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Nazwa kierunku: Filologia germańska 
Poziom studiów: studia I stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 6 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Dziedzina: nauk humanistycznych 

Dyscyplina/Dyscyplinyi: językoznawstwo  – dyscyplina wiodąca, literaturoznawstwo  

 

Efekty uczenia się dla przedmiotów ogólnouniwersyteckich (lektoraty, wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość, przedmioty misyjne) określone są w odrębnych 
uchwałach Senatu 

 

Symbol 
efektu 

kierunkowego 
 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 
Uniwersalnych 
charakterystyk 

pierwszego 
stopnia poziomów 

6-8 PRKii 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6-8 

PRKiii 

 Wiedza: absolwent zna i rozumie 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_W01 

zna główne kierunki w obrębie wybranych dyscyplin filologicznych: 

1. Literaturoznawstwo 

2. Językoznawstwo ogólne 

3. Kulturoznawstwo 

4. Medioznawstwo 

5. Translatoryka 

6. Glottodydaktyka 

P6U_W1 P6S_WG1 

K_W02 
rozpoznaje złożoność kompetencji językowej (pisanie, mówienie, poprawna wymowa, rozumienie ze słuchu, 
gramatyka, leksyka) 

P6U_W1 P6S_WG1 

K_W03 
posiada wiedzę na temat historii krajów niemieckojęzycznych i ich aktualnej problematyki społeczno-
gospodarczo-politycznej 

P6U_W1 P6S_WG1 
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K_W04 
zna nurty we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury, literatury, 
filmu, teatru, muzyki i sztuki niemieckojęzycznej 

P6U_W1 P6S_WG1 

K_W05 posługuje się podstawową terminologią filologiczną w języku niemieckim i polskim P6U_W1 P6S_WG1 

K_W06 
wykazuje się wiedzą na temat teorii i metodologii z zakresu dyscyplin naukowych w obrębie filologii 
germańskiej 

P6U_W1 P6S_WG1 

K_W07 
zna główne kierunki rozwoju dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku filologia germańska: nowe 
fenomeny w języku, literaturze, kulturze niemieckojęzycznej oraz językoznawstwie germańskim i ogólnym 

P6U_W1 P6S_WK1 

K_W08 
zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz aspekty ekonomiczne, prawne i etyczne 
różnego rodzaju działalności zawodowej 

P6U_W2 P6S_WK2 

K_W09 
zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości związanych ze znajomością 
kultury i języka  

P6U_W2 P6S_WK3 

 Umiejętności: absolwent potrafi 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_U01 

przygotowuje pracę pisemną (np. streszczenie, recenzja, praca licencjacka) posługując się przy tym źródłami 
pomocniczymi, stosując właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-
komunikacyjne  

P6U_U1 P6S_UW1 

K_U02 
dokonuje krytycznej analizy tekstów źródłowych, utworów publicystyczno-literackich, a także tekstów 
naukowych, językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych 

P6U_U1 P6S_UW1 

K_U03 
komunikuje się płynnie w języku niemieckim, stosując słownictwo i struktury na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6U_U3 
P6S_UK1 
P6S_UK3 

K_U04 posługuje się słownictwem specjalistycznym P6U_U3 P6S_UK1 

K_U05 
redaguje poprawnie pod względem leksykalno-gramatycznym, ortograficznym, interpunkcyjnym, 
kompozycyjno-stylistycznym różnorodne wypowiedzi pisemne w języku niemieckim 

P6U_U3 P6S_UK1 

K_U06 tłumaczy struktury z języka niemieckiego na polski i odwrotnie P6U_U3 
P6S_UK1 
P6S_UW1 

K_U07 
samodzielnie przygotowuje i przedstawia wystąpienie ustne w języku niemieckim na wybrany temat na 
podstawie tekstów źródłowych 

P6U_U3 P6S_UK2 

K_U08 
formułuje w języku niemieckim argumenty na rzecz własnych poglądów jak i poglądów innych autorów oraz 
potrafi formułować wnioski 

P6U_U3 P6S_UK2 

K_U09 wyraża precyzyjnie, poprawnie logicznie i językowo własne myśli i poglądy P6U_U3 
P6S_UK2 
P6S_UK1 

K_U10 komunikuje się korzystając z terminologii specjalistycznej P6U_U3 P6S_UK3 
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K_U11 planuje i organizuje pracę indywidualną oraz w zespole  P6U_U3 P6S_UO1 

K_U12 współdziała i pracuje w zespole, w tym zespole interdyscyplinarnym, przyjmując w nim różne role P6U_U3 P6S_UO2 

K_U13 stale pogłębia znajomość języka niemieckiego P6U_U2 P6S_UU1 

K_U14 dokształca się i poszukuje możliwości rozwoju zawodowego P6U_U2 P6S_UU1 

 Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_K01 
rozpoznaje zależność między jakością i poziomem własnej kompetencji językowej a ich postrzeganiem przez 
świat zewnętrzny 

P6U_K2 P6S_KK1 

K_K02 
rozpoznaje zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz poszukuje perspektyw 
dalszego rozwoju 

P6U_K2 P6S_KK1 

K_K03 
stosuje nabytą wiedzę i umiejętności filologiczne do rozwiązywania problemów w życiu zawodowym, w 
razie konieczności zasięgając opinii ekspertów 

P6U_K2 P6S_KK2 

K_K04 współorganizuje wydarzenia naukowe i kulturalne P6U_K2 P6S_KO1 

K_K05 popularyzuje język i wytwory kultury niemieckojęzycznej P6U_K2 P6S_KO2 

K_K06 planuje i realizuje zlecone zadania wg priorytetów P6U_K2 P6S_KO3 

K_K07 przestrzega zasad etyki zawodowej i wymaga tego od innych P6U_K1 P6S_KR1 

K_K08 dba o dorobek i tradycje wykonywanego zawodu P6U_K1 P6S_KR1 

 

i W przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny, należy wskazać dyscyplinę wiodącą  
ii Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji – Ustawa z dn. 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanych Systemie Kwalifikacji 
iii Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki – Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r.  - część I 

                                                           


