INSTYTUT RUSYCYSTYKI UW

Kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią

ROZKŁAD ZAJĘĆ
Filologia rosyjska: I rok, studia stacjonarne II stopnia
semestr zimowy roku akad. 2017/2018
8.30 - 10.00

PONIEDZIAŁEK

JĘZYK ROSYJSKI
XXI WIEKU I
Doc. M. Kuratczyk
wykład
s. 104
1

13.45 - 15.15

15.30-17.00

PRZEDMIOT
SPECJALIZACYJNY I:
„Podstawy translatoryki I”
(specjalizacja:. translatoryka)
Prof. dr hab. D. Urbanek /
Dr P. Michałowski
s. 108

SEMINARIUM
MAGISTERSKIE I:
“Współczesne tendencje
przekładoznawcze I”
Dr hab. V. Dubichynskyi s. 409

1

„Literatura i kultura rosyjska
drugiej połowy XX wieku I”
Dr hab. M. Zielińska
s. 106 a

1 Praktyczna nauka jęz. ros.
z elementami translacji I
Dr G. Grabińska s. 206

Praktyczna nauka jęz. ros.
z elementami translacji I
Dr G. Grabińska s. 206

ŚRODA

12.00 - 13.30

„Teoria literatury
i metodologia badań literackich I”
(specjalizacja:
literaturoznawstwo rosyjskie
z elementami kulturoznawstwa)
Dr hab. A. Jędrzejkiewicz
s. 109
Praktyczna nauka jęz. ros.
z elementami translacji I
Dr G. Grabińska s. 106a

WTOREK

10.15 - 11.45

WIELKIE TEMATY LITERATURY
ROSYJSKIEJ I
Dr hab. E. Nikolskii
wykład
s. 104

Praktyczna nauka jęz. ros.
WYKŁAD
z elementami translacji I
MONOGRAFICZNY I:
Dr S. Khvatov s. 106a
“Współczesne słowniki
językowe”
(specjalizacja: translatoryka)
Dr hab. V. Dubichynskyi
s. 109
Komunikacja multimodalna
w rosyjskim Internecie”
(specjalizacja:
literaturoznawstwo rosyjskie
z elementami
kulturoznawstwa)
Dr M. Kozdra s.108

PRZEDMIOT KIERUNKOWY
DO WYBORU I:
„Przekład tekstów literackich i
dokumentów historycznych”
(specjalizacja: literaturoznawstwo
rosyjskie z elementami
kulturoznawstwa)
Dr A. Jaskólski s. 105

PRZEDMIOT KIERUNKOWY
DO WYBORU I:
„Tłumaczenie tekstów
publicystycznych”
(specjalizacja:. translatoryka)
Dr P. Michałowski s. 109

CZWARTEK

1

2

PIĄTEK

1
2

Informacje dodatkowe:
•
Przedmioty z oferty ogólnouniwersyteckiej (OGUN) - przedmioty niezwiązane ze specjalnością studiów, realizowane przez inne jednostki organizacyjne UW.
W ciągu dwóch lat studiów student jest zobowiązany do uzyskania 6 pkt. ECTS z przedmiotów ogólnouniwersyteckich, przy czym 5 pkt. ECTS z tych przedmiotów
muszą stanowić zajęcia z obszaru nauk społecznych.
•

W ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich student zobowiązany jest do zaliczenia jednego przedmiotu w języku obcym (innym niż rosyjski) pozwalającego
wykazać się biegłością językową na poziomie B2+. Przedmiot ten powinien zawierać językowe efekty kształcenia związane z kierunkiem lub specjalnością.
•

Studenci studiów II stopnia, którzy nie zrealizowali na studiach I stopnia przedmiotów: 1) Bezpieczeństwo i higiena pracy (4 godz., 0.5 pkt. ECTS),
2) „Podstawy własności intelektualnej” (4 godz., 0,5 pkt. ECTS) , 3) Technologie informacyjne i komunikacyjne (30 godz., 2 pkt. ECTS) są zobligowani do odbycia
tych zajęć w trybie przewidzianym przez program studiów specjalności filologia rosyjska. Termin szkolenia „Podstawy własności intelektualnej” – 28 września 2017 r.,
godz. 13.00-16.45, s. 8 (gmach WLS, ul. Szturmowa 4).

•

Na wykład „Psychologia na etapach edukacyjnych III i IV” studenci rejestrują się samodzielnie w ramach oferty ogólnouniwersyteckiej na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne
zgodnie z harmonogramem rejestracji żetonowych (I TURA grupa dedykowana).

