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Efekty uczenia się dla kierunku studiów filologia, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym
Efekty uczenia się dla kierunku filologia.
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Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku studiów filologia
absolwent:
WIEDZA
Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie językoznawstwa zorientowaną
na jej zastosowania praktyczne
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie literaturoznawstwa
Ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą kształtowania się kultury danego
obszaru kulturowego zorientowaną na jej zastosowania w sferze
działalności zawodowej
Zna wybrane fakty dotyczące wydarzeń i okresów historycznych w
dziejach krajów studiowanego obszaru językowego
Zna terminologię stosowaną do analizy i opisu zjawisk językowych,
literackich, historycznych i kulturowych właściwych dla danego
obszaru kulturowego
Posiada wiedzę o funkcjonowaniu różnych instytucji danego obszaru
kulturowego związanych ze sferą działalności zawodowej
Ma wiedzę o wybranych prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach
funkcjonowania instytucji związanych z działalnością zawodową
Ma usystematyzowaną wiedzę o metodyce wykonywania zadań,
procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach
związanych z obszarami działalności zawodowej
Zna zasady przekładoznawstwa
Posiada wiedzę na temat potrzeb odbiorców usług świadczonych
zgodnie z obszarami działalności zawodowej, potrafi je diagnozować
oraz dokonywać ocen ich jakości
Ma wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach
związanych z wybraną sferą działalności zawodowej
Posiada wiedzę na temat najważniejszych przepisów prawnych oraz
ich interpretacji w zakresie ochrony praw autorskich i własności
przemysłowej
Posiada wiedzę na temat struktur leksykalno-gramatycznych, ich
zastosowania w wypowiedziach pisemnych i ustnych
UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi wyszukiwać, analizować, wartościować i kategoryzować
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informacje z zakresu problematyki językoznawczej, literaturoznawczej
i kulturoznawczej z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i
elektronicznych.
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i doskonalić praktyczne
umiejętności związane z działalnością zawodową
Posiada umiejętności organizacyjne pozwalające na właściwe
określenie priorytetów, planowanie i realizację zadań związanych ze
swoją specjalizacją zawodową
Potrafi przeprowadzić prostą diagnozę potrzeb odbiorców usług
świadczonych w zakresie swojej działalności zawodowej oraz ocenić
ich jakość
Potrafi stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji
związanych z działalnością zawodową w wymaganym zakresie oraz
przestrzegać dobrych praktyk związanych z pracą zawodową
Potrafi wyszukiwać informacje na temat możliwości pozyskania
środków na wsparcie przedsięwzięć związanych z rynkiem usług
językowych i sporządzić taki wniosek
Potrafi zaplanować i zrealizować zadania za pomocą znanych sobie
metod i procedur postępowania oraz wybrać najbardziej odpowiednie
narzędzia do wykonania zadań właściwych dla wybranej działalności
zawodowej
Potrafi pracować zgodnie z celami i wskazówkami formułowanymi w
procesie dyplomowania
Ma umiejętność merytorycznej argumentacji z wykorzystaniem
poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków i
samodzielnych sądów
Potrafi porozumiewać się ze specjalistami z zakresu określonych
dziedzin zawodowych wykorzystując różne kanały i techniki
komunikacyjne
Posiada umiejętność poprawnego stosowania struktur gramatycznych
i leksykalnych oraz odpowiednich rejestrów językowych w pisemnych
sytuacjach komunikacyjnych w języku danego obszaru kulturowego
oraz drugim języku obcym
Posiada umiejętność przygotowywania typowych i użytkowych prac
pisemnych korzystając z literatury przedmiotu oraz środków
multimedialnych
Posiada umiejętność poprawnej wymowy, odpowiedniego stosowania
cech prozodycznych, struktur gramatycznych i leksykalnych oraz
odpowiednich rejestrów językowych w sytuacjach komunikacyjnych
ustnych w języku danego obszaru kulturowego oraz / lub drugim
języku obcym
Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych korzystając
z literatury przedmiotu oraz środków multimedialnych
Rozumie dłuższe wypowiedzi w języku danego obszaru kulturowego
oraz większość rozmówców porozumiewających się w tym języku

P6S_UU
P6S_UO

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UW

P6S_UO

P6S_UW
P6S_UK

P6S_UK

P6S_UW

P6S_UK

P6S_UW

P6S_UK
P6S_UK

2

K1P_U16
K1P_U17
K1P_U18

K1P_U19
K1P_U20

K1P_U21

K1P_K01
K1P_K02
K1P_K03
K1P_K04
K1P_K05

Potrafi analizować wybrane zjawiska językowe, kulturowe, historyczne
i literackie krajów danego obszaru kulturowego
Potrafi czytać ze zrozumieniem poznawane teksty użytkowe i
literackie, dokonać ich analizy i interpretacji
Potrafi samodzielnie pozyskiwać, oceniać i przetwarzać informacje w
celach użytkowych do przekładów z języka ojczystego na język obcy i
odwrotnie w tłumaczeniach obejmujących język ogólny i
specjalistyczny
Ma umiejętności w zakresie określonych typów tłumaczeń z języka
ojczystego na język obcy i odwrotnie
Posiada umiejętności językowe w zakresie znajomości języka danego
obszaru kulturowego zgodnie z wymaganiami określonymi dla
poziomu C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Posiada znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2 wg
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego samokształcenia i dokształcania zawodowego
Jest gotów do pracy w zespole, przyjmować przyjmując różne role i
odpowiedzialność za efekty swojej pracy
Właściwie identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu oraz przestrzega zasad etyki zawodowej
Ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego i uczestniczy w
życiu kulturalnym korzystając z różnych mediów i różnych jego form
Wykazuje się otwartością i tolerancją wobec innych kultur
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