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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

2

3

język rosyjski: studia uzupełniające magisterskie WIŚ SUM
Russian: post-graduate course

Kod przedmiotu

XXXX

Kategoria przedmiotu

XXXX

Liczba punktów ECTS

4.00

Semestry

23

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych oraz rozwijanie umiejętności udziału w dyskusji na
tematy techniczne.
Cel 2 Rozwijanie umiejetnosci czytania i słuchania ze zrozumieniem tekstów technicznych.
Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Przygotowanie studenta do wykorzystywania języka obcego jako narzędzia poznania.
Cel 4 Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy z tekstami technicznymi związanymi z jego specjalnością.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zdany egzamin maturalny z jezyka obcego

5

Efekty kształcenia

EK1 Umiejętności W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student potrafi: -zrozumieć ogólny sens wypowiedzi (nie rozumiejąc pewnych jej fragmentów) -zrozumieć logiczną strukturę wypowiedzi -wyodrebnic główna
idee całej wypowiedzi lub jej fragmentów -wyodrebnic zadana informacje -sledzic fabułe -okreslic styl jezyka
komunikatu i jego funkcje -wysłuchac ze zrozumieniem wykładu na tematy zwiazane ze swoja specjalnoscia
EK2 Umiejętności W zakresie doskonalenia umiejetnosci mówienia student potrafi wyrazac sie w sposób jasny
i przekonujacy stosujac formalny lub nieformalny rejestr wypowiedzi odpowiednio do sytuacji i rozmówcy.
Potrafi swobodnie prowadzic rozmowe z rodzimymi uzytkownikami jezyka. Potrafi wyrazac sie odpowiednio
do sytuacji i unikac razaco błednych sformułowan. W szczególnosci: -umie w stosowny sposób właczyc sie do
dyskusji stosujac odpowiednie do tego celu srodki jezykowe -potrafi przedstawiac i uzasadniac własne poglady
przy pomocy odpowiednich przykładów i faktów -potrafi w płynny sposób przedstawiac opisy i narracje
prezentujac je w formie nastepujacych po sobie kolejno zdarzen -potrafi wypowiedziec sie na tematy techniczne
zwiazane ze swoja specjalnoscia
EK3 Umiejętności Umiejetnosci:Wzakresiekształtowaniaidoskonaleniaumiejetnoscizwiazanych zrozumieniemtekstuczytanego student potrafi: -wyodrebnic mysl przewodnia całego komunikatu i poszczególnych jego czesci -wyodrebnic zadana informacje -odróznic opinie od faktów -zidentyfikowac forme i funkcje komunikatu
-sprawnie posługiwac sie słownikiem -czytac ze zrozumieniem teksty specjalistyczne ze swojej specjalnosci
-zebrac informacje, koncepcje i opinie ze specjalistycznych zródeł zwiazanych ze swoja specjalnoscia.
EK4 Umiejętności Student zna zagadnienia leksykalne oraz posługuje się funkcjami językowymi zwartymi w treściach programowych.
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Treści programowe
Ćwiczenia

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

SŁOWNICTWO TECHNICZNE UWZGLĘDNIAJĄCE WYBRANE
TEMATYZWIĄZANE Z KIERUNKIEM STUDÓW

Narzędzia dydaktyczne

N1 Praca w grupach
N2 Dyskusja
N3 Konsultacje
N4 Prezentacje multimedialne
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Liczba
godzin
36
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8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

0

Konsultacje przedmiotowe

36

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

64

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

110

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

4.00

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
F2 Test
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Wpis na każdy kolejny semestr jest uwarunkowany zaliczeniem poprzedniego semestru potwierdzonym wpisem
w indeksie
W2 Każdy efekt kształcenia musi być spełniony

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
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Na ocenę 2.0

