
Przedmiot kod nr w planie 

studiów 

ECTS 

JĘZYK ROSYJSKI TR/1/J/ROS 2c 6 

 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopnia 

Rok/Semestr Rok studiów II, III,  semestr 3,4,5 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) Fakultatywny 

Wykłady/ćwiczenia/konsultacje  

(liczba godzin) 

Stacjonarne:  

ćwiczenia: 78 godzin kontaktowych w tym: e-

learning: 12 godzin kontaktowych  

konsultacje: 9 godzin kontaktowych 

Niestacjonarne: 

Język wykładowy Rosyjski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Ćwiczenia / lektorat, e-learning 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: 

Zdany egzamin maturalny z języka 

rosyjskiego lub certyfikat potwierdzający 

znajomość języka rosyjskiego  

Założenia wstępne:  

znajomość jęz. rosyjskiego na poziomie A2 

Metody dydaktyczne Praca w oparciu o bazowe podręczniki oraz 

materiały własne lektora. 

Ćwiczenia / lektorat, zajęcia e-learningowe, 

ćwiczenia audytoryjne: praca z podręcznikiem 

/ analiza tekstów z dyskusją  / gry 

symulacyjne / praca w grupach / analiza 

przypadków / dyskusja/ konwersatorium / 

prezentacja / ćwiczenia w rozumieniu ze 

słuchu oraz rozumieniu tekstu pisanego 

ogólnego i specjalistycznego / dialogi 

sytuacyjne 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Sposoby zaliczenia: 

- zaliczenie z oceną po każdym semestrze; 

- egzamin pisemny na poziomie B2 

  po trzecim semestrze zajęć 

Formy zaliczenia: 

- obecność na zajęciach, aktywność na 

zajęciach,  

- kolokwia pisemne (zaliczenie cząstkowe, 

analiza przypadku) 

- zadanie projektowe  

- egzamin pisemny na poziomie B2: testowy 

(pytania otwarte i zamknięte, zadania 

gramatyczne i leksykalne, zadania na 

zrozumienie tekstu czytanego i słuchanego, 

translacja) 

Przykładowe zadanie egzaminacyjne: 

„Zakup biletu lotniczego – uzupełnij 



brakujące wyrażenia w dialogu” 

„Przeczytaj ofertę biura podróży i odpowiedz 

na pytania” 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Zarządzania i Ekonomii 

Pracownia Języków Obcych 

 

 

Cele i zadania przedmiotu: 

C1: Osiągnięcie poziomu biegłości językowej B2 – poziomu umożliwiającego sprawne   

  funkcjonowanie w środowisku rosyjskojęzycznym, porozumiewanie się w podróży, a także  

  wykorzystanie języka w pracy zawodowej 

C2: Poznanie specyfiki języka związanego z przyszłą pracą.  

C3: Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania i pisania.   

C4: Zapoznanie się ze specjalistycznym słownictwem na podstawie oryginalnych tekstów. 

Umiejętność pisania podstawowych listów formalnych.  

 

 

Treści programowe 

 

Wykłady: brak 

 

Ćwiczenia:  

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt Kształcenia Cele 

przedmiotu 

1 Ja – moje zainteresowania, motywacje, 

decyzje i cele życiowe; relacje 

międzyludzkie, czas wolny, edukacja,  

wybrane wiadomości na temat 

zwyczajów krajów rosyjskojęzycznych 

4 K_U21 C3 

2 AWF -  historia uczelni i jej struktura 

organizacyjna, obiekty, studiowanie na 

AWF; 

