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Drodzy Studenci I roku w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM!
Serdecznie Witamy Was u progu roku akademickiego 2018/2019 i gratulujemy
pomyślnego przejścia przez poszczególne etapy rekrutacji.
Wysoko rozwinięte kompetencje językowe są dziś w cenie, a doskonała znajomość
kilku języków może być świetną przepustką do zdobycia wymarzonej pracy i rozwoju
kariery zawodowej. Dokonany przez Was wybór studiów filologicznych jest
doskonałym rozwiązaniem, aby biegle opanować języki obce i zdobyć wiedzę na temat
specyfiki i uwarunkowań kulturowych państw, w których się ich używa.
Jedyny w Polsce Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, będący częścią
Wydziału Neofilologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy oferuje stacjonarne
studia I stopnia w zakresie:
- filologii rosyjskiej,
- filologii rosyjskiej z filologią angielską,
- filologii rosyjskiej z lingwistyką stosowaną,
- filologii rosyjskiej z filologią ukraińską,
- filologii ukraińskiej,
- filologii ukraińskiej z filologią angielską.
Kontynuacja nauki, ugruntowanie i poszerzenie zdobytej wiedzy oraz doskonalenie
uzyskanych umiejętności i kompetencji możliwe jest na studiach II stopnia w zakresie
filologii rosyjskiej i filologii ukraińskiej.
Oferowane kierunki studiów – to specjalności, których głównym priorytetem jest
uzyskanie bardzo dobrej znajomości języka rosyjskiego, ukraińskiego czy też
angielskiego. Podczas nauki uzyskacie szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki,
stylistyki, historii wybranego języka obcego, a także teorii i praktyki przekładu
umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych
i literackich. Jednak studia filologiczne, wbrew powszechnej opinii, to nie tylko
intensywna nauka języka obcego. Studenci Instytutu Filologii Rosyjskiej
i Ukraińskiej UAM mają możliwość uzyskania niezbędnej wiedzy o zjawiskach
zachodzących w obszarach historii, literatury, obyczajów i kultur Rosji, Ukrainy,
Wlk. Brytanii i USA, a także ich wzajemnych związków kulturowych i historycznych.
Pracujesz i nie możesz studiować w trybie stacjonarnym? To również nie stanowi
przeszkody – oferujemy możliwość studiowania w trybie zaocznym na studiach I i II
stopnia w zakresie filologii rosyjskiej.
A gdy już zdobędziesz upragniony tytuł licencjata / magistra i zatęsknisz
za studenckim życiem … proponujemy Ci studia podyplomowe (np. w zakresie
kształcenia tłumaczy języka rosyjskiego lub tłumaczenia angielskiego z rosyjskim).
Na dalszych stronach tego informatora znajdziecie najważniejsze informacje
dotyczące organizacji I roku studiów stacjonarnych.
Życzymy Wam zadowolenia ze studiów i jak najlepszego wykorzystania szans, które
stwarza nauka na wybranym przez Was kierunku.
dr Łukasz Małecki

Prof. dr hab. Andrzej Sitarski

w-ce dyrektor ds. studiów stacjonarnych
Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej

Dyrektor
Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej
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1. Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM (w skrócie: IFRiU) mieści się
w Poznaniu na al. Niepodległości 4, na parterze, w bloku B, Collegium Novum. Tutaj
odbywa się większość zajęć. Jeżeli zajęcia odbywają się w innym budynku, są
odpowiednio zaznaczone na planie, np.
- Chemicum (Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań)
2. Opiekunem Twojego roku (dotyczy to wszystkich kierunków studiów na danym
roku) aż do planowego ukończenia przez Ciebie studiów licencjackich będzie
Pan mgr KONRAD RACHUT.

