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Programme: Applied Anthropology 
Level of studies: First level of studies 

Polish Qualifications Framework PRK level: 6 

Programme profile: general academic 

Field of science/arts: humanities (57%) and social sciences and others (43%) 

Discipline/Disciplinesi: Philosophy 

 

Learning outcomes for general university courses (foreign language classes, physical education, entrepreneurship, university mission courses) are specified in 
the relevant resolutions of the Senate 

 

Symbol 
of the 

programme 
learning 
outcome 

 

Programme learning outcomes 

Reference to 
universal  first 

stage 
descriptors – 

PRK levels 6-8ii 

Reference to 
second stage 
descriptors - 

PRK levels 6-8iii 

 Knowledge: Graduate knows and understands 
Descriptor 

symbol 
Descriptor 

symbol 

K_W01 
situates anthropology in relation to the sciences and understands the specific and 
methodological specificity of anthropology, taking into account the integrated 
nature of applied anthropology 

P6U_W2 P6S_WG1 

K_W02 
knows the terminology in the field of anthropology in English and in the basic 
range in languages implemented as part of education 

P6U_W1 P6S_WG1 

K_W03 has ordered basic knowledge of basic disciplines for anthropology P6U_W1 P6S_WG1 

K_W04 
knows the methodology of scientific research, especially in humanities and social 
sciences 

P6U_W1 P6S_WG1 

K_W05 

discusses the current state of civilization in many aspects; this knowledge covers 
the area of the hottest outbreaks of social, political and religious conflicts, 
humanitarian crises, with a special emphasis on knowledge of global institutions 
and remedial methods 

P6U_W2 P6S_WK1 

K_W06 
describes the importance of ethical principles in scientific research and ethical and 
legal conditions in the field of research activities, including the principles of 

P6U_W2 
P6S_WK2 
P6S_WK3 
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entrepreneurial activities in the application of the anthropological significance of 
the "Good Life" principle 

K_W07 
knows the legal and organizational norms and rules governing the institutions 
supervising activities in the field of anthropology 

P6U_W2 P6S_WK2 

 Skills: a graduate can 
Descriptor 

symbol 
Descriptor 

symbol 

K_U01 

 
integrates knowledge in the field of various scientific disciplines about human 
beings, especially those that are part of the functioning in the world of biological 
and linguistic anthropology, archeology, and especially emphasized due to the 
objectives of the direction of socio-cultural anthropology and in addition 
philosophical anthropology 

P6U_U1 P6S_UW1 

K_U02 

 
names the observed phenomena and formulates research problems, uses the 
right research tools, and if necessary flexibly treats existing ones or constructs 
new research tools 

P6U_U1 P6S_UW1 

K_U03 
selects the appropriate methods; uses the methodology of humanities and social 
sciences, including collects ethnographic and sociological data, translates oral 
and written statements 

P6U_U1 P6S_UW1 

K_U04 
selects, develops, presents and interprets research results, draws conclusions, 
indicates directions for further research within the selected specialty in the form of 
a plan 

P6U_U2 P6S_UW1 

K_U05 
prepares and edits the project, writes a research report and prepares a scientific 
text 

P6U_U3 P6S_UW1 

K_U06 

ommunicates with specialists from various anthropological areas and with other 
target groups, using various languages, techniques and communication channels; 
 
can listen, speak, arguing carefully, uses language and terminology that is both 
specialized and relevant to the target group 

P6U_U3 P6S_UK1 

K_U07 
perfects interpersonal and intercultural communication skills; undertakes 
intermediary activities between individuals and groups from various social or 
cultural environments 

P6U_U2 P6S_UK2 

K_U08 
prepares a project of research activities and social projects, and a report on its 
implementation 

P6U_U1 P6S_UK1 

K_U09 prepares a written essay, creates a multimedia presentation and an oral speech 
in the field of anthropology and dimensions of the application of anthropological 
theories 

P6U_U3 P6S_UK3 

K_U10 
knows and uses a modern foreign language at a level enabling translation into 
native language (and vice versa) of texts in the field of anthropology; can prepare 
a conference poster and multimedia studies in a foreign language 

P6U_U2 P6S_UK2 

P6S_UK3 
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            K_U11  

translates and completes basic legal forms in the field of immigration law (using 
English and the necessary language of the local community) 

P6U_U1 P6S_UK1 

            K_U12 knows and uses at least at a basic level (A1) at least one modern language of 
non-Western culture (Arabic / Chinese), for the purpose of daily communication 
with representatives of these communities 

P6U_U3 P6S_UK1 

            K_U13 knows and applies at least at a basic level (A2) the second modern language of 
Western culture 

P6U_U2 P6S_UK1 

            K_U14 has developed skills in interpersonal and intercultural communication; recognizes 
social problems, designs activities and prepares the environment for 
communicative purposes, mitigating social conflicts, leading to settlement 

P6U_U1 P6S_UO1 

            K_U15 plans and organizes targeted activities, implements them as a leader or active 
participant in the executive team 

P6U_U1 P6S_UO1 

            K_U16 
evaluates and draws conclusions from the completed project 

P6U_U2 P6S_UO1 

            K_U17 Communicates the results of research and activities to specialists from a wide 
area of sciences related to anthropology and other target groups, speaks and 
argues his views in a precise manner, uses specialist terminology and methods 
of expression corresponding to current situations 

