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1

Wydział

Wydział Filologiczny

2

Jednostka organizacyjna prowadząca studia

Wydział Filologiczny

3

Nazwa kierunku studiów

filologia - specjalność: filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym

4

Poziom kształcenia

studia I stopnia

5

Forma studiów (podać wszystkie formy)

stacjonarne

6

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów
kształcenia, do których odnoszą się efekty
kształcenia dla danego kierunku studiów;
wskazanie dziedziny lub dziedzin i dyscypliny
lub dyscyplin naukowych, w tym dyscypliny
wiodącej (w przypadku wskazania więcej niż
jednej)

Obszar/y: obszar nauk humanistycznych,
Dziedzina/y: dziedzina nauk humanistycznych,
Dyscyplina/y: językoznawstwo,
Dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

7

Dla kierunku przyporządkowanego do więcej
niż jednego obszaru kształcenia określenie
procentowego udziału liczby punktów ECTS
dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie
ECTS

100 %

8

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

licencjat

9

Wskazanie ogólnych celów kształcenia,
przewidywanych możliwości zatrudnienia
(typowe miejsca pracy):

Studiowanie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu
Szczecińskiego zapewnia studentom poznanie literatury i kultury krajów
słowiańskich wraz z ich specyfiką społeczną, polityczną i gospodarczą
oraz opanowanie języka rosyjskiego na poziomie C1 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także zdobycie podstawowych
umiejętności translatorskich, co jest zgodnie z wyznaczonymi efektami
kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych i trzech dziedzin
filologicznych: językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.
Ważne z punktu widzenia rynku pracy jest przygotowanie absolwenta IFS
w ramach modułu kształcenia do wyboru, który zakłada naukę drugiego
języka obcego. W zależności od powyższego wyboru, kompetencje
absolwenta zostaną poszerzone o umiejętność posługiwania się
dodatkowym językiem obcym i pozwolą wykorzystać zdobytą wiedzę w
różnorodnych dziedzinach życia społecznego.

10

Możliwości dalszego kształcenia:

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy w
wydawnictwach, w redakcjach, czasopism, w środkach masowego
przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze
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10

Możliwości dalszego kształcenia:

11

Związek kierunku studiów z misją uczelni,
wydziału i strategią ich rozwoju:

12

Wymagania wstępne:

usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur oraz do
podjęcia studiów II stopnia.
Koncepcja kształcenia, zgodnie z misją przyjętą przez Wydział Filologiczny
US, zakłada równoległe przekazywanie studentom wiedzy kierunkowej i
specjalnościowej, a także harmonijne łączenie wiedzy teoretycznej z
jednoczesnym kształtowaniem umiejętności praktycznych studenta. Instytut
Filologii Słowiańskiej realizuje zasadę spójności nauki i dydaktyki, w
bezpośrednim kontakcie z nauczycielem studenci rozwijają
zainteresowania naukowe. Dąży do tego, by różnorodność badań
naukowych, ich wysoki poziom wiązały się z kształceniem studentów i
wpływały na atrakcyjność nauczania.
Uzyskane świadectwo dojrzałości z pozytywnym wynikiem z języka
polskiego, nowożytnego języka obcego. W trakcie rekrutacji kandydat
powinien uzyskać wymaganą liczbę punktów w rankingu (minimalna liczba
punktów jest zmienna i zależy od limitu miejsc i ilości kandydatów).
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