Do opiekuna roku należy się zgłaszać w pierwszej kolejności ze wszystkimi
wątpliwościami, pytaniami i problemami.
Adres e-mailowy Twojego Opiekuna Roku: konrad.rachut@amu.edu.pl
Studenci filologii rosyjskiej z filologią angielską oraz filologii ukraińskiej z filologią
angielską w kwestiach dotyczących przedmiotów z zakresu j. angielskiego (PNJA,
Gramatyka j. angielskiego, Historii USA, itd.) – proszę kontaktować się
z przedstawicielami Wydziału Anglistyki UAM:
dr Katarzyna Jędrzejewska-Pyszczak e-mail: jkat@wa.amu.edu.pl
mgr Elzbieta Czembrowska e-mail kelka@wa.amu.edu.pl

Adres @ (wspólny dla wszystkich specjalności na I roku studiów I stopnia)

e-mail: filros1819@gmail.com

hasło: ifriu2018

Najważniejsze informacje, dotyczące studentów wszystkich kierunków studiów na I
roku, będą zamieszczane na stronie internetowej Instytutu ifros.home.amu.edu.pl oraz
dodatkowo przekazywane przez opiekuna roku drogą e-mailową.
3. Podstawowe informacje dotyczące przebiegu Twoich studiów (m.in. Regulamin
studiów, plan zajęć na semestr zimowy oraz semestr letni, program studiów, sylabusy
poszczególnych przedmiotów, warunki zaliczenia poszczególnych zajęć itd.) znajdziesz
na
stronie
internetowej
Instytutu
Filologii
Rosyjskiej
i
Ukraińskiej

ifros.home.amu.edu.pl
4. Zapoznaj się z Regulaminem Studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu – to bardzo ważny dokument określający Twoje prawa i obowiązki, m.in.
jakie warunki należy spełnić, aby zaliczyć rok studiów lub go powtórzyć.
Regulamin studiów w wersji drukowanej znajdziesz w gablocie (obok sali 2 B),
natomiast w wersji elektronicznej na stronie internetowej Instytutu Filologii Rosyjskiej i
Ukraińskiej :
ifros.home.amu.edu.pl > zakładka „Dla Studenta” > zakładka „Studia stacjonarne”
5. Informacje (np. o odwołaniu zajęć) są na bieżąco zamieszczane w gablocie obok
sekretariatu (parter, blok „B”).
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6. Pamiętaj, że na początku każdego semestru plan zajęć może ulegać zmianom –
na bieżąco sprawdzaj plan zajęć – aktualną i obowiązującą wersję znajdziesz w gablocie
(Collegium Novum, blok „B”, parter) oraz na stronie internetowej Instytutu Filologii
Rosyjskiej i Ukraińskiej (ifros.home.amu.edu.pl > zakładka „Dla Studenta” > „Studia
stacjonarne”.
7. Program studiów wybranego przez Ciebie kierunku studiów obejmuje przedmioty:
 obowiązkowe (których zaliczenie obejmuje studentów w ściśle określonych
semestrach studiów; bez zaliczenia wszystkich takich przedmiotów nie można
zaliczać kolejnych lat studiów ani ubiegać się o dyplom licencjata);
 fakultatywne – czyli do wyboru (będące w ofercie Instytutu Filologii Rosyjskiej
i Ukraińskiej na dany rok akademicki). Wybór przedmiotów fakultatywnych
ogranicza się do wskazania jednego przedmiotu z konkretnej pary propozycji
tematyki zajęć
8. Poszczególne przedmioty będą realizowane w różnej formie, tzn. jako wykład,
konwersatorium, ćwiczenia, itd.
Oznaczenia poszczególnych przedmiotów, które będą widniały w planie zajęć:
 w – wykład
 k – konwersatorium
 ćw. – ćwiczenia
 sem. – seminarium
9. Plan studiów I, II i III roku dla wybranego przez Ciebie kierunku znajdziesz w wersji
drukowanej w gablocie (parter, blok „B”) oraz w wersji elektronicznej na stronie
internetowej Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej ifros.home.amu.edu.pl >
zakładka „Dla Studenta” > zakładka „Studia stacjonarne”

HARMONOGRAM ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019
Dzień Studenta I roku
Inauguracja Roku Akademickiego
okres zajęć dydaktycznych
wakacje zimowe
zimowa sesja egzaminacyjna
i przerwa międzysemestralna
przerwa międzysemestralna
okres zajęć dydaktycznych
wakacje wiosenne
letnia sesja egzaminacyjna
wakacje letnie
Wrześniowa sesja poprawkowa
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

