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Ruski jezik A1 (začetna stopnja) 
Ruski jezik A2 (nadaljevalna stopnja) 

 
 

 
V zadnjem času se v Sloveniji opaža rast zanimanja za ruski jezik in kulturo tako v šolah in 
gimnazijah, na fakultetah, kot tudi v gospodarstvu. Sodelovanje z Rusijo je perspektivno 
na več področjih, še posebej v turizmu, tako da je v obalni regiji v zadnjem času znanje 
ruščine postalo že nujno potrebno. Če želite pridobiti  prednost pri iskanju dela – na 
recepciji, v gostinstvu,  v TIC-ih, pri načrtovanju samostojne podjetne poti, v večjih 
podjetjih na obali (Intereuropa, CIMOS, d.d., VINAKOPER, Luka Koper), in drugod (KRKA, 
Belinka, Gorenje, Iskratel) vam priporočamo vpis v tečaj ruščine. Ni zanemariti dejstva, da 
Rusi postanejo lastniki marsikaterega podjetja in hiše na obali, tako da vsaj osnovno 
znanje jezika zanesljivo pomaga pri iskanju dela. Na izbiro imate več tečajev. 
 
Ruski jezik A1 (začetna stopnja) 
 

 
Komunikativno zasnovan tečaj začetne ruščine za tiste, ki nimajo predznanja. V okviru 
tečaja se naučite pogovarjati rusko, brati in pisati (osnovno). Spoznali boste rusko 
abecedo, osnove slovnice, osvojili komunikacijo v najbolj tipičnih situacijah, spoznali 
kulturne razlike med Rusi in Slovenci v okviru kvizov, pridobili osnovno referenčno znanje 
ruske civilizacije in kulture. V okviru obštudijskih dejavnosti  vam bomo zagotovili izkušnje 
neposrednega stika z rusko govorečim okoljem, saj je v programu  predviden obisk 
dogodkov, ki jih organizira ruska diaspora v Sloveniji  (Ruski pust – maslenica), obiske 
predavateljev iz ruskega okolja (delavnice ruske ikone, izdelovanja babušk, filmske večere, 
ipd.).  
  



Ruski jezik A2 (nadaljevalna stopnja) 

 
Predmet je namenjen študentom, ki imajo že predznanje ruščine in ga želijo izboljšati. 
Struktura nadaljevaljnega tečaja omogoča študentom pridobitev zanesljivejšega 
jezikovnega znanja, ki omogoča svobodnejšo komunikacijo na različne teme, izvedbo 
komunikativnih iger, delavnic, delo z avtentičnih vidogradivom, bralni klub, izvedbo 
različnih interesnih delavnic z udeležbo gostujočih izvajalcev. Na koncu tečaja je študent 
sposoben izvesti daljši pogovor v širšem naboru situacij (hotel, restavracija, zaposlitveni 
razgovor), javno predstaviti želeno, vnaprej pripravljeno temo. Študenti nadaljevalci 
pridobijo jezikovno znanje, ki jim omogoča samostojni odhod v Rusijo in delo v Rusiji v 
okviru študijske prakse. 
 

 

 

Za študente UP, ki jezik vpišejo kot izbirni predmet, je tečaj brezplačen. Za uspešno opravljen 
predmet študenti prejmejo 6KT ter javno veljavno listino. 
 
Tečaj se bo pričel v začetku oktobra 2015, potekal bo enkrat tedensko do meseca februarja. 

Predprijave sprejemamo po spletni prijavnici, po mailu jezikifhs@gmail.com,  do 15. junija 2015.  
 

Za dodatne informacije o vpisu in poteku nam pišite po mailu: jezikifhs@gmail.com.   
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