W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student: nie potrafi zrozumiec ogólnego
sensu wypowiedzi ani jej fragmentów; nie rozumie logicznej struktury
wypowiedzi; nie jest w stanie wyodrebnic głównej idei całej wypowiedzi ani
zadanej informacji; nie potrafi przesledzic fabuły ani okreslic stylu jezyka
komunikatu i jego funkcji; nie rozumie wykładu na tematy zwiazane ze swoja
specjalnoscia

Na ocenę 3.0

W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student: potrafi w stopniu ograniczonym
zrozumiec ogólny sens wypowiedzi (nie rozumiejac pewnych jej fragmentów) oraz
jej logiczna strukture; sporadycznie potrafi wyodrebnic główna idee całej
wypowiedzi lub jej fragmentów oraz wyodrebnic zadana informacje; w stopniu
ograniczonym potrafi sledzic fabułe, a takze okreslic styl jezyka komunikatu i jego
funkcje;

Na ocenę 3.5

W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student: potrafi zrozumiec ogólny sens
niektórych wypowiedzi (nie rozumiejac pewnych jej fragmentów) oraz jej logiczna
strukture; sporadycznie potrafi wyodrebnic główna idee całej wypowiedzi lub jej
fragmentów oraz wyodrebnic zadana informacje; w stopniu ograniczonym potrafi
sledzic fabułe, a takze okreslic styl jezyka komunikatu i jego funkcje;

Na ocenę 4.0

W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student: zazwyczaj potrafi zrozumiec
ogólny sens wiekszosci wypowiedzi (nie rozumiejac pewnych jej
fragmentów), zazwyczaj potrafi zrozumiec logiczna strukture wypowiedzi;
wyodrebnia zazwyczaj poprawnie główna idee całej wypowiedzi lub jej
fragmentów i wiekszosc zadanych informacji; sledzi fabułe, zazwyczaj potrafi
okreslic styl jezyka komunikatu i jego funkcje; potrafi zazwyczaj poprawnie
wysłuchac ze zrozumieniem wieksza czesc wykładu na tematy zwiazane ze swoja
specjalnoscia

Na ocenę 4.5

W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student: potrafi poprawnie zrozumiec
ogólny sens wypowiedzi (nie rozumiejac pewnych jej fragmentów); rozumie;
logiczna strukture wypowiedzi; poprawnie wyodrebnia główna idee całej
wypowiedzi lub jej fragmentów i zadana informacje; sledzi fabułe; poprawnie
okresla styl jezyka komunikatu i jego funkcje; potrafi wysłuchac ze zrozumieniem
wykładu na tematy zwiazane ze swoja specjalnoscia

Na ocenę 5.0

W zakresie rozumienia mowy ze słuchu student: z łatwoscia potrafi zrozumiec
ogólny sens wypowiedzi (nie rozumiejac pewnych jej fragmentów) oraz rozumie
logiczna strukture wypowiedzi, z łatwoscia wyodrebnia główna idee całej
wypowiedzi lub jej fragmentów oraz zadana informacje, sledzic fabułe, bezbłednie
okresla styl jezyka komunikatu i jego funkcje, wysłuchuje ze zrozumieniem
wykładu na tematy zwiazane ze swoja specjalnoscia
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

W zakresie umiejetnosci mówienia student: nie potrafi wyrazac sie w sposób jasny
i przekonujacy ani zastosowac rejestru wypowiedzi odpowiedniego do sytuacji
i rozmówcy; nie potrafi prowadzic rozmowy z rodzimymi uzytkownikami jezyka
nawet w umiarkowanie swobodny sposób; nie potrafi wyrazac sie odpowiednio do
sytuacji ani unikac razaco błednych sformułowan. W szczególnosci: -nie umie
w stosowny sposób właczyc sie do dyskusji stosujac odpowiednie do tego celu
srodki jezykowe; nie potrafi przedstawiac i uzasadniac własnych pogladów; -nie
potrafi, nawet w umiarkowanie płynny sposób, przedstawiac opisów i narracji
prezentujac je w formie nastepujacych po sobie kolejno zdarzen; nie potrafi
wypowiedziec sie na tematy techniczne zwiazane ze swoja specjalnoscia;
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Na ocenę 3.0

