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Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Filologiczny Rosjoznawstwo forma stacjonarne

moduł
specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Aleksandra Klimkiewicz; dr Anna Hau
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Ćw. audytoryjne
Sposób realizacji zajęć

zajęcia on-line, zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Ćw. audytoryjne: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

1
Semestr 3:
15 godzin - udział w zajęciach,
9 godzin - praca własna studenta.
Razem: 25 godzin = 1 ECTS.

Termin realizacji przedmiotu

2023/2024 zimowy
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy,
praktyczny)

-

Ćwiczenia praktyczne w pracowni komputerowej-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

wykonanie pracy zaliczeniowej: przeprowadzenie badań i prezentacja ich
wyników (prezentacja tekstowo-wizualna podczas zajęć)

Podstawowe kryteria oceny

Złożenie 100% prac przewidzianych programem. Na podstawie uzyskanej podczas
ćwiczeń  wiedzy  i  umiejętności  student  wykonuje  badanie  dotyczące  obszaru
kulturowego, językowego, biznesowego z użyciem narzędzi sieciowych. Uzyskane dane
opracowuje w redaktorze tekstowym, arkuszu kalkulacyjnym, narzędziach wizualizacji
danych. Rezultaty prezentuje w formie elektronicznej i ustnej.

Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się
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zakładany efekt uczenia się wykonanie analizy udział w symulacji zadanie praktyczne projekt

 Wiedza

K_W12 X X X X

 Umiejętności

K_U01 X X X X

K_U02 X X X X

K_U11 X X X X

K_U14 X X X X

 Kompetencje społeczne

K_K01 X X X X

K_K03 X X X X

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Podstawowa wiedzy z zakresu obsługi komputera.

B. Wymagania wstępne
Dla uczestników Erasmus +  lub MOST-u, którzy pragną uczestniczyć w zajęciach w formie zdalnej wymaganiem koniecznym jest stały dostęp do
komputera (podstawowy software) i Internetu.

Cele kształcenia

Przygotowanie  studentów do korzystania  z  nowoczesnych technologii  informacyjnych i  ich  praktycznego zastosowania  w przyszłym życiu
zawodowym.

Treści programowe

Normy etyczne w korzystaniu z ogólnodostępnych źródeł informacji. Pisanie na klawiaturze rosyjskiej metodą ślepą. Redaktory tekstu: kompleksowa
i wielopoziomowa edycja tekstu. Arkusz kalkulacyjny - wykorzystanie do opracowania danych. Analiza materiału badawczego na podstawie
rezultatów badań empirycznych (badania sieciowe), Narzędzia do prezentacji  tekstu (skład, treść, estetyka), Internet jako źródło materiałów
naukowych i zawodowych, Wyszukiwarki globalne i specjalistyczne (klucze i operatory, składnia zapytań, poruszanie się po stronach internetowych),
Tłumaczenie maszynowe tekstów. Dekodery, deszyfratory, konwertery cyrylicy. Konwersja mowy na tekst.

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Subskrypcja literatury sieciowej.•
Dylematy cywilizacji informatycznej, Pr. zbior. pod red. Szewczyk A. PWE,  Warszawa 2004•
Larose D. Odkrywanie wiedzy z danych, PWN,2008•
Adamczewski P. Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, wyd. IV, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2005.•

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
B. Literatura uzupełniająca
Spis każdorazowo przedstawiany studentom przez prowadzacego.

Kierunkowe efekty uczenia się

K_W12
K_U01, K_U02, K_U11, K_U14
K_K01, K_K03

Wiedza

K_W12
Student:

zna  metodykę  wykonywania  zadań,  normy,  procedury  i  dobre  praktyki
stosowane w instytucjach związanych z działalnością kulturalną, medialną a
także  handlową  w  zakresie  współpracy  międzynarodowej  związanej  z
obszarem języka polskiego i rosyjskiego (K_W12).

•

Umiejętności

K_U01, K_U02, K_U11, K_U14
Student:

potrafi  wyszukiwać,  analizować,  oceniać,  selekcjonować  i  użytkować
informację  przy  zastosowaniu  nowoczesnych  technik  pozyskiwania,
klasyfikowania i analizowania informacji ze źródeł w języku polskim i rosyjskim,
zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego (K_U01),

•

potrafi przeprowadzić analizę problemów badawczych, poprzedzoną właściwym
doborem metod i narzędzi badawczych charakterystycznych dla dziedzin nauki i
dyscyplin naukowych właściwych dla rosjoznawstwa (K_U02),

•
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definiuje,  objaśnia  i  stosuje  poprawnie  w  mowie   i  w  piśmie  podstawowe
zagadnienia właściwe dla nauk humanistycznych oraz nauk o polityce, nauk o
mediach, prawa i ekonomii w pracy nad wybranymi tematami w języku polskim i
rosyjskim (K_U11),

•

prezentuje efekty swojej  pracy w języku polskim i  rosyjskim w przejrzystej,
usystematyzowanej  i  przemyślanej  formie z zastosowaniem różnorodnych,
nowoczesnych metod i technik, dostosowanych do odpowiedniej dziedziny nauk
(K_U14).

•

Kompetencje społeczne (postawy)

K_K01, K_K03
Student:   

ma świadomość zakresu swojej  wiedzy i  umiejętności  fachowych,  a także
rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie wybranej
specjalności oraz ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i
społecznych (K_K01),

•

potrafi  odpowiednio określić priorytety służące realizacji  określonego przez
siebie lub innych zadania (K_K03).

•

Kontakt

aleksandra.klimkiewicz@ug.edu.pl
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