28 września 2018 r.
01 października 2018 r.
I semestr (zimowy)
2 października 2018 r. – 31 stycznia 2019 r.
24 grudnia 2018 r. – 6 stycznia 2019 r.
1 – 14 lutego 2018 r.
15 – 21 lutego 2018 r.
II semestr (letni)
22 lutego – 16 czerwca 2019 r.
19 – 23 kwietnia 2019 r.
17 – 30 czerwca 2019 r.
01 lipca – 31 sierpnia 2019 r.
2 – 29 września 2019 r.
1 października 2018 r. (Inauguracja roku akad.)
31 października 2018 r.
2 listopada 2018 r.
2 maja 2019 r.
9 maja 2019 r. (Dzień Sportu)
5

10. Informacje dotyczące wszystkich studentów naszego Wydziału (w tym wzory
druków dot. przebiegu studiów, np. wniosek o przyznanie Indywidualnej Organizacji
Studiów, wniosek o powtarzanie niezaliczonego przedmiotu, itd.) znajdują się na stronie
internetowej Wydziału Neofilologii UAM
www.wn.amu.edu.pl (zakładka „Dla Studenta” >> „Dokumenty do pobrania”
11. Godziny konsultacji pracowników prowadzących zajęcia znajdziesz logując się
na swoje konto USOS i klikając odpowiednie nazwisko. Informacja o godzinach
konsultacji znajduje się również przy drzwiach odpowiednich gabinetów (do 15
października zostaną tam umieszczone zaktualizowane informacje).
Pamiętaj, że w każdy czwartek odbywa się obowiązkowy dyżur dla wszystkich
pracowników naszego Instytutu – nie są to jednak konsultacje dla studentów.
12. Dziekanat prowadzący dokumentację Twojego przebiegu studiów znajduje się na
I piętrze w pokoju 102B (f. germańska z f. rosyjską) i 121B (pozostałe filologie)
Godziny przyjęć:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

10.00–14.00
10.00–14.00
10.00–14.00
nieczynne
08.15–12.15

Pamiętaj, że w czwartki dziekanat jest nieczynny – na bieżąco sprawdzaj godziny
pracy w pozostałe dni tygodnia. W dziekanacie otrzymasz wszystkie niezbędne
zaświadczenia, złożysz wniosek o stypendium lub inny, zapiszesz się na rozmowę
do Pana Dziekana ds. studenckich Prof. dr hab. Andrzeja Narlocha.
Pamiętaj, że Dziekan Wydziału ds. studenckich jest osobą decyzyjną co do Twojego
przebiegu studiów.
Pamiętaj, że wszystkie wnioski (dotyczące m.in. indywidualnej organizacji studiów,
urlopu dziekańskiego, powtarzania niezaliczonych przedmiotów, zmiany kierunku
studiów, itd.) przed złożeniem w Dziekanacie Wydziału Neofilologii należy przekazać
do zaopiniowania do Dyrektora ds. studiów stacjonarnych dr Łukasza Małeckiego
(Collegium Novum, blok „B”, parter, gabinet 12 B).
13. USOS – czyli Uniwersytecki System Obsługi Studiów, to system, który udostępnia
studentom plan zajęć, przegląd ocen i zaliczeń, zapisy na zajęcia, informacje o
płatnościach i stypendiach, komunikację z uczestnikami tych samych zajęć i
prowadzącymi. Nauczycielom akademickim serwis umożliwia wystawianie ocen i
zaliczeń, wypełnianie protokołów do zajęć, wysyłanie wiadomości do uczestników
zajęć.
W USOS-ie znajdują się wszystkie informacje dotyczące przebiegu Twoich studiów.
Najważniejsza jest prawidłowa rejestracja na poszczególne przedmioty, które należy
również podpiąć do realizowanego programu Twojego kierunku studiów.
Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, wykładowcy nie będą mogli wpisać Tobie zaliczeń
/ ocen, a Dziekanat nie będzie mógł zaliczyć Tobie roku studiów.
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FAQ dot. USOSweb:

 Jak mam się zalogować do USOSweb?
Należy wykorzystać nr PESEL oraz hasło do systemu Internetowej Rekrutacji.
 Nie znam / nie pamiętam mojego hasła. Co mam zrobić?
Należy się skontaktować z koordynatorem USOS: fgolab@amu.edu.pl
 Znam swoje hasło, ale nadal nie mogę się zalogować. Co mam zrobić?
Należy się skontaktować z koordynatorem USOS za pomocą
maila: fgolab@amu.edu.pl
 Jak znając hasło mogę je zmienić?
Należy wejść na stronę: https://amupanel.amu.edu.pl i po zalogowaniu się
skorzystać z opcji „Zmiana hasła”.

