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Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych 

 
 

Symbol 

 

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów 

Filologia 

studia pierwszego stopnia 

profil praktyczny 

 

 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

w obszarze nauk 

humanistycznych 

 
WIEDZA 

 
K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu językoznawstwa i 

literaturoznawstwa w relacji do innych dyscyplin oraz o ich specyfice 

przedmiotowej i metodologicznej 

H1P_W01 

 

K_W02 zna podstawową terminologię używaną w językoznawstwie, 

literaturoznawstwie i dyscyplinach pokrewnych 
H1P_W03 

 

K_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną: 

1) o języku i komunikacji  
H1P_W02 

 

K_W04 2) zna podstawowe zagadnienia teoretyczne i metodologiczne w 

zakresie językoznawstwa ogólnego 
H1P_W02 

H1P_W03 

K_W05 3) zna podstawowe zagadnienia teoretyczne i metodologiczne w 

zakresie literaturoznawstwa  
H1P_W02 

H1P_W03 

K_W06 4) zna podstawowe zagadnienia teorii przekładu H1P_W02 

H1P_W03 

K_W07 5) zna podstawowe zagadnienia teorii uczenia się i nauczania 

języków obcych 
H1P_W02 

H1P_W03 

K_W08 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w wybranym obszarze 

językowym: 

1) zna zasady użycia współczesnego języka  

H1P_W02 

H1P_W07 

K_W09 2) zna najważniejsze cechy systemów: fonologicznego, 

morfologicznego semantycznego i składniowego 
H1P_W02 

H1P_W03 

K_W10 3) zna kontekst historyczny różnych wytworów kultury H1P_W02 

H1P_W04 

K_W11 4) zna główne wytwory kultury, a zwłaszcza dorobek w dziedzinie 

literatury 
H1P_W02 

H1P_W04  

K_W12 ma wiedzę szczegółową w zakresie wybranych zagadnień z dziedziny 

językoznawstwa lub literaturoznawstwa obejmującą podstawowe metody 

analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla 

wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych 

H1P_W03 

H1P_W07 

K_W13 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady etyczno-prawne H1P_W07 

H1P_W10 

K_W14 ma podstawową wiedzę o odbiorcach usług świadczonych przez 

absolwenta kierunku, zgodnie ze specjalnością studiów, oraz podstawową 

wiedzę o metodach diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości usług 

H1P_W08 

K_W15 ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji 

związanych z wybraną sferą działalności zawodowej  
H1P_W05 

K_W16 ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach 

funkcjonowania instytucji związanych z wybraną sferą działalności 

zawodowej  

H1P_W06 

K_W17 ma podstawową wiedzę o organizacji stanowiska pracy oraz podstawach 

ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach związanych z 

wybraną sferą działalności zawodowej   

H1P_W09 

K_W18 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego  

 

H1P_W10 

 



UMIEJĘTNOŚCI 

 
K_U01 wyszukuje, gromadzi, przetwarza i przekazuje informacje z 

wykorzystaniem różnych źródeł informacji, różnych technik i technologii 
H1P_U01 

K_U02 samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności zawodowe H1P_U02 

K_U03 rozpoznaje charakterystyczne dla wybranego obszaru językowego wytwory 

kultury i określa ich znaczenie 
H1P_U01 

H1P_U02 

K_U04 wykorzystuje pojęcia i metody współczesnego językoznawstwa do opisu  

zjawisk językowych  
H1P_U01 

H1P_U09 

K_U05 rozumie i tworzy wypowiedzi, ustne i pisemne, zróżnicowane 

funkcjonalnie i stylistycznie  
H1P_U12 

H1P_U13 

K_U06 w wybranym obszarze językowym: 

1) poprawnie wykorzystuje język do komunikowania się w różnych 

sytuacjach 

H1P_U11 

 

K_U07 2) swobodnie wyraża złożone sądy i opinie  H1P_U10 

 

K_U08 3) syntetycznie ujmuje informacje pochodzące  

z różnych źródeł 
H1P_U01 

H1P_U09  

K_U09 4) wykorzystuje pojęcia i metody współczesnego językoznawstwa 

do analizy tekstu na płaszczyźnie strukturalnej i pragmatyczno-

komunikacyjnej 

H1P_U06 

H1P_U09 

 

K_U10 5) wykorzystuje pojęcia i metody współczesnego 

literaturoznawstwa do rozumienia, analizy i interpretacji zjawisk 

literackich 

H1P_U09 

 

K_U11 6) tłumaczy teksty napisane lub wygłoszone w języku ogólnym   H1P_U03 

H1P_U12 

H1P_U14 

K_U12 7) tłumaczy teksty napisane w wybranych specjalistycznych 

odmianach języka 
H1P_U03 

H1P_U12 

H1P_U14 

K_U13 potrafi porozumiewać się ze specjalistami z zakresu studiowanej 

specjalności posługując się językiem polskim i obcym  
H1P_U11 

H1P_U14 

K_U14 posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na 

planowanie i realizację zadań w zakresie świadczenia specjalistycznych 

usług językowych 

H1P_U04 

 

K_U15 posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług 

związanych z działalnością tłumaczeniową 
H1P_U06 

K_U16 potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszące się 

do instytucji związanych z działalnością zawodową, w szczególności 

prawa autorskiego i własności przemysłowej 

H1P_U07 

 

K_U17 potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu 

profesjonalnego związanego z wybraną sferą działalności zawodowej lub 

na wsparcie własnej działalności gospodarczej związanej z rynkiem usług 

językowych 

H1P_U08 

 

K_U18 w zakresie wybranych zagadnień z dziedziny językoznawstwa lub 

literaturoznawstwa realizuje przyjęte założenia: w języku obcym formułuje 

i rozwiązuje problem badawczy lub prezentuje zagadnienie, kończąc 

prezentację własnymi wnioskami 

H1P_U02 

H1P_U03 

H1P_U05 

H1P_U10 

 

K_U19 posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku 

polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy dla studiowanego 

kierunku studiów, w tym prac użytkowych związanych z użyciem języka 

specjalistycznego, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a 

także różnych źródeł 

H1P_U12 

H1P_U13 

H1P_U14 

K_U20 ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka angielskiego na poziomie 

biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz 

posiada znajomość drugiego języka obcego na poziomie co najmniej B1 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

K_U14 



 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 
K_K01 zna własne ograniczenia i rozumie potrzebę ciągłej pracy nad sobą H1P_K01 

K_K02 potrafi efektywnie organizować własną pracę, współdziałać w grupie, 

przyjmując w niej różne role  
H1P_K02 

K_K03 potrafi definiować i rozwiązywać problemy zawodowe H1P_K03 

 

K_K04 potrafi rzetelnie i odpowiedzialnie podejmować obowiązki H1P_K04 

K_K05 ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa kulturowego dla 

rozumienia pojęć i zjawisk językowych 
H1P_K05 

K_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów H1P_K06 

 

 

 

 

 


