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Raport z okresowego przeglądu programu kształcenia realizowanego  

w ramach kierunku filologia wschodniosłowiańska,   

specjalności studiów I stopnia filologia rosyjska, filologia ukraińska,  

filologia rosyjska z filologią angielską, filologia ukraińska z filologią angielską,  

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

specjalności studiów II stopnia filologia rosyjska, filologia ukraińska, 

 na Wydziale Neofilologii 

 

 

I. Podstawowe dokumenty określające zasady tworzenia programów kształcenia: 

a) Zarządzenie nr 383/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących zasad 

tworzenia programów studiów. 

b) Zarządzenie nr 21/2020/2021 Rektora UAM w Poznaniu z dnia 15 października 

2020 r. w sprawie zasad ustalania programów studiów na określonym kierunku, 

poziomie i profilu. 

c) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.). 

d) Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo o Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669). 

e) Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk 

drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej 

Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2218). 

f) Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1861). 

g) Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 

i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1818). 

h) Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 
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II. Weryfikacja programu kształcenia: 

Nazwa kierunku/specjalności studiów: 

kierunek studiów filologia wschodniosłowiańska,   

- specjalności studiów I stopnia: filologia rosyjska, filologia ukraińska,  

filologia rosyjska z filologią angielską, filologia ukraińska z filologią angielską, 

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

- specjalności studiów II stopnia: filologia rosyjska, filologia ukraińska, 

TAK* NIE* 

Czy program kierunku studiów został opracowany na podstawie 

obowiązujących aktów prawnych? 

x  

Czy opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów zgodny jest z 

poziomem 6 lub 7 Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej? 

x  

Czy uzasadnienie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i 

profilu kształcenia jest właściwe i uwzględnia współpracę z otoczeniem 

społeczno-gospodarczym? 

x  

Czy program studiów zawiera: 

- Liczba godzin zajęciowych dla kierunku – studia licencjackie: 2000 +/- 15% 

- Liczba godzin zajęciowych dla kierunku – studia magisterskie: 800 +/- 15% 

- liczba punktów ECTS za przedmioty i moduły do wyboru (min. 30%) 

- liczba punktów ECTS na studiach licencjackich – 180/ na studiach 

magisterskich 120 

 

x 

x 

x 

x 

 

Tabela pokrycia - czy każdy efekt uczenia się został przynajmniej raz 

pokryty? 

x  

Sylabusy, opisy zajęć - czy uwzględniony został aktualny wzór sylabusa i czy 

zawiera on odniesienia do efektów uczenia się dla danego kierunku studiów? 

x  

Czy plan studiów został opracowany zgodnie z wzorem obowiązującym w 

UAM? 
x  

Czy uwzględniono opis kompetencji oczekiwanych od kandydata 

ubiegającego się o przyjęcie na studia? 

x  

Czy uwzględniono analizę zgodności zakładanych efektów uczenia się z 

potrzebami rynku pracy? 

x  

Czy uwzględniono opis sposobów weryfikacji i oceny efektów uczenia się 

osiąganych przez studenta w trakcie całego cyklu kształcenia? 

x  

Czy zaplanowano obsadę zajęć dydaktycznych przez nauczycieli 

akademickich lub inne osoby posiadające kompetencje i doświadczenie do 

prowadzenia poszczególnych zajęć? 

x  

 

*Właściwe zakreślić znakiem „x” w tabeli. 
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III.   Ogólne wnioski z raportu (rekomendacje):  

    Programy kształcenia poszczególnych specjalności studiów I stopnia (tj. stopnia filologia 

rosyjska, filologia ukraińska, filologia rosyjska z filologią angielską, filologia ukraińska z 

filologią angielską, filologia rosyjska z filologią ukraińską, filologia rosyjska z lingwistyką 

stosowaną) i specjalności studiów II stopnia (tj. stopnia filologia rosyjska, filologia ukraińska) 

realizowanych w ramach kierunku filologia wschodniosłowiańska spełniają poszczególne 

zasady i wytyczne dot. ustalania programów studiów na określonym kierunku, poziomie 

i profilu.  
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dr Łukasz Małecki 

Przewodniczący rady programowej  

kierunku studiów filologia wschodniosłowiańska 

 

 

 


