagadnieniami przekładu w różnych 
sferach komunikacyjnych.  

...

..

.
skutecznego komunikowania w języku rosyjskim na poziomie C1 
efektywnej pracy w środowisku edukacyjnym
analizowania procesów językoznawczych, translatorycznych, kulturoznawczych, historycznych oraz formułowania ocen i 
wyciągania trafnych wniosków
stosowania efektywnych technik i strategii translatorskich z wykorzystaniem narzędzi specjalistycznych
analizowania systemu oraz kulturowych uwarunkowań mediów rosyjskich
wywykorzystania w praktyce instrumentów nowych technologii informacyjnych 

ZDOBĘDZIESZ PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

językoznawstwa, mediolingwistyki, translatoryki, historii, literatury i kultury rosyjskiej
pedagogiki, dydaktyki, psycholingwistyki, projektów edukacyjnych
funkcjonowania i skutecznego komunikowania się w środowisku wielokulturowym
zjawisk zachodzących w przestrzeni komunikacyjnej, zwłaszcza medialnej
zagadnień przekładu w różnych sferach komunikacyjnych
wieloaspektowej interpretacji wytworów kultury

......

ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ MERYTORYCZNĄ Z ZAKRESU:

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w szkołach wszystkich typów, instytucjach krajowych i 
międzynarodowych, biurach tłumaczeń, redakcjach, instytucjach kulturalno-oświatowych, 
przedstawicielstwach dyplomatycznych, sektorze usług,  agencjach informacyjnych i prasowych, 
wydawnictwach, mediach, firmach wymagających znajomości języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej.  

PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

Rosja, Białoruś, 
Niemcy, Litwa, 

Bułgaria, Czechy i in. 

SPECJALNOŚCI

UG filologia rosyjska magisterskie



BIZNESOWO-GOSPODARCZA MEDIOZNAWCZA
Przygotowuje studentów do funkcjonowania 
profesjonalnego w  realiach gospodarczych, 
finansowych, politycznych i prawnych Polski i Rosji. 
Uczy tworzenia międzynarodowych kontaktów 
gospodarczych, pracy w  korporacjach, a  również 
prowadzenia własnej firmy. Specjalność obejmuje 
bowiem kształcenie w zakresie praktycznego języka 
rosyjskiego,rosyjskiego, rosyjskiego języka biznesu, podstaw 
ekonomii, marketingu międzynarodowego, prawa 
rosyjskiego, rozliczeń międzynarodowych, technik 
negocjacji, handlu międzynarodowego, organizacji 
i techniki handlu zagranicznego. 

Student zdobywa wiedzę z zakresu medioznawstwa: 
budowy i funkcjonowania mediów, przede wszystkim 
w Rosji, celów, organizacji i funkcjonowania instytucji, 
związanych z  działalnością medialną, promocyjno- 
-reklamową i wydawniczą. W  programie zajęć 
przewidziane są takie między innymi przedmioty, jak:  
praktyczny język rosyjski, teoria komunikacji 
masmasowej,  język środków masowego przekazu, 
historia prasy, strategie public relations i  media 
relations, technologia reklamy, sztuka wystąpień 
publicznych.  

.......

komunikacji w języku rosyjskim (wg klasyfikacji CEF min. poziom B2)
efektywnego wykorzystania narzędzi komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie negocjacji
diagnozowania zmian zachodzących w społeczeństwie rosyjskim
analizy wpływu sytuacji politycznej w Rosji na sytuację międzynarodową
realizacji zadań w grupie wielokulturowej
przygotowywania projektów kulturowych i marketingowych
budbudowania wizerunku jednostki i organizacji

ZDOBĘDZIESZ PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

Rosja, Białoruś, 
Niemcy, Litwa, 

Bułgaria, Czechy i in. 

kultury rosyjskiej
skutecznego komunikowania się w środowisku wielokulturowym
komunikacji interpersonalnej
uwarunkowań sytuacji politycznej w Rosji
relacji międzynarodowych i stosunków dyplomatycznych
międzynarodowych stosunków ekonomicznych
funkcjonfunkcjonowania jednostki i organizacji w przestrzeni międzykulturowej

.......

ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ MERYTORYCZNĄ Z ZAKRESU:

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Studia dają absolwentom możliwość zatrudnienia w instytucjach kultury, firmach 
handlowych, reklamowych, agencjach informacyjnych, mediach, w obsłudze ruchu 
turystycznego, w izbach gospodarczych, w biurach tłumaczeń, urzędach państwowych, 
ambasadach i placówkach konsularnych, instytucjach politycznych, kancelariach 
prawniczych i in.



STUDIA WSCHODNIE - Wschód rozumiemy bardzo szeroko, mając na myśli zarówno Rosję i kraje 
byłego ZSRR – jak i państwa azjatyckie, zdecydowanie bardziej odległe terytorialnie i  kulturowo. 
Otwarcie świata zachodniego na  różnorodne formy współpracy z  krajami Wschodu jest jednym z 
najistotniejszych wyzwań naszych czasów. Współpraca gospodarcza i  polityczna wymaga 
szczególnych kompetencji zawodowych, nie tylko językowych, ale także zrozumienia i  akceptacji 
odmienności kulturowych tych cywilizacji.

.

..