Wszystkie problemy związane z USOS (w szczególności dotyczące rejestracji na
poszczególne przedmioty) należy zgłaszać w sekretariacie Instytutu Filologii
Rosyjskiej i Ukraińskiej.
Sekretariat znajduje się w gab. 7B (Collegium Novum, blok „B”, parter)
jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 14.30,
e-mail: ifros@amu.edu.pl,
tel. 61/8293576

Poczta studencka

 W jaki sposób skorzystać z konta poczty studenckiej?
Należy wejść na stronę: http://studenci.amu.edu.pl/poczta-studencka i po wybraniu
interfejsu zalogować się.
 Jak zalogować się do konta poczty studenckiej?
Należy podać swój adres e-mail w polu „Nazwa użytkownika” oraz hasło do
USOSweb.
 Jak się dowiedzieć, jaki mam adres e-mail na serwerze poczty studenckiej?
Można go zobaczyć po zalogowaniu się do USOSweb. Po podaniu nr PESEL oraz
hasła, adres e-mail będzie dostępny w lewym górnym rogu strony na białym tle.

Masz pytania / wątpliwości dotyczące:
- USOS
- Poczty studenckiej
- Rejestracji na zajęcia w USOS
- Rejestracji na zajęcia w-f
Zeskanuj kod QR →
lub wejdź na stronę:
wn.amu.edu.pl/dla-studenta/
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Plan zajęć – grupy zajęciowe
W semestrze zimowym studenci wszystkich filologii zostaną
przydzieleni do poszczególnych grup zajęciowych.
W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO PRZEZ CIEBIE KIERUNKU STUDIÓW
ZOSTANIESZ ZAPISANY DO JEDNEJ LUB DWÓCH GRUP:
W PLANIE ZAJĘĆ ZNAJDZIESZ NASTĘPUJĄCE SYMBOLE GRUP

Oznaczenia grupy

Kierunek studiów

GRUPY OZNACZONE CYFRAMI
WSZYSTKIE KIERUNKI STUDIÓW
Grupa 1, grupa 2, grupa 3, grupa 4, Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM
grupa 5, grupa 6, grupa 7, grupa 8,
grupa 9, grupa 10, grupa 11
Są to grupy na zajęcia z j. rosyjskiego
(PNJR, Gramatyka j. rosyjskiego, itd.)
TYLKO filologia rosyjsko-angielska i
GRUPY OZNACZONE LITERAMI
Grupa A, grupa B, grupa C, grupa D, filologia ukraińsko-angielska
grupa E, grupa F
Są to grupy na zajęcia z j. angielskiego
(PNJA, Fonetyka i fonologia j.ang., itd.)

TYLKO FILOLOGIA ROSYJSKA
GRUPY OZNACZONE LITERAMI
Grupa A, grupa B, grupa C, grupa D, .. Są to grupy na zajęcia z przedmiotów:
- „Folklor i literatura staroruska”
STUDENCI:
- filologii ukraińskiej,
- filologii ukraińsko-angielskiej
- filologii rosyjsko-ukraińskiej
na wszystkie zajęcia z zakresu języka ukraińskiego (PNJU, Historia Ukrainy,
Gramatyka j. ukraińskiego, itd.) są połączeni w JEDNĄ GRUPĘ zajęciową.
W związku z zarządzeniem RODO oraz wynikającą z ww. ochroną Twoich danych
osobowych informację o tym, do jakiej grupy zajęciowej zostałaś /-eś
przyporządkowana /-y, uzyskasz indywidualnie u Twojego opiekuna Roku:

mgr Konrad Rachut e-mail: konrad.rachut@amu.edu.pl
8

W JAKI SPOSÓB CZYTAĆ PLAN ZAJĘĆ?
1) Sprawdź, do której grupy zajęciowej jesteś zapisana /-y:
(skontaktuj się z Twoim Opiekunem Roku)

