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 Szanowni Kandydaci! 

 
Serdecznie Witamy Was w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

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. 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 na kierunku Filologia wschodniosłowiańska w zakresie specjalności: 
 - filologia rosyjska,  
 - filologia rosyjska z filologią angielską,  

 - filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną,  
 - filologia rosyjska z filologią ukraińską, 

 - filologia ukraińska, 

 - filologia ukraińska z filologią  angielską. 

Kontynuacja nauki, ugruntowanie i poszerzenie zdobytej wiedzy oraz 

doskonalenie uzyskanych umiejętności i kompetencji możliwe jest na studiach 

II stopnia w zakresie kierunku Filologia wschodniosłowiańska oraz specjalnościach 

filologia rosyjska i filologia ukraińska, a także w ramach kierunku Filologia 

i specjalności Komunikacja wizerunkowo-mediacyjna. 

Priorytetem oferowanych kierunków i specjalności studiów jest uzyskanie bardzo 

dobrej znajomości języka rosyjskiego, ukraińskiego, angielskiego czy też 

niemieckiego – jest to możliwe dzięki znacznej ilości godzin z przedmiotu 

„Praktyczna Nauka Języka Obcego”. 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, Wielkiej 

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 w zakresie kształcenia 

tłumaczy języka rosyjskiego. 

Trzymamy za Was kciuki podczas egzaminach maturalnych!!!  

Do zobaczenia w październiku na zajęciach w ramach wybranego przez Was 

kierunku studiów licencjackich, magisterskich lub podyplomowych.  



 

Był rok 1965 …. 

 

Rusycystyka  na  Uniwersytecie  im.  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu  powstała 

w 1965 r., kiedy to pod kierunkiem prof. dra hab. Leszka Ossowskiego na ówczesnym 

Wydziale Filologicznym utworzona została Katedra Filologii Rosyjskiej.  

 

W wyniku zmian organizacyjnych w roku akademickim 1969/70 utworzony został 

Instytut Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej, a po kolejnych zmianach – Instytut  

Filologii Rosyjskiej 

 

Ostatnie dwudziestolecie to czas dynamicznego rozwoju Instytutu. 

Aby sprostać zmieniającym się potrzebom rynku pracy oraz wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom Kandydatów oraz Studentów, oprócz filologii rosyjskiej i filologii 

ukraińskiej, jako jedni z pierwszych w kraju zaproponowaliśmy studia 

dwukierunkowe, łączące naukę dwóch języków obcych: 

• filologię rosyjską z filologią angielską (we współpracy z Wydziałem Anglistyki UAM) 

• filologię rosyjską z filologią ukraińską 

• filologię rosyjską z lingwistyką stosowaną (we współpracy z Instytutem Lingwistyki 

Stosowanej UAM) 
 

a w ostatnich latach: 

• filologię ukraińską z filologią angielską (we współpracy z Wydziałem Anglistyki UAM) 

• filologię germańską z filologią rosyjską (we współpracy z Instytutem Filologii 

Germańskiej UAM) 

 

We wrześniu 2016 r. dotychczasowy Instytut Filologii Rosyjskiej przekształcił się w 

Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM (w skrócie: IFRiU). 
 
 

W ramach oferty dydaktycznej Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej proponuje: 
 

STUDIA STACJONARNE 

• studia stacjonarne I stopnia – trzyletnie studia licencjackie 

• studia stacjonarne II stopnia – dwuletnie studia magisterskie 

• studia stacjonarne III stopnia – czteroletnie studia doktoranckie 

 

STUDIA NIESTACJONARNE 

• studia niestacjonarne I stopnia – trzyletnie studia licencjackie 

• studia niestacjonarne II stopnia – dwuletnie studia magisterskie 

 

STUDIA PODYPLOMOWE 

• Studia Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego 



 

Adobe Photoshop, Trados, Scribus … - nazwy ww. programów komputerowych dla 

niektórych z Was są zapewne znane. 
 

Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej w ramach studiów stacjonarnych II stopnia 

oferuje unikatową możliwość nauki wybranego specjalistycznego profilu 

informatycznego, który będzie realizowany w języku obcym (rosyjskim / ukraińskim 

– w zależności od wybranego przez Was kierunku studiów).  
 

Uzupełnieniem programu studiów stacjonarnych II stopnia są również zajęcia 

ze „Wstępu do ekonomii”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 
 

W ramach umów międzyuczelnianych współpracujemy z:  

- Instytutem Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie (Rosja) 

- Państwowym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (Rosja) 

- Uniwersytetem Lwowskim im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina) 

- Państwowym Uniwersytetem w Irkucku (Rosja) 
 

     W ramach międzynarodowego programu ERASMUS istnieje możliwość   

               wyjazdu studentów do wielu ośrodków uniwersyteckich w Unii Europejskiej.  
 

                       WSPÓŁPRACA KRAJOWA 
 

           W ramach krajowego programu MOST istnieje możliwość  

                                               wyjazdu studentów do kilku ośrodków w kraju.  
 

          Od wielu lat  wizytówką Instytutu jest bogate życie studenckie 
Swoje zainteresowania studenci mogą rozwijać m.in. w: 

 - Wschodniosłowiańskim Kole Naukowym, 

 - Chórze Studenckim „Maciejek”, 

 - Dyskusyjnym Klubie Filmowym „Русский кадр”. 
 

 

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie: www.ifros.home.amu.edu.pl 

Przygotowanie i opracowanie tekstu Informatora: dr Łukasz Małecki 

 

http://www.ifros.home.amu.edu.pl/
http://www.ifros.home.amu.edu.pl/