JĘZYK ROSYJSKI Z JĘZYKIEM CHIŃSKIM, JĘZYK ROSYJSKI Z JĘZYKIEM JAPOŃSKIM 

Głównym celem kształcenia w ramach proponowanych specjalności jest uzyskanie unikalnych kompetencji 
poszukiwanych obecnie na rynku pracy:

zaawansowanych kompetencji językowych w zakresie dwóch języków: języka rosyjskiego i drugiego języka 
wschodniego
kompetencji kulturologicznych i  biznesowych związanych z rosyjskim obszarem językowym oraz z obszarem 
drugiego języka wschodniego
kompetencji związanych z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi współpracy międzynarodowej

..........

komunikacji w języku rosyjskim (klasyfikacja CEF: poziom B2), 
komunikacji w języku chińskim (klasyfikacja Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì: HSK 3), 
komunikacji w języku japońskim (klasyfikacja Nihongo Nōryoku Shiken JLPT: N4/5)
efektywnego wykorzystania narzędzi komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie negocjacji
diagnozowania zmian zachodzących w społeczeństwie rosyjskim i wybranych społeczeństwach azjatyckich 
analizy wpływu sytuacji politycznej w Rosji na sytuację międzynarodową
analizy wpływu zmian zaanalizy wpływu zmian zachodzących w gospodarkach azjatyckich na gospodarkę globalną
realizacji zadań w grupie wielokulturowej
przygotowywania projektów kulturowych i marketingowych
budowania wizerunku jednostki i organizacji
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ZDOBĘDZIESZ PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

Możliwość wyjazdów 
stypendilanych do uczelni 

w CHRL i Japonii

kultury rosyjskiej, chińskiej, japońskiej
skutecznego komunikowania się w środowisku wielokulturowym
komunikacji interpersonalnej
cywilizacji  i współczesnych kultur azjatyckich
relacji międzynarodowych i stosunków dyplomatycznych
międzynarodowych stosunków ekonomicznych
funkcjonfunkcjonowania jednostki i organizacji w przestrzeni międzykulturowej

.......

ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ MERYTORYCZNĄ Z ZAKRESU:

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Studia dają absolwentom możliwość zatrudnienia w instytucjach kultury, firmach handlowych, 
reklamowych, agencjach informacyjnych, mediach, w obsłudze ruchu turystycznego, w izbach 
gospodarczych, w biurach tłumaczeń, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach 
konsularnych, instytucjach politycznych, kancelariach prawniczych i in.

studia wschodnie UG licencjat



SINOLOGIA - program studiów pierwszego stopnia obejmuje bardzo intensywną naukę języka 
chińskiego od  podstaw pod kierunkiem chińskich lektorów (w tym pisma w  systemach znaków 
uproszczonych i tradycyjnych), a także naukę drugiego języka obcego oraz realizację przedmiotów 
filologicznych i  kulturoznawczych i  przedmiotów wspomagających, obejmujących wybrane 
zagadnienia z  historii, wiedzy o  środowisku geograficznym Chin, a  także o  politycznych i 
gospodarczych stosunkach międzynarodowych. Najlepsi studenci gdańskiej sinologii mogą ubiegać 
się o wyjazdy semestralne do uniwersytetów w Chinach.

.....

..

komunikacji w języku chińskim na poziomie HSK 5 (wg klasyfikacji Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì)
skutecznego stosowania instrumentów komunikacji interpersonalnej w języku obcym
budowania i kształtowania relacji w uwarunkowaniach chińskich 
analizowania procesów kulturoznawczych, historycznych, geopolitycznych oraz formułowania ocen 
i wyciągania trafnych wniosków
analizowania wewnętrznych problemów społeczno-politycznych oraz ich globalnych konsekwencji
analizanalizowania i opisu istotnych wydarzeń z zakresu polityki międzynarodowej z udziałem 
Polski i Chin 

ZDOBĘDZIESZ PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

........

językoznawstwa
skutecznego komunikowania się w środowisku wielokulturowym
cywilizacji  i współczesnej kultury azjatyckiej
historii i literatury
geografii 
azjatyckich modeli gospodarczych
międzynamiędzynarodowych stosunków ekonomicznych i finansowych
dyplomacji i stosunków międzynarodowych 

ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ MERYTORYCZNĄ Z ZAKRESU:

Możliwość wyjazdów 
stypendilanych do 
uczelni w CHRL

Kierunek daje absolwentom możliwość zatrudnienia w  instytucjach kultury, firmach handlowych, 
reklamowych, agencjach informacyjnych, mediach, w  obsłudze ruchu turystycznego, w  izbach 
gospodarczych, kancelariach prawniczych, w  biurach tłumaczeń, we  własnych 
firmach, urzędach państwowych, ambasadach i  placówkach konsularnych, w 
dyplomacji i  zapleczu instytucji politycznych, w instytucjach poszukujących osób 
posiadających nie tylko kompetencje w  zakresie języka chińskiego oraz 
dodatkowego języka obcego, lecz  także mających wiedzę i  praktyczne 
umiejętności realizacji zadań gospodarczych, marketingowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

UG sinologia licencjat



Informacje szczegółowe znajdziesz na stronie internetowej 
Wydziału Filologicznego UG:  https://fil.ug.edu.pl
Rekrutacja: https://ug.edu.pl/rekrutacja

Materiały ilustracyjne
domeny publiczne


