
Załącznik nr 2 
 
 

Nazwa kierunku: filologia klasyczna 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 6  

Profil studiów:  ogólnoakademicki 

Dziedzina: nauki humanistyczne 

Dyscyplina/Dyscyplinyi: literaturoznawstwo – dyscyplina wiodąca, językoznawstwo  

 

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 
Prezentuje historię, leksykę i gramatykę obu języków klasycznych w 

stopniu zaawansowanym 
P6U_W1 P6S_WG1 

  

K_W02 
Przedstawia zaawansowaną wiedzę o literaturze starożytnej, obejmującą 

jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców 
P6U_W1 P6S_WG1 

  

K_W03 
Przedstawia zaawansowaną wiedzę o wczesnej literaturze nowożytnej, 

obejmującą jej periodyzację, genologię oraz klasyczne kanony twórców 
P6U_W1 P6S_WG1 

  

K_W04 
Przedstawia zaawansowaną wiedzę o wpływie kultury starożytnej 

Grecji i Rzymu na kulturę czasów późniejszych i obecnych  
P6U_W2 P6S_WK1 
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K_W05 
Prezentuje  wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych 

osiągnięciach w dyscyplinie literaturoznawstwo 
P6U_W1 P6S_WG1 

  

K_W06 
Wyjaśnia powiązania filologii klasycznej z pokrewnymi naukami 

humanistycznymi P6U_W2 
P6S_WK1 

P6S_WG1 

  

K_W07 
Przedstawia zaawansowaną wiedzę z zakresu edycji i krytyki tekstu 

oraz paleografii 
P6U_W1 P6S_WG1 

  

K_W08 
Przedstawia zaawansowaną wiedzę o religiach i mitologiach świata 

antycznego 
P6U_W1 P6S_WG1 

  

K_W09 
Przedstawia zaawansowaną wiedzę o wybranych wytworach kultury 

materialnej starożytności 
P6U_W1 P6S_WG1 

  

K_W10 

Prezentuje periodyzację dziejów greckich i rzymskich, najważniejsze 

wydarzenia polityczne i podstawowe uwarunkowania ekonomiczne oraz 

społeczne 

P6U_W1 P6S_WG1 
  

K_W11 

Prezentuje podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 

uwarunkowania dotyczące wykształcenia humanistycznego i 

funkcjonowania języków klasycznych w różnych rodzajach działalności 

zawodowej związanej z kierunkiem studiów. Wymienia podstawowe 

pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa 

autorskiego.  

P6U_W2 P6S_WK2 

  

K_W12 

Prezentuje podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości związanej z pokrewnymi profilami zawodowymi  

np.: historyk, archiwista oraz z komercjalizacją zdobytej wiedzy 

P6U_W2 P6S_WK3 
  

 Umiejętności: absolwent potrafi 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika opisu Kod składnika opisu Kod składnika opisu 

K_U01 

Porozumiewa się przy użyciu różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych ze specjalistami różnych dyscyplin humanistycznych 

w języku rodzimym i obcym 
P6U_U3 P6S_UK1 
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K_U02 

Posługuje się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i 

pojęciami właściwymi dla filologii klasycznej w różnych sytuacjach 

zawodowych 
P6U_U1 P6S_UW1 

  

K_U03 
Pracuje samodzielnie i w zespole wedle celów i wskazówek 

formułowanych przez opiekuna naukowego  P6U_U2 
P6S_UO2 

P6S_UO1 

  

K_U04 Czyta i tłumaczy teksty łacińskie i greckie P6U_U1 P6S_UW1   

K_U05 
Posługuje się językiem obcym z obszaru Basenu Morza Śródziemnego 

na poziomie B2 
P6U_U3 P6S_UK3 

  

K_U06 

Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje umiejętności badawcze, 

kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz poczuciem 

obowiązku i samodyscypliny 

P6U_U2 P6S_UU1 

  

K_U07 Rozpoznaje miary metryczne w poezji greckiej i łacińskiej P6U_U1 P6S_UW1   

K_U08 

Rozpoznaje rodzaje literackie i gatunkową konwencję poznawanych 

utworów oraz dokonuje ich analiz i interpretacji z użyciem terminologii 

krytycznej i prawidłowych metod 
P6U_U1 P6S_UW1 

  

K_U09 

Tworzy typowe prace pisemne oraz przygotowuje wystąpienia ustne w 

języku polskim, dotyczące zagadnień szczegółowych w zakresie 

filologii klasycznej, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych i różnych źródeł 

P6U_U3 
P6S_UK1 

P6S_UW1 

  

K_U10 
Przeprowadza kwerendę biblioteczną, wykorzystuje internetowe bazy 

danych P6U_U1 P6S_UW1 

  

K_U11 

Bierze udział w debacie naukowej związanej z podjętym tematem 

badawczym. Przedstawia i ocenia różne opinie i stanowiska związane z 

własnymi zainteresowaniami jak też funkcjonujące w obiegu 

naukowym. Aktywnie uczestniczy w dyskusji naukowej. 

P6U_K2 P6S_UK2 

  

 Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika opisu Kod składnika opisu Kod składnika opisu 
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K_K01 

Uznaje poziom swojej wiedzy i umiejętności, przestrzega potrzeby 

ciągłego dokształcania się i rozwoju. W przypadku trudności z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu dąży do zasięgnięcia opinii 

ekspertów  

P6U_K1 
P6S_KK1 

P6S_KK2 
  

K_K02 

Broni tradycji i dziedzictwa kulturowego ludzkości i przejmuje 

odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie 

grecko-rzymskiego antyku  

P6U_K2 

P6U_K1 

P6S_KK1 

P6S_KR1 
  

K_K03 

Aktywnie współdziała i pracuje w grupie oraz nawiązuje kontakty i 

buduje relacje społeczne. Inicjuje działania na rzecz interesu 

publicznego poprzez integrację środowiska naukowego związanego z 

uprawianą dziedziną wiedzy.   

P6U_K2 
P6S_KO1 

P6S_KO2 
  

K_K04 

Uznaje odpowiedzialne pełnienie ról zawodowych, w tym:  

- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,  

- dbałości o dorobek i tradycje zawodu  
P6U_K2 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 
 
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 
 

                                                           


