РУСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ
Савремени и иновативни студијски програми, међународна академска и институционална сарадња,
боравак у Русији, студентскa мобилност, разменa и
стручно усавршавање – само су неке од многобројних погодности студија Руског језика и књижевности
на Филозофском факултету у Нишу.

СТУДИЈЕ
Трајање – 4 године
Академски назив: дипломирани филолог за руски
језик и књижевност
Предмети на студијама Руског језика и књижевности осмишљени су тако да студенти стекну одлично
теоријско, али и практично знање. Студенти имају
прилику да у потпуности овладају руским језиком
на свим нивоима, да стекну способност преношења
знања другима, као и да преводе са руског језика на
српски и обратно. Осим руског језика, студенти су
у прилици да уче и усавршавају и друге словенске
језике, попут бугарског и македонског, поред којих
бирају и један од понуђених језика: енглески, грчки,
немачки или италијански.

ПРАКСА
•
•

Сарадња са основним и средњим школама у
Нишу и околини, у којима студенти могу обавити стручну праксу.
Сарадња са бројним институцијама у нашој
земљи које промовишу руски језик и културу.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И СТИПЕНДИЈЕ
Студенти Руског језика и књижевности током студирања имају прилике да учествују у програмима усавршавања језика у иностранству, у оквиру којих Филозофски факултет у Нишу има остварену сарадњу
са више високошколских институција из Руске Федерације – са Пушкинским центром за стране језике у
Москви, са државним Универзитетом у граду Белгороду и са Универзитетом у Кемерову.

ШТА ПОСЛЕ?
Стечено знање омогућава запослење у домаћим
и страним компанијама, школама, преводилачким агенцијама, средствима јавног информисања
итд. Осим тога, студент може наставити образовање на мастер и докторским студијама, које такође постоје на Филозофском факултету у Нишу.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Пријемни испит састоји се од теста знања из руског језика у трајању од 90 минута. Максималан
број поена је 60.
Кандидати који у досадашњем школовању нису
учили руски језик моћи ће да се определе за
полагање теста знања из српског језика, односно
страног језика који су учили.

