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Przyporządkowanie do obszaru kształcenia i dyscypliny
Studia podyplomowe Kształcenie tłumaczy języka ukraińskiego należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych.
Program studiów obejmuje przekazanie studentom podstaw wiedzy specjalistycznej oraz terminologii niezbędnej do profesjonalnego tłumaczenia tekstów różnorodnych pod względem tematycznym i stylistycznym z/na język ukraiński/polski, wprowadzenie w praktyczne problemy pracy tłumacza, w tym także przysięgłego.  
Poszczególne zagadnienia są przedstawiane w oparciu o wiedzę teoretyczną o charakterze ogólnohumanistycznym oraz w aspekcie porównawczym.
W ramach dziedziny podstawowej dla kierunku, tj, nauk humanistycznych, dyscypliną właściwą jest  językoznawstwo.
 
Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. Iryna Kononenko
ikononenko@uw.edu.pl
Forma studiów
studia wieczorowe 
Czas trwania studiów
2 semestry
Język wykładowy
ukraiński, polski
Sposób oceny zajęć przez słuchaczy
ankiety
Warunki rekrutacji
Studia adresowane są do absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich.
1. Kandydatów obowiązuje egzamin wstępny, który składa się z tłumaczenia tekstów na język ukraiński /z języka ukraińskiego. Celem egzaminu jest ocena stopnia znajomości języka ukraińskiego oraz predyspozycji kandydata do wykonywania zawodu tłumacza. 
2. Decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe uwarunkowana jest wynikiem egzaminu oraz zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia i złożeniem potwierdzenia wniesienia opłaty za pierwszy semestr studiów.
Wymagane dokumenty
1. podanie o przyjęcie na studia;
2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich lub licencjackich;
3. kserokopia dowodu osobistego
4. trzy zdjęcia;
5. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia;
6. adres do korespondencji.
Termin składania dokumentów
do 9 września 2016 r. w Sekretariacie KU, w godz. od. 10.00 do 15.00.
Termin rozpoczęcia studiów
4 październik 2016 r.
Min.  liczba słuchaczy

17 osób (1 grupa).
W przypadku większej liczby zakwalifikowanych osób możliwe utworzenie 2 grup zajęciowych.
Efekty kształcenia
zał. nr 4
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Egzamin pisemny, egzamin ustny, testy kontrolne, sprawdziany tłumaczeniowe, projekty indywidualne, kontrola bieżącego przygotowania
Sposoby dokumentowania efektów kształcenia
Prace i wyniki egzaminów studentów będą przechowywane w Katedrze Ukrainistyki.














































