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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Historia Rosji

Kod ECTS

8.3.0811
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX wieku
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Filologiczny Filologia rosyjska forma stacjonarne

moduł
specjalnościowy

nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowych,
literacko-kulturowa, translatoryka i język biznesu, Podstawowa

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka, profesor uczelni; dr Bianca Sadowska
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia on-line, zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

3
30 godzin - udział w zajęciach
25 godzin - samodzielne opracowywanie literatury
przedmiotu
20 godzin - przygotowanie do egzaminu i egzamin
Razem: 75 godzin = 3 ECTS

Termin realizacji przedmiotu

2022/2023 zimowy
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład z prezentacją multimedialną-

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

Egzamin
Formy zaliczenia

egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi
Podstawowe kryteria oceny

Egzamin pisemny obejmuje odpowiedź na 3 z 6 przekrojowych pytań otwartych (zakres:
treści programowe) – 100%.

Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się

zakładany efekt uczenia się egzamin pisemny

 Wiedza

K_W05 +

K_W08 +

K_W17 +

 Umiejętności

K_U10 +

K_U12 +

 Kompetencje społeczne

K_K01 +

K_K04 +

K_K07 +
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Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak wymagań formalnych.

B. Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.

Cele kształcenia

Zapoznanie studentów z głównymi kierunkami rozwoju politycznego, terytorialnego, społeczno-gospodarczego i kulturalnego Rusi Kijowskiej,
Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, Rosji i ZSRR wraz z ich specyfiką.

Treści programowe

Ruś przedchrześcijańska, chrzest Rusi, rozwój państwa, rozbicie dzielnicowe i najazd tatarski, zrzucenie jarzma mongolskiego, powstanie i rozkwit
Rusi Moskiewskiej, rządy Iwana Groźnego, interwencja polska, rządy Romanowów, reformy Piotra I, Katarzyna II, wiek XIX (Aleksander I, Mikołaj I,
Aleksander II i zniesienie pańszczyzny, kontrreformy Aleksandra III . Rządy ostatniego cara - Mikołaja II. Narodziny ruchu robotniczego. Wojna z
Japonią. Rewolucje: 1905-1907, lutowa 1917, październikowa 1917. Pierwsza wojna światowa. Lenin. Dyktatura Stalina, terror, gułagi. Druga wojna
światowa, przebieg, konsekwencje.  Nikita Chruszczow. Okres zastoju -  Leonid Breżniew u władzy. Andropow i  Czernienko. "Pierestrojka" i
"głasnost'" - Michał Gorbaczow.

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
• Bazylow L., Historia Rosji, t. 1-2, Warszawa 1985.
• Pipes R., Rosja carów, Warszawa 1990.
• Pipes R., Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994.
• Pipes R., Rosja bolszewików, Warszawa 2005.
• Heller M., Historia imperium rosyjskiego, Warszawa 2000.  
• Malia M., Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego, Warszawa 1998.
B. Literatura uzupełniająca:
• Zernack K., Polska i Rosja. Dwie drogi w dziejach Europy, Warszawa 2000.
• Rybakow B., Pierwsze wieki historii Rusi, Warszawa 1983.
• Paszkiewicz H., Powstanie narodu ruskiego, Kraków 1998.
• Zientara B., Dawna Rosja. Despotyzm i demokracja, Warszawa 1995.
Prowadzący każdorazowo uaktualnia obowiązujący zestaw literatury przedmiotu.

Kierunkowe efekty uczenia się

K_W05, K_W08, K_W17
K_U10, K_U12
K_K01, K_K04, K_K07

Wiedza

K_W05, K_W08, K_W17
Student:

zna terminologię dotyczącą historii Rosji (K_W05),•
ma wiedzę o powiązaniach filologii z innymi naukami humanistycznymi oraz
pokrewnymi (K_W08), 

•

ma  uporządkowaną  wiedzę  szczegółową  z  historii  obszaru  językowego
(K_W17).

•

Umiejętności

K_U10, K_U12
Student:

posiada  umiejętność  merytorycznego  argumentowania  z  wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków (K_U10),

•

komunikuje się w języku ojczystym i języku kierunkowym, z zastosowaniem
profesjonalnej terminologii właściwej nauk historycznych (K_U12).

•

Kompetencje społeczne (postawy)

K_K01, K_K04, K_K07
Student:

ma świadomość zakresu swojej wiedzy i umiejętności fachowych oraz rozumie
potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju własnych kompetencji (K_K01).

•

jest  gotowy do podejmowania  wyzwań zawodowych;  wykazuje  aktywność,
podejmuje  trud  i  odznacza  się  wytrwałością  w  realizacji  indywidualnych  i
zespołowych działań profesjonalnych (K_K04).

•

uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem
językowym, narodowym i kulturowym (K_K07).

•

Kontakt
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