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Nazwa przedmiotu: 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY - JĘZYK ROSYJSKI A 1.2 / A 2.1 
Kod przedmiotu: 

II / I / S I / 66 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: 

Ogólnouczelniany Zespół Nauk Humanistycznych i Wychowania Fizycznego 
Data 

01.01.2018 

Nazwa kierunku: 

Instrumentalistyka 

Forma studiów: 

Stacjonarne 
Profil kształcenia: 

OGÓLNOAKADEMICKI 
Status przedmiotu: 

FAKULTATYWNY 

Specjalność: 

Wszystkie specjalności prowadzone na Kierunku 
Rok / semestr: 

2/ III-IV lub 3 / V-VI 

Języki nauczania 

przedmiotu: rosyjski 
Forma zajęć: 

ćwiczenia 
Rodzaj zajęć: 

ZB 
Wymiar zajęć: 

60 

 

Koordynator przedmiotu 
 

Kierownik Ogólnouczelnianego Zespołu Języków Obcych 

 

Prowadzący zajęcia 
 

mgr Aleksandra Barczyk 

 

Cele przedmiotu 
 

Kształcenie kompetencji językowych i przygotowanie do egzaminu 

 

Wymagania wstępne 
 

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie wstępnym A1 

 
 

 
 
 

Symbol 

EKK 

 
 
 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Odniesienie 

efektów 

kształcenia w 

obszarze 

kształcenia w 

zakresie 
sztuki     do PRK 

 
 
 
 

Umiejętności 

(U) 

Ins1aK 

_U21 

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki  

i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego 

kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

P6S_UK 

 
 
 
 
 

Kompetencje 

społeczne (K) 

Ins1aK 

_K07 
posiada umiejętność pracy zespołowej oraz integracji z 

innymi osobami w różnych przedsięwzięciach, 

formułowania myśli, przekazywania informacji i idei oraz 

prezentowania problemów w sposób zrozumiały zarówno 

dla odbiorców profesjonalnych, jak i nieprofesjonalnych, a 

także zastosowania technologii informacyjnej 

P6S_KO 

P6S_KR 



 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Semestr I 

Tematyka: 

- produkty spożywcze, wizyta w restauracji, wyrażanie opinii o daniach, reakcje i emocje 
- urlop, podróże zagraniczne, czas wolny 

- określanie czasu, wyrażenia czasowe, czynności 

- użycie czasowników modalnych, opisywanie potrzeb i powinności, udzielanie rad 

- dom, pomieszczenia, obowiązki domowe i studenckie 

- literatura, opisywanie historii, budowanie tekstu 

Semestr II Tematyka: 

- muzyka: instrumenty, zawody, przedmioty, pojęcia, terminy, frazeologia, 

wyrażanie opinii, rosyjska muzyka klasyczna i popularna 

- przyszłość, technologia, wynalazki, człowiek przyszłości 

- plany na przyszłość: kariera, dom, rodzina; przewidywanie przyszłości 

- optymizm/pesymizm, szczęście 

- przyjaźń 

 
 

 
Metody 

kształcenia 

- podejście komunikacyjne z elementami metod gramatyczno- 

tłumaczeniowej, bezpośredniej i audiolingwalnej; 

- praca grupowa, w parach i indywidualna; 

 
Metody 

weryfikacji 

efektów 

kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny 
 

Symbol EKK 

- zadania domowe 

- testy śródsemestralne 

- zaliczenie i egzamin końcowy 

Ins1aK _U21 

Ins1aK _K07 

 

 
 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

 
Semestr  zimowy: zaliczenie z oceną (kolokwium zaliczeniowe) 

 

Semestr letni: egzamin (ustny oraz pisemny) 
 

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach oraz pozytywny wynik 

testów śródsemestralnych 
 

Literatura 
Махнач А., Из первых уст (Русский язык для базового уровня) 

Верещагина Л.М., Русский язык для музыкантов 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 
 

Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowywanie się do zajęć 10 

Konsultacje  

Przygotowywanie się do egzaminu, 

zaliczenia 
20 

Przygotowywanie się do 

prezentacji/koncertu 
 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 90 



 

Liczba punktów ECTS 4 

Praktyki  (jeśli obowiązują)  

Łączny nakład pracy studenta w godz. 90 

Liczba punktów ECTS 4 

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Znajomość języków obcych przede wszystkim zwiększa możliwość znalezienia atrakcyjnej pracy, ale także ułatwia 

pracę muzyka  z obcojęzycznymi utworami. Gotowość komunikacyjna w języku obcym, nawet na najniższym 

poziomie zaawansowania językowego, może w przyszłości okazać się nieoceniona podczas kontaktów i współpracy z 

różnorodnymi instytucjami kultury w Rosji, udziału w rosyjskich festiwalach muzycznych, projektach, wymianach 

studenckich, itp. 

 


