
NOWA SPECJALNOŚĆ !!! 

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

 
JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE 

W BIZNESIE I ADMINISTRACJI 
Proponujemy intensywną naukę JĘZYKA 

UKRAIŃSKIEGO od podstaw i dla osób ze 
znajomością języka!!  

Kładziemy nacisk na przedmioty rozwijające 
kompetencje translatorskie w zakresie 
tłumaczenia w ramach języka polskiego, 
ukraińskiego i rosyjskiego.  

Wśród proponowanych przedmiotów są m.in. 
podstawy translatoryki, tłumaczenie ustne, 
szereg tłumaczeń specjalistycznych, tłumaczenie 
pisemne.  

Nabywanie kompetencji językowych i innych 
potrzebnych do pracy w biznesie i administracji ma 
miejsce także na pozostałych praktycznych 
przedmiotach, takich jak ukraiński język biznesu, 
korespondencja służbowa i handlowa, język 
negocjacji handlowych czy wystąpienia 
publiczne w komunikacji interkulturowej. 

Oferujemy też przedmioty realioznawcze, na 
których student poszerza wiedzę o krajach 
wschodniosłowiańskich, ich językach, kulturach, 
literaturach, studiuje ich historię, dawne 
i współczesne realia czy kultury polityczne. To 
daje mu możliwość poznania specyfiki studiowanych 
obszarów językowych, pozwala uczyć się szacunku 
i tolerancji dla odmienności kulturowej oraz buduje 
podstawy skutecznej komunikacji między kulturami. 

 

 

 

 

ŻYCIE STUDENCKIE 

na naszym kierunku to nie tylko zajęcia i nauka. 

Studenci mają okazję uczestniczyć m. in.: 

➢ w wymianie studenckiej, praktykach 

zagranicznych i studiować w ramach umów 

bilateralnych oraz programów 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 

➢ w Międzynarodowych Dniach Języka  

➢ w Festiwalach Nauki  

➢ w Dniach Otwartych Wydziału  

➢ w projektach (szkoleniach, kursach) w ramach 

grantów unijnych 

 

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

Po ukończeniu naszej specjalności absolwent: 

➢ posiada bardzo dobrą znajomość języka 
ukraińskiego i rosyjskiego w mowie i w piśmie  

➢ posiada bardzo dobrą orientację w literaturach 
i kulturach wschodniosłowiańskich 

➢ zna różne techniki przekładu pisemnego 
i ustnego 

➢ zna słownictwo specjalistyczne z zakresu 
ekonomii, biznesu, reklamy, turystyki  
i hotelarstwa, prawa, sądownictwa, medycyny, 
współpracy międzynarodowej 

➢ potrafi tłumaczyć akty prawne, umowy, 
formularze, świadectwa, dyplomy, oferty 
handlowe, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi 

Nasz absolwent może 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 oraz w placówkach oświatowych 
po uzyskaniu odpowiednich uprawnień 
pedagogicznych 

 

 



JAK SIĘ U NAS STUDIUJE? PRZECZYTAJ OPINIE! 
 
Język rosyjski w turystyce umożliwił mi nie tylko naukę 
języka, ale także zapoznanie się z pasjonującą literaturą  
i kulturą Rosji. Zdobytą wiedzę wykorzystałam, organizując 
studencką wycieczkę na Ukrainę, gdzie praktycznie 
mogliśmy szlifować nasze umiejętności językowe. Wybór 
tego kierunku był dla mnie strzałem w dziesiątkę — łączy 
moją pasję, jaką są podróże, z zamiłowaniem do języka 
rosyjskiego. Przyjemne z pożytecznym!   
Aleksandra Braś, absolwentka spec. jęz. ros. w turystyce 
 
Jeśli jesteś przekonany, że Rosję można objąć umysłem  
i opisać w dwóch słowach, Filologia rosyjska wyprowadzi 
Cię z błędu!! Koloryt naszego wschodniego sąsiada został 
doskonale odwzorowany w wielobarwności tego kierunku 
— i mowa tutaj nie tylko o dużej różnorodności zajęć, które 
przybliżą Ci niemal każdy aspekt funkcjonowania Rosji, ale 
również o jedynych w swoim rodzaju wykładowcach, którzy  
z pewnością na długo pozostaną w Twojej pamięci.  
Po pięciu latach studiowania języka rosyjskiego mogę 
zapewnić, że jest to wyjątkowy kierunek, który od samego 
początku nie tylko pozwala wybrać specjalność,  
w jakiej chcesz się rozwijać, ale również pomaga 
konsekwentnie pogłębiać swoją wiedzę.  
Dzięki zajęciom przyswaja się nie tylko samą teorię 
niezbędną do pracy tłumacza, ale dostaje się również 
możliwość sprawdzenia swoich sił w praktyce.  
Oprócz uczęszczania na obowiązkowe zajęcia warto 
pomyśleć o zapisaniu się do kół naukowych. „Rosyjska 
Ruletka” — koło naukowe, do którego sama należałam, to 
zespół, w którym nie tylko można dać upust swojej 
kreatywności, puścić wodze fantazji, ale też nauczyć się 
wielu przydatnych (również życiowych!) rzeczy, poznać 
niesamowite grono ludzi i co najważniejsze — bawić się 
językiem!  
Myślę, że nie skłamię, mówiąc, że te studia mnie 
ukształtowały — wykładowcy, których spotkałam na 
swojej drodze oraz osoby, z którymi miałam przyjemność 
studiować w grupie, byli moją bardzo przyjemną  
i zupełnie niestraszną szkołą życia, do której z chęcią 
wróciłabym po raz drugi. Naszej filologii rosyjskiej, tak jak  
i samej Rosji, nie można objąć umysłem — zbyt wiele 
elementów składa się na ich wyjątkowość  
i niepowtarzalność. Odważ się poznać choć część, a nie 
będziesz żałować! 
Gabriela Kurpiel, absolwentka jęz. biznesu 1 stopnia 
oraz programu tłumaczeniowego 2 stopnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dane adresowe: 

Kierunek Filologia Rosyjska 
Wydział Humanistyczny 

Uniwersytet Śląski 
ul. Grota-Roweckiego 5 

41-205 Sosnowiec 
tel.: 32 36 40 843 

e-mail: filologia.rosyjska.wh@us.edu.pl  
www: https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-

studiow/filologia-rosyjska/ 
FB RusUŚ/Filologia rosyjska UŚ: 

https://www.facebook.com/filologia.rosyjska.wh   
 

 

✓ Ukraina? Rosja?  
✓ język ukraiński? język rosyjski?  
✓ matrioszka? bania? 
✓ warenyky? samowar? 
✓ barszcz ukraiński? 
✓ a może Szewczenko?  
✓ albo Bułhakow?     
✓ czy Dostojewski? 

TAK?! 

wybierz  

Kierunek Filologia Rosyjska! 
 

Specjalności:  
▪ języki wschodniosłowiańskie 

w biznesie i administracji [NOWOŚĆ!!] 

▪ tłumaczeniowa 

▪ język biznesu 

▪ języki stosowane: język rosyjski  
z językiem angielskim 

▪ język rosyjski w turystyce 

▪ język biznesu z komunikacją 
kulturową (dla studentów 
Northeastern University 
w Shenyang w Chinach) 

Studia stacjonarne I i II stopnia. 
Studia niestacjonarne I stopnia. 

mailto:filologia.rosyjska.wh@us.edu.pl
https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/filologia-rosyjska/
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