W zakresie umiejetnosci mówienia student: w stopniu ograniczonym potrafi
wyrazac sie odpowiednio do sytuacji i rozmówcy, sporadycznie i w stopniu
ograniczonym stosujac rejestr wypowiedzi odpowiedni do sytuacji i rozmówcy;
w stopniu ograniczonym potrafi prowadzic rozmowe z rodzimymi uzytkownikami
jezyka, nie unikajac przy tym błedów; sporadycznie potrafi wyrazac sie
odpowiednio do sytuacji, chociaz nie udaje mu sie unikac błednych sformułowan.
W szczególnosci: -sporadycznie umie właczyc sie do dyskusji stosujac
w ograniczonym stopniu odpowiednie do tego celu srodki jezykowe; - potrafi
w stopniu ograniczonym przedstawiac i uzasadniac własne poglady przy pomocy
odpowiednich przykładów i faktów -potrafi w stopniu ograniczonym przedstawiac
opisy i narracje prezentujac je w formie nastepujacych po sobie kolejno zdarzen,
chociaz nie udaje mu sie unikac przy tym błedów; -potrafi w stopniu
ograniczonym wypowiedziec sie na tematy techniczne zwiazane ze swoja
specjalnoscia.

Na ocenę 3.5

W zakresie umiejetnosci mówienia student: w stopniu ograniczonym potrafi
wyrazac sie odpowiednio do sytuacji i rozmówcy, sporadycznie stosujac rejestr
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji i rozmówcy; w stopniu ograniczonym potrafi
prowadzic rozmowe z rodzimymi uzytkownikami jezyka; na ogół potrafi wyrazac
sie odpowiednio do sytuacji, chociaz nie udaje mu sie unikac błednych
sformułowan. W szczególnosci: -sporadycznie umie właczyc sie do dyskusji
stosujac odpowiednie do tego celu srodki jezykowe; -potrafi w stopniu
ograniczonym przedstawiac i uzasadniac własne poglady przy pomocy
odpowiednich przykładów i faktów; -potrafi przedstawiac opisy i narracje
prezentujac je w formie nastepujacych po sobie kolejno zdarzen, chociaz nie udaje
mu sie unikac przy tym błedów; -potrafi w stopniu ograniczonym wypowiedziec
sie na tematy techniczne zwiazane ze swoja specjalnoscia.

Na ocenę 4.0

W zakresie umiejetnosci mówienia student: na ogół potrafi wyrazac sie
odpowiednio do sytuacji i rozmówcy, w stopniu ograniczonym stosujac rejestr
wypowiedzi odpowiedni do sytuacji i rozmówcy; potrafi w umiarkowanie
swobodny sposób prowadzic rozmowe z rodzimymi uzytkownikami jezyka; potrafi
wyrazac sie odpowiednio do sytuacji, chociaz nie udaje mu sie unikac błednych
sformułowan. W szczególnosci: -umie właczyc sie do dyskusji stosujac na ogół
odpowiednie do tego celu srodki jezykowe; -potrafi przedstawiac i uzasadniac
własne poglady przy pomocy odpowiednich przykładów i faktów; -potrafi
przedstawiac opisy i narracje prezentujac je w formie nastepujacych po sobie
kolejno zdarzen, chociaz nie udaje mu sie unikac przy tym błedów; -potrafi
w umiarkowanie swobodny sposób wypowiedziec sie na tematy techniczne
zwiazane ze swoja specjalnoscia.

