
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie 

SYLLABUS  na rok akademicki 2009/2010 
http://www.wilno.uwb.edu.pl/ 

Decyzją Dziekana WEI syllabusy przedmiotów realizowanych podczas studiów na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Filii UwB w Wilnie są udostępniane  

studentom i absolwentom przed rozpoczęciem zajęć, w postaci elektronicznej (na stronie internetowej WEI) oraz papierowej (w Dziekanacie). Zbiory papierowe są 

oprawiane według lat akademickich i archiwizowane w bibliotece wydziałowej. Syllabusy powinno się drukować obustronnie. Za przygotowanie syllabusa oraz jego 

terminowe przekazanie do opublikowania w postaci elektronicznej odpowiada koordynator przedmiotu. Dziekanat prowadzi zbiór bieżących i archiwalnych 

syllabusów zgodnie z wykazem przedmiotów realizowanych przez pracowników dydaktycznych zatrudnionych na Wydziale. Dany rocznik syllabusów w wersji 

papierowej powinien zawierać płytkę CD z kopiami zarchiwizowanych plików syllabusów w postaci elektronicznej, służącą jako źródło plików do wysyłki pocztą 

elektroniczną w razie prośby studenta lub absolwenta . Kopia papierowej wersji syllabusa danego przedmiotu wydawana jest na prośbę studenta lub absolwenta WEI.  

Zgodność kopii z oryginałem poświadcza swoim podpisem i pieczątką uczelni Prodziekan ds. Dydaktyki.   

 
Tryb studiów 

Studia stacjonarne 

 

Kierunek studiów 

Ekonomia                                                                 

 

Poziom studiów 

Pierwszego stopnia                                           

 
Rok studiów/ semestr 

I / 1,2 

 
Specjalność 

Bez specjalności 

 

Kod katedry/zakładu w systemie USOS  

10000000 Wydział Ekonomiczno-Informatyczny                                                                  

10010000 Katedra Ekonomii 

 

Kod kursu/przedmiotu w systemie USOS 

1000-ES1-1ROS 

 

Liczba punktów kredytowych ECTS 

2 

 
Tytuł kursu/przedmiotu 

Język rosyjski, poziom A2 

 
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany 

Ogólna 

 
Typ kursu / przedmiotu 

Obowiązujący                                                                 

 
Język kursu/przedmiotu 

Rosyjski 

 
 

Imię, nazwisko i tytuł/stopień prowadzącego kurs/przedmiot  

Dr. Oleg Perov 

 
Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu – 

zatwierdzającego protokoły w systemie USOS  

Dr. Oleg Perov 
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Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego  

 

 

Forma zaliczenia kursu 

Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium 

Ogólna ilość godzin              60h  

Liczba godzin w tygodniu / 
liczba godzin na zjazd 

              2h  

 
 
Założenia i cel przedmiotu 

Leksyka: teksty z życia codziennego. Gramatyka: części mowy odmienne i 

nieodmienne w języku rosyjskim. Podczas zajęć realizowane będą ćwiczenie 
gramatyczne dotyczące poszczególnych części mowy (rzeczownik, przymiotnik, 
liczebnik, czasownik, zaimek, przysłówek, przyimek, spójnik, partykuła, 

wykrzyknik). 

 

 
Wymagania wstępne 

Znajomość materiału leksykalno-gramatyczego na poziome A2. 

 
 

Treści merytoryczne przedmiotu  

Każda jednostka lekcyjna zawiera: 1. krótki plan tekstu, tekst oraz objaśnienie 

trudniejszych wyrazów lub zwrotów; 2. dialogi, utrwalające słownictwo i zwroty 
występujące w tekście; 3.cwiczenia leksykalne (pytania do tekstu, dyskusja); 4. 
krótkie komentarze gramatyczne z ćwiczeniami, ilustrującymi w języku rosyjskim 

dane zagadnienia; 5. ćwiczenia wdrażające i utrwalające oraz kontrolne. 

 
 
Ćwiczenia 

Zawartość tematyczna poszczególnych ćwiczeń (w skrócie) L.godz. 

1. Dworzec kolejowy 
2. Historyczna przeszłość Moskwy. 
3. Służba zdrowia 

4. Sklepy spożywcze 
5. Poczta 

6. Dom towarowy, zakupy 
7. Wybitni rosyjscy malarze 

8. Kino, film 
9. Restauracja, zamawianie posiłków 
10. Lotnisko 

11. Dyscypliny sportu 
12. Dyskusja na temat przeczytanych książek (М. Булгаков Мастер и 

Маргарита; И. Бунин Рассказы из цикла Тёмные аллеи. 
13. Powtorzenie materialu, testy strawdzające 

5 
5 
5 

5 
4 

4 
5 

5 
4 
4 

4 
6 

 
4 

Razem godzin 60h 
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Literatura podstawowa i dodatkowa 

1. M. Fidyk, T. Skup-Stundis. Nowe repetytorium z języka rosyjskiego , PWN 
Warszawa 2006. 

2. S. Slusarski, I. Tiereszenko. Русский язык. Wagros, Poznan 2002. 

3. R. Skiba, M. Szczepaniak. Деловая речь1b, Rea, Warszawa 2008. 
4. Siskind Jelena. Русский язык в бизнесе. Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne. Warszawa 2010. 

 

Wymagany minimalny nakład pracy własnej studenta (oprócz zajęć z 
nauczycielem) w godzinach zegarowych 

 

 
 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu:  

 2 referaty, 1 test gramatyczny. Średnia z ocen cząstkowych , test sprawdzający.  

 

 
Podpisy zespołu dydaktycznego: (tylko w wersji papierowej) 

 
 
Koordynator: ...................................................................., ...................... 

                                             (imię i nazwisko)                              (podpis) 
 

 
 
 

 
 