2) Wejdź na stronę internetową IFRiU:
ifros.home.amu.edu.pl > zakładka „Dla Studenta” > zakładka „Studia stacjonarne”

3) W zależności od wybranego przez Ciebie kierunku studiów,
musisz kierować się dwoma planami zajęć:

1
2

1 → pierwszy plan zajęć jest oznaczony jako
„I rok – przedmioty wspólne w części rosyjskiej”

(na ww. przedmioty uczęszczają studenci filologii rosyjskiej, f. rosyjskoangielskiej, f. rosyjsko-ukraińskiej, f. rosyjskiej z lingwistyką stosowaną oraz
f. germańsko-rosyjskiej)

2 → drugi plan zajęć jest oznaczony nazwą wybranego przez Ciebie
kierunku studiów
Wszystkie pytania dotyczące planu zajęć oraz podziału na grupy
kieruj bezpośrednio do Opiekuna Twojego Roku:

konrad.rachut@amu.edu.pl

Zeskanuj kod QR →
lub wejdź na stronę:
ifros.home.amu.edu.pl
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Szkolenie BHP
1) Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentów
rozpoczynających naukę na UAM. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i
niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich. Bez względu na to czy student odbył już szkolenie na studiach
pierwszego stopnia lub w innej uczelni, student przyjęty na I rok studiów na UAM
jest zobowiązany zaliczyć Szkolenie BHP.
2) Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są WYŁĄCZNIE w formie
kształcenia na odległość (e-learning).
3) Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został
ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył Szkolenie BHP wcześniej)
zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP.

FAQ dot. szkolenia BHP:
 Jak mogę zaliczyć przedmiot Szkolenie BHP, który jest przeznaczony dla
studentów rozpoczynających naukę?
Przedmiot Szkolenie BHP można zaliczyć zapoznając się z materiałami oraz
zaliczając test umieszczony na platformie Moodle: szkoleniebhp.amu.edu.pl.
Zaliczenie testu on-line skutkuje przekopiowaniem danego dnia podczas migracji
(godz. 21:30) zaliczenia do USOSweb.
Każdego roku są wyznaczane terminy, w których można się posługiwać platformą
Moodle do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP.
O terminach rozpoczęcia szkolenia zostaniesz poinformowany przez Twojego
Opiekuna Roku.
 Jak mogę zalogować się do systemu pod adresem szkoleniebhp.amu.edu.pl?
Do systemu Moodle szkoleniebhp.amu.edu.pl można się logować tak samo jak do
USOSweb.
 Mimo podawania prawidłowych danych logowania system Moodle informuje o
nieprawidłowej nazwie użytkownika lub haśle. Co należy zrobić w tej sytuacji?
Należy sprawdzić czy można się logować do USOSweb.
Jeśli tak, należy skontaktować się z koordynatorem USOS przesyłając wiadomość na
adres: fgolab@amu.edu.pl
Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system. Jeżeli student nie zaliczy
testu w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.
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Przydatne linki:
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: www.amu.edu.pl
 Wydział Neofilologii UAM: www.wn.amu.edu.pl
 Wydział Neofilologii: wzory wniosków i formularzy do pobrania
http://wn.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/dokumenty-do-pobrania
 Wydział Neofilologii: pomoc materialna (stypendia)
http://wn.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/pomoc-materialna
 Dziekanat Wydziału Neofilologii:
www.wn.amu.edu.pl/dla-studenta/dla-studenta/dziekanat
 Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej: ifros.home.amu.edu.pl
 Parlament Samorządu Studentów UAM: www.samorzad.amu.edu.pl/
 USOSweb: usosweb.amu.edu.pl
 Biblioteka Uniwersytecka UAM: http://lib.amu.edu.pl/
 Szkolenie BHP na platformie Moodle: http://szkoleniebhp.amu.edu.pl/
 Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu: http://swfis.amu.edu.pl/
 Informacje dot. rejestracji na zajęcia w-f: http://wf1.amu.edu.pl/
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Przygotowanie i opracowanie
tekstu Informatora 2018/2019:
dr Łukasz Małecki