Na ocenę 4.5

W zakresie umiejetnosci mówienia student: potrafi wyrazac sie w sposób jasny
i przekonujacy na ogół prawidłowo stosujac formalny lub nieformalny rejestr
wypowiedzi odpowiednio do sytuacji i rozmówcy; potrafi w umiarkowanie
swobodny sposób prowadzic rozmowe z rodzimymi uzytkownikami jezyka;
potrafi wyrazac sie odpowiednio do sytuacji, na ogół unikajac błednych
sformułowan. W szczególnosci: -umie w stosowny sposób właczyc sie do dyskusji
na ogół stosujac odpowiednie do tego celu srodki jezykowe; -potrafi przedstawiac
i uzasadniac własne poglady przy pomocy odpowiednich przykładów i faktów;
-potrafi w umiarkowanie płynny sposób przedstawiac opisy i narracje prezentujac
je w formie nastepujacych po sobie kolejno zdarzen na ogół unikajac przy tym
błednych sformułowan; -potrafi wypowiedziec sie na tematy techniczne zwiazane
ze swoja specjalnoscia.
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Na ocenę 5.0

W zakresie umiejetnosci mówienia student: potrafi wyrazac sie w sposób jasny
i przekonujacy stosujac formalny lub nieformalny rejestr wypowiedzi odpowiednio
do sytuacji i rozmówcy; potrafi swobodnie prowadzic rozmowe z rodzimymi
uzytkownikami jezyka; potrafi wyrazac sie odpowiednio do sytuacji i unikac
razaco błednych sformułowan. W szczególnosci: -umie w stosowny sposób
właczyc sie do dyskusji stosujac odpowiednie do tego celu srodki jezykowe;
-potrafi przedstawiac i uzasadniac własne poglady przy pomocy odpowiednich
przykładów i faktów; -potrafi w płynny sposób przedstawiac opisy i narracje
prezentujac je w formie nastepujacych po sobie kolejno zdarzen; -potrafi
swobodnie wypowiedziec sie na tematy techniczne zwiazane ze swoja
specjalnoscia.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

W zakresie kształtowania i doskonalenia umiejetnosci zwiazanych z rozumieniem
tekstu czytanego student: nie potrafi wyodrebnic mysli przewodniej całego
komunikatu i poszczególnych jego czesci, nie jest w stanie wyodrebnic zadanej
informacji, nie potrafi odróznic opinii od faktów ani zidentyfikowac formy
i funkcji komunikatu, nie umie sprawnie posługiwac sie słownikiem, nie jest
w stanie przeczytac ze zrozumieniem tekstów specjalistycznych ze swojej
specjalnosci ani zebrac informacji, koncepcji i opinii ze specjalistycznych zródeł
zwiazanych ze swoja specjalnoscia.

Na ocenę 3.0

W zakresie kształtowania i doskonalenia umiejetnosci zwiazanych z rozumieniem
tekstu czytanego student: sporadycznie potrafi wyodrebnic mysl przewodnia
całego komunikatu i poszczególnych jego czesci, tylko sporadycznie jest w stanie
wyodrebnic zadana informacje, w stopniu ograniczonym potrafi odróznic opinie
od faktów oraz forme i funkcje komunikatu, w stopniu ograniczonym umie
posługiwac sie słownikiem, sporadycznie jest w stanie przeczytac ze
zrozumieniem teksty specjalistyczne ze swojej specjalnosci oraz zebrac informacje,
koncepcje i opinie ze specjalistycznych zródeł zwiazanych ze swoja specjalnoscia.

Na ocenę 3.5

W zakresie kształtowania i doskonalenia umiejetnosci zwiazanych z rozumieniem
tekstu czytanego student: dosc dobrze potrafi wyodrebnic mysl przewodnia
całego komunikatu i poszczególnych jego czesci, jest w stanie wyodrebnic zadana
informacje, dosc dobrze potrafi odróznic opinie od faktów oraz forme i funkcje
komunikatu, dosc dobrze posługuje sie słownikiem, jest w stanie przeczytac ze
zrozumieniem teksty specjalistyczne ze swojej specjalnosci oraz zebrac informacje,
koncepcje i opinie ze specjalistycznych zródeł zwiazanych ze swoja specjalnością.

