
Numer modułu zgodnie z 
planem studiów 

Os_S2_022 

Kierunek lub kierunki 
studiów 

Ochrona środowiska 

Nazwa modułu kształcenia Język obcy specjalistyczny 1- Rosyjski B2+ 

Foreign Language Specialized– Russian B2+ 

Język wykładowy rosyjski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatyw
ny) 

obowiązkowy 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/ 
niekontaktowe  

2 (1,1/0,9) 

 

Nazwisko i imię osoby 
odpowiedzialnej - stopień 
naukowy  

mgr Urszula Rzeszutko-Tarnas 

Jednostka oferująca 
przedmiot 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego                                       

i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności poprawnej komunikacji w środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur 

gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

 

Treści modułu kształcenia  Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie słownictwa 

ogólnego w zakresie autoprezentacji, zainteresowań, życia w społeczeństwie, 

nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej. 

Moduł obejmuje również ćwiczenie struktur gramatycznych i leksykalnych 

niezbędnych do osiągnięcia przez studenta umiejętności komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

W czasie ćwiczeń zostanie poszerzone słownictwo specjalistyczne danej 

dyscypliny naukowej, studenci zostaną przygotowani do czytania ze 

zrozumieniem literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

 

Zalecana lista lektur lub 
lektury obowiązkowe 
 

1.S.Czernyszow, A.Czernyszowa, Pojechali 2.1, 2.2- Złatoust, Sanki-

Petersburg 2014 

2.В.Л Шуников.- Говорит и показывает Россия -курс аудирования на 

материале теленовостей- Русский язык курсы 2012 

 

Planowane formy/ 
działania/ metody 
dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, analiza tekstów 

specjalistycznych, metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 



Numer modułu zgodnie z 
planem studiów 

Os_S2_022 

Kierunek lub kierunki 
studiów 

Ochrona Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia Język obcy specjalistyczny 1- Rosyjski C1 

Foreign Language Specialized– Russian C1 

Język wykładowy rosyjski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatyw
ny) 

obowiązkowy 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/ 
niekontaktowe  

 2(1,1/0,9) 

 

Nazwisko i imię osoby 
odpowiedzialnej - stopień 
naukowy  

mgr Urszula Rzeszutko-Tarnas 

Osoby współprowadzące mgr Grażyna Kowalczuk 

Jednostka oferująca 
przedmiot 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa ogólnego i 

specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności sprawnej komunikacji w środowisku zawodowym. 

Ugruntowanie wiedzy niezbędnej do stosowania zaawansowanych struktur 

gramatycznych oraz technik pracy z obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Treści modułu kształcenia  Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie słownictwa 

ogólnego w zakresie autoprezentacji, zainteresowań, życia w społeczeństwie, 

nowoczesnych technologii oraz pracy zawodowej. 

Moduł obejmuje również ćwiczenie struktur gramatycznych i leksykalnych 

niezbędnych do osiągnięcia przez studenta umiejętności komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

W czasie ćwiczeń zostanie poszerzone słownictwo specjalistyczne danej 

dyscypliny naukowej, studenci zostaną przygotowani do czytania ze 

zrozumieniem literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Zalecana lista lektur lub 
lektury obowiązkowe 
 

1. A.Buczek "Rosyjski w biznesie", EDGARD 2009 

2. M.Cieplicka "Ruskij Jazyk.Kompendium tematyczno-

leksykalne",WARGOS 2007 

 

Planowane formy/ 
działania/ metody 
dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, analiza tekstów 

specjalistycznych, metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

 


