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Efekty uczenia się dla kierunku

Po ukończeniu studiów absolwent:

WIEDZA

FI1_W01 P6S_WGP6U_W

posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę na temat wybranych faktów i zjawisk z
zakresu językoznawstwa oraz dotyczących ich teorii, które stanowią wiedzę ogólną z
zakresu tej dyscypliny naukowej zorientowaną na zastosowania praktyczne w
działalności zawodowej filologa języka nowożytnego

FI1_W02 P6S_WGP6U_W

posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę na temat wybranych faktów i zjawisk z
zakresu literaturoznawstwa oraz dotyczących ich teorii, które
stanowią wiedzę ogólną z zakresu tej dyscypliny naukowej zorientowaną na
zastosowania praktyczne w działalności zawodowej filologa języka nowożytnego

FI1_W03 P6S_WGP6U_W

posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę na temat wybranych faktów i zjawisk z
zakresu nauk o kulturze i religii oraz dotyczących ich teorii, które stanowią wiedzę
ogólną z zakresu tych dyscyplin naukowych zorientowaną na zastosowania
praktyczne w działalności zawodowej filologa języka nowożytnego

FI1_W04 P6S_WKP6U_W
rozumie zaawansowaną terminologię z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i
nauk o kulturze i religii związaną z działalnością zawodową filologa języka
nowożytnego

FI1_W05 P6S_WKP6U_W
zna podstawowe uwarunkowania ekonomiczne, prawne i etyczne organizacji i
funkcjonowania instytucji związaną z działalnością zawodową filologa języka
nowożytnego

FI1_W06 P6S_WKP6U_W
rozumie zasady tworzenia i rozwoju wybranych form przedsiębiorczości w sferze
związaną z działalnością zawodową filologa języka nowożytnego

FI1_W07 P6S_WKP6U_W
rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach związanych z
działalnością zawodową filologa języka nowożytnego

FI1_W08 P6S_WKP6U_W
rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej, intelektualnej i
prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI

FI1_U01 P6S_UWP6U_U
umie wykorzystywać posiadaną wiedzę celem formułowania i rozwiązywania
problemów oraz wykonywania typowych i nietypowych zadań dla działalności
zawodowej filologa języka nowożytnego, w zmiennych warunkach

FI1_U02 P6S_UWP6U_U
właściwie dobiera źródła, wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje
informacje
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FI1_U03
P6S_UK,
P6S_UW

P6U_U
posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów
innych autorów oraz formułowania wniosków

FI1_U04 P6S_UWP6U_U

dobiera i stosuje metody (w tym zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne) oraz narzędzia właściwe dla dziedzin językoznawstwa,
literaturoznawstwa lub nauk o kulturze i religii niezbędne do wykonywania pracy
filologa języka nowożytnego

FI1_U05 P6S_UKP6U_U
potrafi posługiwać się językiem obcym w zakresie wybranej specjalności zgodnie z
wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

FI1_U06 P6S_UKP6U_U
ma umiejętności językowe w zakresie wybranego drugiego języka obcego na
poziomie wyznaczonym przez poziom zajęć

FI1_U07 P6S_UKP6U_U

potrafi, w oparciu o różne źródła, przygotowywać typowe i nietypowe prace pisemne
w języku polskim i języku obcym dotyczące zagadnień szczegółowych z użyciem
specjalistycznej terminologii w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i nauk o
kulturze i religii

FI1_U08 P6S_UKP6U_U

potrafi, w oparciu o różne źródła, tworzyć wypowiedzi ustne w języku polskim i języku
obcym, dotyczące zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem specjalistycznej
terminologii w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i nauk o kulturze i religii

FI1_U09 P6S_UKP6U_U
umie komunikować się z otoczeniem z wykorzystaniem różnych kanałów i technik
komunikacyjnych w języku polskim i języku obcym

FI1_U10 P6S_UOP6U_Upotrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

FI1_U11 P6S_UOP6U_U

potrafi określać priorytety, planować i organizować realizację zadań indywidualnych i
zespołowych, rutynowych i innowacyjnych, związanych z działalnością zawodową
filologa języka nowożytnego, także o charakterze interdyscyplinarnym

FI1_U12 P6S_UUP6U_U

samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie, a szczególnie
doskonalenie własnych kompetencji językowych, oraz umiejętności profesjonalnych
związanych z działalnością zawodową filologa języka nowożytnego

FI1_U13 P6S_UUP6U_Upotrafi skutecznie stosować strategie uczenia się i użycia języka

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

FI1_K01 P6S_KKP6U_K
krytycznie ocenia odbierane treści z zakresu studiowanego kierunku, zasięga opinii
ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

FI1_K02 P6S_KKP6U_Kkrytycznie ocenia posiadaną wiedzę z zakresu studiowanego kierunku

FI1_K03 P6S_KOP6U_K
jest gotów do identyfikowania, kreatywnego rozwiązywania dylematów związanych z
wykonywaniem zawodu filologa języka nowożytnego

FI1_K04 P6S_KOP6U_K
jest gotów do odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych oraz
współorganizowania działań na rzecz społeczności lokalnej

FI1_K05 P6S_KRP6U_K
uczestniczy w różnych przejawach i formach życia kulturalnego regionu i kraju,
wykazuje zainteresowanie życiem kulturalnym krajów wybranego obszaru
językowego oraz jest otwarty na różnorodność językowo-kulturową

FI1_K06 P6S_KRP6U_K
przestrzega zasad etyki zawodowej i właściwego postępowania w środowisku pracy
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Kod charakterystyk uniwersalnych I stopnia - zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U.
2020, poz. 226), Uniwersalne charakterystyki poziomów I stopnia w PRK.

Kod charakterystyk II stopnia - zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie
charakterystyk drugiego stopnia uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 (Dz. U. 2018 r., poz. 2218), Część I - Charakterystyki II stopnia efektów uczenia
się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, ORAZ dla dziedziny sztuki: Część II - Charakterystyki II stopnia efektów uczenia się dla
kwalifikacji na poziomach 6-7 Polskiej Ramy Kwalifikacji dla dziedziny sztuki (rozwinięcie zapisów zawartych w części I), ORAZ kompetencje inżynierskie:
Część III - Charakterystyki II stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-7 Polskiej Ramy Kwalifikacji umożliwiających uzyskanie
kompetencji inżynierskich (rozwinięcie zapisów zawartych w części I).
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