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Nazwa kierunku: LINGWISTYKA STOSOWANA 
Poziom studiów: studia I stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 6 poziom 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Dziedzina: nauki humanistyczne 

Dyscyplina/Dyscyplinyi: językoznawstwo (dyscyplina wiodąca), literaturoznawstwo, nauki o zarządzaniu i jakości 

 

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 

 
 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6 i 7 

PRK dla 
dziedziny sztukiiv 

 
Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6 i 7 

PRK dla 
kwalifikacji 

inżynierskichv 

 Wiedza: absolwent zna i rozumie 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_W01 

aparat pojęciowy, teorie i metody badań językoznawczych oraz 
przekładoznawczych w języku polskim oraz w językach studiowanych w 
ramach kierunku 

P6U_W1 P6S_WG1 

  

K_W02 
mechanizmy funkcjonowania języków studiowanych w ramach kierunku 
studiów w aspekcie porównawczym, kontrastywnym i interkulturowym 

P6U_W1 P6S_WG1   

K_W03 
na poziomie C1 dwa języki obce studiowane w ramach kierunku w 
aspektach: komunikacja ustna, komunikacja pisemna, analiza i 
kompozycja tekstu, gramatyka praktyczna 

P6U_W1 P6S_WG1 

  

K_W04 
w zaawansowanym stopniu:  terminologię i  zasady komunikacji 
specjalistycznej w ramach języków studiowanych na kierunku 

P6U_W1 P6S_WG1   

K_W05 
procedury, normy i narzędzia komputerowe oraz dobre praktyki 
stosowane przez tłumacza tekstów ustnych i pisemnych 

P6U_W2 P6S_WK2   
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K_W06 
w podstawowym stopniu:  konteksty  literackie, społeczno-gospodarcze i 
historyczne warunkujące rozwój danych obszarów językowych 

P6U_W1 

P6S_WK1 

P6S_WK2 

  

K_W07 

metody analizy i interpretacji różnych tekstów kultury właściwe dla 
wybranych teorii, szkół badawczych w zakresie językoznawstwa oraz 
przekładoznawstwa w odniesieniu do języków studiowanych w ramach 
kierunku 

P6U_W1 
P6S_WG1 

  

K_W08 podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości P6U_W2 
P6S_WK3   

K_W09 podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej P6U_W2 
P6S_WK2   

 Umiejętności: absolwent potrafi 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_U01 
posługiwać się biegle dwoma językami obcymi na poziomie C1 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; 

P6U_U3 
P6S_UW1 
P6S_UK3 

  

K_U02 
precyzyjnie, poprawnie logicznie i językowo wyrażać swoje myśli i poglądy 
w językach studiowanych w ramach kierunku P6U_U3 

P6S_UK1 
P6S_UK3 

 

  

K_U03 posługiwać się terminologią w komunikacji specjalistycznej w językach 
obcych studiowanych w ramach kierunku   

P6U_U3 
P6S_UK1 
P6S_UK3 

  

K_U04 umiejętnie wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje 
niezbędne w pracy translatorskiej i komunikacji biznesowej z 
wykorzystaniem leksykonów, słowników, źródeł multimedialnych, 

P6U_U1 
P6S_UW1 
P6S_UK3 

 

  

K_U05 umiejętnie dobierać metody i narzędzia badawcze na potrzeby 
rozwiązania problemów naukowych w zakresie poznawanych dyscyplin 
oraz dokonywać prezentacji opracowanych zagadnień 

P6U_U3 
P6S_UW1 
P6S_UO1 

 

  

K_U06 krytycznie analizować zagadnienia literackie, społeczno-gospodarcze i 
historyczne  typowe dla studiowanego obszaru językowego oraz oceniać 
ich znaczenie w procesie społeczno-kulturowym 

P6U_U1 

P6S_UW1 
P6S_UK1 
P6S_UK2 

 

  

K_U07 przygotowywać poprawnie pod względem merytorycznym i technicznym 
prace naukowe z wykorzystaniem podstawowych teorii i metodologii oraz 
różnych źródeł i narzędzi 

P6U_U1 
P6S_UW1 
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K_U08 
przygotowywać, prezentować indywidualnie i w zespole wystąpienia ustne 

w języku polskim oraz w językach właściwych dla kierunku studiów, 
inicjować dyskusje w grupie i argumentować własne zdanie 

P6U_U2 

P6S_UW1 
P6S_UK2 
P6S_UO1 
P6S_UO2 

  

K_U09 wykorzystywać bazy danych, przeprowadzać kwerendy biblioteczne, 
sporządzać bibliografię i przypisy z przestrzeganiem praw autorskich 

P6U_U2 
P6S_UW1 

                                  

  

K_U10 przy użyciu właściwych metod analizy, technik przekładu oraz konsultacji 
specjalistycznych tłumaczyć teksty użytkowe i specjalistyczne z języków 

obcych  na język rodzimy 
P6U_U1 

P6S_UW1 
P6S_UK1 
P6S_UO2 

  

K_U11 
przy użyciu właściwych metod analizy, technik przekładu oraz konsultacji 

specjalistycznych tłumaczyć teksty użytkowe i specjalistyczne z języka 
rodzimego  na języki obce 

P6U_U1 
P6S_UW2 
P6S_UK1 
P6S_UO2 

  

K_U12 planować oraz realizować własny rozwój i uczenie się przez całe życie 
P6U_U2 

P6S_UU1   

 Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_K01 dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy P6U_K2 P6S_KK1   

K_K02 zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym P6U_K1 
P6S_KO1 
P6S_KO2 

  

K_K03 uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 
praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów  w przypadku  trudności  z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu 
P6U_K2 

P6S_KK2   

K_K04 uczestniczenia w organizacji przedsięwzięć o charakterze 
popularyzatorskim oraz na rzecz interesu publicznego 

P6U_K1 
P6S_KO1 
P6S_KO2 

  

K_K05 analizy kryteriów wartości moralnej, przestrzegania zasad  etyki 
zawodowej w pracy tłumacza i w sektorze komunikacji biznesowej 

P6U_K1 
P6S_KR1   

K_K06 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P6U_K2 

P6S_KO3   

K_K07 sumiennego wypełniania zobowiązań zawodowych, zachowywania się w 
sposób profesjonalny 

P6U_K2 
P6S_KK2 
P6S_KR1 
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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 
iv 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 – dla dziedziny sztuki – Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. - część II 
v 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, umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich – Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. - część III 
 

                                                           