4 C3 

3 Systemy nauczania i egzaminowania na 

uczelniach rosyjskich i amerykańskich; 
4 C3 

4 Nauka języków obcych – sposoby i 

motywacje; 
4 C3 

5 Transport – problemy w komunikacji 

miejskiej, krajowej i międzynarodowej; 
9 C1, C2, C3 

6 Miasta i ich turystyczne osobliwości – 

zwiedzanie, rekomendowanie; 
9 C2, C1, C4 

7 Turystyka – ciekawe regiony 

geograficzne w kraju i na świecie; 
10 C1,C2 

8 Rekreacja – różne formy spędzania 

wolnego czasu.  
9 C1,C2 

9 Formy turystyki kwalifikowanej, np. 

survival 
9 C1, C2, C3 

10 Czasownik - odmiana z uwzględnieniem 

form nieregularnych, tryb rozkazujący, 

konstrukcje bezokolicznikowe, znak 

miękki w  czasownikach, zaimki 

osobowe, rzeczowniki; przymiotnik – 

odmiana, stopniowanie; przysłówki 

miejsca i ruchu; przyimki czasu; 

spójniki  

28 C1 



 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja  nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

90 3 Godziny kontaktowe - ćwiczenia - - 

9 0,5 Godziny kontaktowe - konsultacje - - 

5 0,3 e-learning - - 

5 0,3 Praca w czytelni - - 

5 0,3 Praca z literaturą - - 

11 0,6 
Przygotowanie prac domowych, 

semestralnych, projektów, raportów 
- - 

25 1 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia - - 

150 6 Razem - - 

 

 

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 

- studia stacjonarne: 90 godzin zajęć praktycznych – 3 ECTS 

- studia niestacjonarne 

 

Uzasadnienie dla profilu: Nauka języka rosyjskiego oparta jest na praktycznych zadaniach 

językowych pozwalających rozwijać cztery podstawowe sprawności językowe: czytanie ze 

zrozumieniem, słuchanie, pisanie oraz mówienie.   

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe): 

Powtórka materiału leksykalnego i gramatycznego z omówionych rozdziałów z podręcznika.   

 

Wykłady: brak 

 

Ćwiczenia:  

- ćwiczenia utrwalające leksykę związaną ze zwiedzaniem i rekomendowaniem wybranych 

turystycznych miejsc w kraju i Europie; 

- ćwiczenia utrwalające zasady ortografii i wybranych części mowy (czasownik, zaimek, 

rzeczownik, przymiotnik); 

 

 

Literatura podstawowa 

1. Zuchowska-Śmieszek W.: Wybór tekstów i ćwiczeń gramatycznych z języka 

rosyjskiego dla kier. Turystyka i rekreacja”, AWF 1999. 

2.  Duchnowska D.: „Русский язык – подготовительные материалы к экзамену 

TELC B-1”, Kraków 200 

3.  Gołubiewa A., Kuratczyk M.: Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, PWN-

2011 

 

 

 

 



 

Literatura uzupełniająca 

1. Cieplicka M., Torzewska D.: Русский язык – kompendium tematyczno-leksykalne2 

2.  Kowalska N., Samek D.: „Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego” REA 2004 

3.  Большой толковый словарь русского языка», Санкт Петербург, «НОРИНТ» 

2004 

4.  Adoptowane artykuły z prasy periodycznej 

5.  Rtr-planeta.ru - telereportaże z opracowanymi do nich autorskimi komentarzami i 

ćwiczeniami 

 

 

Efekty kształcenia (liczba efektów powinna być adekwatna do liczby godzin – zalecane – 

15h – 5 efektów, 30h – 10 efektów, 45 i więcej – 15 efektów): 

 

Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia 
Forma zajęć/    

metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

efektów 

kształcenia 

Odniesienie do 

EK                

kierunkowych 

Odniesienie do 

EK 

obszaru 

Ma umiejętności w zakresie 

znajomości języka obcego zgodne z 

wymaganiami dla poziomu B2 

Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

 

Ćwiczenia 

Kolokwia 

pisemne, 

prezentacje 

ustne; 

Pisemny 

egzamin 

końcowy na 

poziomie 

B2 

K_U21 

 

M1_U4 

SIP_U11 

 

 

Autor programu: mgr Wioleta Firkowicz 

 

Data opracowania:  październik 2017 

 

 

 

 


