
rozwój
Nie tylko uczymy, ale także dbamy o Twój wszechstronny rozwój, stwarzając możliwość udziału m.in.:

 w praktykach zagranicznych, w programach Erasmus+, MOST, CEEPUS, NAWA w miastach: 
Ryga, Astana, Ankara, Istambuł, Cluj Napoca, Bari, Neapol, Granada, Brno, Hradec Kralove, Ostrawa,

Iżewsk, Kaliningrad;
w pracach kół naukowych i projektach badawczych;

w Międzynarodowych Dniach Języka; 
w Festiwalach Nauki; 

w Dniach Otwartych Wydziału; 
w projektach (szkoleniach, kursach) w ramach grantów unijnych.

 

JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE 

W BIZNESIE I ADMINISTRACJI
to specjalność stworzona dla Ciebie

 Język ukraiński na UŚ!

uważność

Wnikliwie i uważnie
przyglądamy się światu 

i szybko reagujemy na rodzące
się potrzeby edukacyjne.

atuty
Analizujemy własne zasoby 
i stawiamy na nasze atuty:

doświadczenie, profesjonalizm,
zaangażowanie.

tworzenie
Łączymy Twoje potrzeby z naszymi

możliwościami, zatem na naszej
specjalności możesz powiązać

gruntowną wiedzę teoretyczną 
z praktycznymi zastosowaniami.

nauczanie
Uczymy intensywnie, 

skutecznie, nowocześnie,
z pasją.

perspektywy 
Zostając absolwentem naszej specjalności, możesz pracować: 
w firmach polskich współpracujących z partnerem ukraińsko- 

i rosyjskojęzycznym; 
w przedstawicielstwach ukraińskich/rosyjskich firm i instytucji 

jako tłumacz w biurach tłumaczeń; 
w turystyce (instytucje i organizacje turystyczne, biura podróży itp.); 

 w wydawnictwach, w mediach elektronicznych i tradycyjnych;
 w placówkach oświatowych po uzyskaniu odpowiednich uprawnień

pedagogicznych.

Czego
uczymy???



Po naszych studiach:
 masz bardzo dobrą znajomość języka

ukraińskiego i rosyjskiego 
w mowie i w piśmie; 

masz bardzo dobrą orientację 
w literaturach i kulturach
wschodniosłowiańskich...

 

...znasz różne techniki przekładu
pisemnego i ustnego;

znasz słownictwo specjalistyczne 
z zakresu ekonomii, biznesu,

reklamy, turystyki i hotelarstwa,
prawa, sądownictwa, medycyny,
współpracy międzynarodowej...

...umiesz tłumaczyć akty
prawne, umowy, formularze,
świadectwa, dyplomy, oferty

handlowe, karty
gwarancyjne, instrukcje

obsługi.

 Języki
wschodniosłowiańskie  

w biznesie i administracji
czyli 

JĘZYK UKRAIŃSKI 
NA UŚ

 
 

Proponujemy intensywną naukę
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO 
od podstaw i dla osób ze

znajomością języka!!! 

Przybliżamy historię, kulturę,
literaturę, realia dawne 
i współczesne Ukrainy 

i innych krajów
wschodniosłowiańskich.

Uczymy w praktyce tłumaczeń
ustnych, pisemnych, konsekutywnych
i symultanicznych w obrębie języków

wschodniosłowiańskich i języka
polskiego.

Prowadzimy zajęcia z języka biznesu,
korespondencji służbowej i

handlowej, języka dokumentów
handlowych 

i celnych, tłumaczenia prawnego i
prawniczego oraz medycznego.

ZAPISY:  irk.us.edu.pl
e-mail:  filologia.rosyjska.wh@us.edu.pl 

tel.  32/36 40 843