Na ocenę 4.0

W zakresie kształtowania i doskonalenia umiejetnosci zwiazanych z rozumieniem
tekstu czytanego student: zazwyczaj potrafi wyodrebnic mysl przewodnia całego
komunikatu i poszczególnych jego czesci, zazwyczaj jest w stanie wyodrebnic
zadana informacje, potrafi poprawnie odróznic opinie od faktów oraz forme
i funkcje komunikatu, dobrze posługuje sie słownikiem, zazwyczaj jest w stanie
przeczytac ze zrozumieniem teksty specjalistyczne ze swojej specjalnosci oraz
zebrac informacje, koncepcje i opinie ze specjalistycznych zródeł zwiazanych ze
swoja specjalnością.
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Na ocenę 4.5

W zakresie kształtowania i doskonalenia umiejetnosci zwiazanych z rozumieniem
tekstu czytanego student: potrafi poprawnie wyodrebnic mysl przewodnia całego
komunikatu i poszczególnych jego czesci, jest w stanie poprawnie wyodrebnic
zadana informacje, potrafi poprawnie odróznic opinie od faktów oraz forme
i funkcje komunikatu, poprawnie posługuje sie słownikiem, jest w stanie
poprawnie przeczytac ze zrozumieniem teksty specjalistyczne ze swojej
specjalnosci oraz zebrac informacje, koncepcje i opinie ze specjalistycznych zródeł
zwiazanych ze swoja specjalnością.

Na ocenę 5.0

W zakresie kształtowania i doskonalenia umiejetnosci zwiazanych z rozumieniem
tekstu czytanego student: potrafi z łatwoscia wyodrebnic mysl przewodnia całego
komunikatu i poszczególnych jego czesci, z łatwoscia jest w stanie wyodrebnic
zadana informacje, z łatwoscia odróznia opinie od faktów oraz forme i funkcje
komunikatu, z łatwoscia posługuje sie słownikiem, z łatwoscia czyta ze
zrozumieniem teksty specjalistyczne ze swojej specjalnosci oraz zbiera informacje,
koncepcje i opinie ze specjalistycznych zródeł zwiazanych ze swoja specjalnością.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie zna zagadnień leksykalnych i nie jest w stanie posługiwać się
funkcjami językowymi zawartymi w treściach programowych.

Na ocenę 3.0

Student zna w stopniu ograniczonym podstawowe zagadnienia leksykalne
i sporadycznie posługuje się niektórymi funkcjami językowymi zawartymi
w treściach programowych.

Na ocenę 3.5

Student zna podstawowe zagadnienia leksykalne i posługuje się na ogół poprawnie
podstawowymi funkcjami językowymi zawartymi w treściach programowych.

Na ocenę 4.0

Student zna większość zagadnień leksykalnych zawartych w treściach
programowych i na ogół poprawnie posługuje się funkcjami językowymi tam
zawartymi.

Na ocenę 4.5

Student zna wszystkie zagadnienia leksykalne w satysfakcjonującym stopniu
i poprawnie posługuje się funkcjami językowymi zawartymi w treściach
programowych.

Na ocenę 5.0

Student dobrze zna wszystkie zagadnienia leksykalne i z łatwością posługuje się
funkcjami językowymi zawartymi w treściach programowych.
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Rozumienie ze
słuchu

Cel 2

C1

N1 N2 N4

F2

EK2

Mówienie

Cel 1

C1

N1 N2 N3 N4

F1

EK3

Rozumienie
tekstu czytanego

Cel 3

C1

N1 N3

F2

EK4

Wiedza

Cel 4

C1

N1 N2 N3 N4

F1 F2
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Dorota Duchnowska — Ob okrużajuszczej sriedie po russki, Kraków, 2011, SPNJO PK

Literatura dodatkowa
[1 ] Internet: materiały na temat zagadnień dotyczących specjalności
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
mgr Dorota Duchnowska (kontakt: dduch@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 mgr Lilia Milewska (kontakt: )
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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