Biogram / Биография

1. Imię i nazwisko, adres e-mail:
Имя и фамилия, адрес электронной почты:
Anna Rodak, anna.rodak@filologia.uni.lodz.pl
Анна Родак, anna.rodak@filologia.uni.lodz.pl
- Wykształcenie (ukończona uczelnia, kierunek, rok ukończenia):
Образование (наименование ВУЗа, направление, год окончания):
- Wyższe, Uniwersytet Warszawski, Lingwistyka Stosowana, 2001.
- Высшее, Варшавский университет, прикладная лингвистика, 2001.
- Stopień i tytuł naukowy (dyscyplina, rok uzyskania)
Учёная степень и звание (дисциплина, год получения)
- Zajmowane stanowisko (nazwa stanowiska, rok awansu)
Актуальная должность (наименование должности, год назначения)
- Wykładowca w Instytucie Rusycystyki, Zakład Przekładu i Dydaktyki, Uniwersytet
Łódzki.
- Преподаватель в Институте русистики, кафедра перевода и дидактики, Лодзинский
университет.
2. Zainteresowania naukowe/dydaktyczne
Научные / дидактические интересы
•

Leksykografia, frazeologia, przekład.

•

Лексикография, фразеология, перевод.

***

3. Projekty naukowe i dydaktyczne
Научные и дидактические проекты
Konferencje/ Конференции
•Łódź 17.09-19.09.2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Język
rosyjski jako obcy –teoria, praktyka, cele oraz rezultaty nauczania”.
•Łódź 18.11–20.11.2016 Międzynarodowa Konferencja Multi-Lingua-Didactica.
Wyjazdy dydaktyczne/ Дидактические поездки
•14.06 -22.06.2015 wyjazd dydaktyczny na Uniwersytet im. Justusa Liebiga w Giessen.
•23.04 –29.04.2017 wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+ do uczelni partnerskiej
w Bułgarii (Sofia University).

•06.04 –10.05.2019 wyjazd dydaktyczny w ramach programu Erasmus+ do uczelni partnerskiej
w Istambule (Beykent University).

Kursy doskonalące umiejętności dydaktyczne /
Курсы повышения квалификации
•25.11.2015 Seminarium metodyczne Новые образовательные технологии в русистике
prowadzone przez wykładowców z Uniwersytetu w Kaliningradzie.
•4.12 2016 Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych Young Learners at Heart
organizowane przez DOS-ELTea.
•29.03 -30.03.2019 Seminarium Współczesne tendencje w metodyce nauczania języka
rosyjskiego i literatury organizowane przez Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie.
•03.06 –04.06.2019 Szkolenie Nowoczesne metody kształcenia w językach obcych
organizowane przez Uniwersytet Łódzki.
•19.11.2020 Seminarium Развитие коммуникативных навыков на занятиях по
русскому языку в онлайн-формате: подходы, шансы и трудности, organizowane
przez Uniwersytet im. J. Liebiga w Giessen.
4. Publikacje / Публикации
1. Rodak A., Sołtysiak A., Презентация проекта пособия по русскому языку для
аудиторной и внеаудиторной работы с текстом, [w:] Русский язык в иностранной
аудитории. Теория, практика, цели и результаты преподавания, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.
2. Rodak A., SołtysiakA., Использование рекламы и песни на занятиях по русскому
языку как иностранному, [w:] Multi-Lingua-Didactica. Nowy wymiar dydaktyki
języków obcych w edukacji szkolnej i akademickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, 2017.
5. Inne osiągnięcia (podręczniki, skrypty, opublikowane recenzje, tłumaczenia, inne)
Другие достижения (учебники, учебные пособия, опубликованные рецензии,
переводческая деятельность и т.д.)
Skrypt
Учебное пособие
1. Jurkin L., Rodak A., Fonetyka rosyjska w ćwiczeniach, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, 2009.

