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Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia
uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6 - 7 określone
w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 2153 z późn. zm. ) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla poziomów 6 – 7
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada
2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2218) w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów
uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 – 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedza. Absolwent:
ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej
i metodologicznej właściwą dla danej specjalności; wiedzę
potrafi rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej
zna na poziomie rozszerzonym terminologię filologiczną
w języku polskim oraz ma uporządkowaną i pogłębioną
wiedzę ogólną obejmującą terminologię używaną w obrębie
właściwej specjalności, rozumie jej źródła oraz zastosowanie
w pokrewnych dyscyplinach naukowych
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną z zakresu
głównych kierunków w obrębie subdyscyplin filologicznych,
takich jak:
1. Literaturoznawstwo
2. Językoznawstwo
oraz
3. Nauki o kulturze i religii (także z uwzględnieniem kultury
popularnej oraz mediów)
ma pogłębione rozeznanie w problematyce metodologii
nauk humanistycznych oraz zna większość kryteriów oceny
wartości szkół badawczych (w takich dziedzinach jak literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o kulturze i religii)
zna i rozumie zaawansowane metody analizy
i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych
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w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa polskiego
oraz kulturoznawstwa narodowego
ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju
i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin
nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanej
specjalności: nowe zjawiska w języku polskim, w literaturze
i kulturze polskiej oraz językoznawstwie polskim i ogólnym
zna i rozumie większość nurtów badań nad językiem polskim w kontekście diachronicznym
i synchronicznym ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju
i zróżnicowania regionalnego oraz społecznego
ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki
i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanej specjalności z innymi dziedzinami naukowymi w obszarze nauk
humanistycznych, tj. historią, historią sztuki, filozofią oraz
innymi kierunkami filologicznymi, a także naukami społecznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych
dla kilku dyscyplin naukowych; zna podstawowe zasady
tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości
zna i rozumie większość nurtów badań nad literaturą polską
oraz kulturą narodową z uwzględnieniem kontekstu literatury powszechnej oraz kultury
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
dobrze orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym
odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury narodowej
Umiejętności. Absolwent:
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować
i użytkować informacje związane z dziedzinami naukowymi
w obrębie właściwej specjalności oraz formułować na tej
podstawie krytyczne sądy
potrafi ze znaczną precyzją i wzorową poprawnością logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku polskim
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze w zakresie języka polskiego oraz literatury
polskiej i kultury narodowej, a także podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową
posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauki o kulturze i religii w
nietypowych, a także skomplikowanych sytuacjach profesjonalnych
potrafi rozpoznać, krytycznie analizować i interpretować
różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z
zakresu studiowanej specjalności ( literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o kulturze i religii), stosując oryginalne
podejścia, uwzględniające najnowsze osiągnięcia humani-
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styki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno kulturowym
posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o
wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów; potrafi formułować wnioski, a także
tworzyć syntetyczne podsumowania
ma zaawansowane umiejętności obsługi komputera,
programów i narzędzi komputerowych umożliwiających
korzystanie z typowych elektronicznych baz danych (np.
MAK BN, PBL), komunikatorów sieciowych (np. Skype),
metod zdalnego studiowania (e-learning); ma zaawansowane umiejętności obsługi komputerowych programów służących do edycji tekstów
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potrafi prowadzić debatę; samodzielnie przygotować i
przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych oraz posiada
umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w
języku polskim (w tym naukowych o różnych formatach, np.
praca magisterska) o charakterze szczegółowym, odnoszącym się do różnych dziedzin życia, z wykorzystaniem pogłębionych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego
obcego języka nowożytnego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego
posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące
analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie właściwej
specjalności
potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role: kierować pracą zespołu, współdziałać z innymi
osobami w ramach prac zespołowych
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zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych
umiejętności i rozumie perspektywy dalszego rozwoju; potrafi planować i realizować własny rozwój przez całe życie
oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie
Kompetencje społeczne. Absolwent:
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krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i odbierane treści; uzna- P7S_KK
je znaczenie wiedzy z zakresu studiowanych dyscyplin w
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
oraz zasięganie opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązywaniem problemów
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korzysta z wytworów kultury narodowej, bierze udział
w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim oraz myśli i działa w sposób przedsiębiorczy
odpowiedzialnie pełni rolę zawodową, uwzględniając zmie-
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niające się potrzeby społeczne; przestrzega zasad etyki zawodowej, podejmuje również działania na rzecz przestrzegania tych zasad; dba o dorobek i tradycje pełnionego zawodu; ma świadomość znaczenia języka polskiego, literatury polskiej i kultury narodowej w kulturze europejskiej rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego
narzędzia w postaci języka polskiego a jego/jej postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny
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