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Poznań, 24.06.2021 r. 

 

Sprawozdanie  

z działalności Rady programowej kierunku studiów filologia wschodniosłowiańska  

w roku akad. 2020/2021 

 
 

Rada programowa kierunku studiów filologia wschodniosłowiańska zgodnie z § 123 

Statutu UAM pełni funkcję ciała opiniodawczego i doradczego w procesie kształcenia. W jej 

skład w roku akademickim 2020/2021 wchodzili: 

− Przewodniczący: dr Łukasz Małecki 

− Prodziekan Wydziału Neofilologii prof. UAM dr hab. Andrzej Narloch, 

− Przedstawiciele nauczycieli akademickich – przedstawiciele dyscyplin 

językoznawstwo i literaturoznawstwo, do których przypisany kierunek filologia 

wschodniosłowiańska: prof. UAM dr hab. Katarzyna Kuligowska, prof. UAM 

dr hab. Bartosz Osiewicz, dr Natalia Kaźmierczak, dr Daria Słupianek-Tajnert, 

dr Wojciech Kamiński. 

− Przedstawiciele studentów kierunku studiów: p. Joanna Czerwińska, p. Alicja 

Karpa, p. Tatiana Rodzeń.  

 

W roku akademickim 2020/2021, począwszy od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. 

odbyło się jedenaście zebrań Rady Programowej kierunku studiów filologia 

wschodniosłowiańska, wszystkie zostały przeprowadzone w formie zdalnej za pośrednictwem 

Microsoft Teams. Terminarz posiedzeń, przedstawiony członkom Rady Programowej na 

pierwszym zebraniu (w dn. 19 listopada 2020 r.), był aktualizowany zgodnie z bieżącymi 

potrzebami oraz ze względu na zintensyfikowanie prac programowych dot. m.in. zgłoszonych 

inicjatyw zmian w zakresie programów studiów I i II stopnia. 

Działając na podstawie § 133 Statutu UAM, a także w oparciu o Zarządzenie 

nr 21/2020/2021 Rektora UAM z dnia 15 X 2020 r. w sprawie zasad ustalania programów 

studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz Zarządzenie nr 49/2020/2021 z dnia 

19 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 383/2019/2020 Rektora UAM z dnia 

9 grudnia 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad tworzenia programów studiów 

Statutu UAM, Rada programowa kierunku studiów filologia wschodniosłowiańska 

przygotowała propozycję zmian programowych dot. ww. kierunku studiów, tj. powołanie 

nowej specjalności studiów stacjonarnych I stopnia – filologii białoruskiej oraz utworzenie 

nowej specjalizacji język biznesu i komunikacja międzykulturowa w zakresie specjalności 

filologia rosyjska, studia stacjonarne II stopnia.  

Ww. inicjatywy uzyskały pozytywne opinie Rady Samorządu Studentów Wydziału 

Neofilologii, Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze, Uniwersyteckiej 

Komisji Kształcenia i zostały zatwierdzone w Uchwale nr 92/2020/2021 Senatu UAM z dnia 

26 kwietnia 2021 r. 
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W okresie sprawozdawczym za rok akad. 2020/2021 zakres zadań członków rady 

programowej obejmował również: 

1) zatwierdzenie tematów prac dyplomowych przygotowywanych w roku 

akad. 2020/2021, 

2) ustalenie propozycji limitów przyjęć na rekrutację 2021/2022 

3) ustalenie propozycji zasad rekrutacji na rekrutację na rok akad. 2022/2023, 

4) zaopiniowanie kandydatur promotorów prac dyplomowych na rok 

akad. 2021/2022, 

5) zatwierdzenie propozycji obsady zajęć dydaktycznych na rok akad. 2021/2022, 

6) systematyczne doskonalenie strategii promocji kierunku filologia 

wschodniosłowiańska oraz poszczególnych specjalności studiów. 

 

Do zadań ciągłych rady programowej należało również systematyczne monitorowanie 

jakości kształcenia na ww. kierunku studiów, a także przygotowanie raportów i sprawozdań wg 

wytycznych Przewodniczącej Rady ds. Kształcenia SNJL prof. UAM dr hab. Justyny Krauze-

Pierz. 

W roku akad. 2021/2022 Rada programowa kierunku studiów filologia 

wschodniosłowiańska po konsultacjach przeprowadzonych wśród wszystkich pracowników i 

doktorantów Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej przyjęła również: 

− Uchwałę nr 1/2020/2021 określającą zasady przechowywania i archiwizacji prac 

etapowych studentów, 

− Uchwałę nr 2/2020/2021 zmieniającą Uchwałę z dnia 10 czerwca 2020 r. dot. zasad 

zaliczeń oraz przedmiotów, które nie mogą być powtarzane. Zasadnicza zmiana 

dotyczy warunków powtarzania przedmiotu „Praktyczna Nauka Języka Obcego” 

(tj. PNJA, PNJR, PNJU, PNJN), które – w przypadku braku uzyskania przez 

studentów zaliczenia – będą mogły być powtarzane bez kontynuacji nauki na roku 

wyższym. 

Pełny tekst ww. uchwał jest dostępny na stronie Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej 

ifros.home.amu.edu.pl > „O Instytucie” > „Rada programowa” > „Uchwały Rady 

programowej”. 
 

Do zadań rady programowej, które są w trakcie realizacji, należy systematyczne 

przygotowywanie materiałów do oceny programowej dokonywanej przez Polską Komisję 

Akredytacyjną. 

 

 

 
-------------------------------------------------- 

dr Łukasz Małecki 

Przewodniczący rady programowej  

kierunku studiów filologia wschodniosłowiańska 

 