P6U_U3 P6S_UO1 

P6S_UK1 

            K_U18 integrates various anthropological approaches and concepts, and related 
disciplines, including ways of communication in everyday life 

P6U_U1 P6S_UO1 

            K_U19 realizes project goals independently or in a group, effectively cooperates in a 
group, takes active roles in a team 

P6U_U1 P6S_UO2 

            K_U20 
inspires and organizes learning and manages the activities of others 

P6U_U2 P6S_UO1 

            K_U21  
independently plans and implements expanding their knowledge and developing 
professional skills, using various sources of information (in English, native and 
foreign) and modern technologies (ICT) 

P6U_U2 P6S_UU1 

P6S_UW1 

 Social competence: a graduate is ready to 
Descriptor 

symbol 
Descriptor 

symbol 

K_K01 

 
coordinates the process of acquiring knowledge, continuous education, improving 
competences, acquiring new, flexible skills, 
enriching knowledge required in research situations and the work of an 
anthropologist involved in intercultural social activities 

P6U_K2 P6S_KK1 

K_K02 

 
takes care of maintaining methodological standards in research, openness and 
sensitivity to problems in the field of human and social sciences and making 
independent attempts to develop them 

P6U_K1 P6S_KK1 
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K_K03 

 
is open and critical to new ideas, concepts, theories and arguments; understands 
how different perspectives for perceiving reality work 
 and various cognitive and life contexts of communities, especially as communities 
from countries or cultures other than anthropologist 

P6U_K2 P6S_KK1 

K_K04 
creatively uses acquired knowledge and skills to solve theoretical and practical 
problems of the community in which the anthropologist works, in justified cases 
he consults experts 

P6U_K2 P6S_KK2 

K_K05 
actively participates in discussions and social activities in the intercultural context, 
in personnel crisis in the work environment 

P6U_K2 P6S_KO1 

K_K06 
is involved in intercultural social activity, preparing pro-social and integration 
projects (especially in the intercultural contexts of excluding refugees and 
immigrants) 

P6U_K2 P6S_KO1 

K_K07 
participates in public debates, adhering to the formal and substantive 
requirements of the discussion; can adapt the information transfer to the recipient 

P6U_K2 P6S_KO1 

K_K08 

diagnoses and inspires the need for pro-social activities, especially in the 
intercultural context, promotes scientific knowledge in the contexts of various 
cultures and communities, 
especially groups excluded for social, political or economic reasons 

P6U_K2 P6S_KO2 

K_K09 
manages knowledge and skills to meet immediate needs for the highest efficiency 
in problem solving 

P6U_K2 P6S_KO3 

K_K10 designs research activities and practical plans to adapt the theory P6U_K2 
P6S_KO2 
P6S_KO3 

K_K11 inspires, organizes and manages the activities of others P6U_K2 
P6S_UO1 
P6S_KO3 

K_K12 

applies the basic principles of research work ethics as a committed anthropologist, 
draws conclusions from negative practices, improves incorrect decisions and 
projects, applies "best practices" in the field of anthropology, also as a discipline 
whose research has a special nature of social application 

P6U_K1 P6S_KR1 

 

iIn the case of programmes assigned to more than one disciplinea leading disciplineshould be indicated. 
 
iiUniversal  first stage descriptors for PRK levels 6-8 – Act of 22 December 2015 on the Integrated Qualifications System (Journal of Law of 2016, item 64). 

iiiSecond stage descriptors for PRK levels 6-8 typical for qualifications awarded by higher education institutions – Regulation of MNiSWof 14 November 2018 r.  - part  
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Nazwa kierunku: Applied Anthropology (Antropologia Stosowana) 
Poziom studiów: I stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 6 

Profil studiów: ogólnouniwersytecki 

Dziedzina: nauki humanistyczne (57%) oraz nauki społeczne i in. (43%) 

Dyscyplina/Dyscyplinyiii: gł. filozofia  

 

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 
PRKiii 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6-8 

PRKiii 

 Wiedza: absolwent zna i rozumie 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_W01 

sytuuje antropologię  w relacji do nauk oraz rozumie specyfikę przedmiotową i 

metodologiczną  antropologii, z uwzględnieniem  zintegrowanego charakteru 

antropologii stosowanej   
P6U_W2 P6S_WG1 

K_W02 
zna terminologię z zakresu antropologii w języku angielskim  oraz w podstawowym 
zakresie  w językach realizowanych w ramach kształcenia 

P6U_W1 P6S_WG1 

K_W03 

ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dyscyplin podstawowych dla 

antropologii  P6U_W1 P6S_WG1 

K_W04 
zna metodologię badań naukowych, zwł. w naukach humanistycznych i społecznych 

P6U_W1 P6S_WG1 

K_W05 

omawia wieloaspektowo obecny stan cywilizacji; wiedza ta obejmuje obszar 
najgorętszych ognisk konfliktów społecznych, politycznych i religijnych, kryzysów 
humanitarnych, ze szczególnym akcentem na wiedzę o światowych instytucjach  i 
metodach zaradczych   

P6U_W2 P6S_WK1 
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K_W06 
opisuje  znaczenie zasad etycznych w badaniach naukowych oraz etycznych i 
prawnych uwarunkowań w obszarze działań badawczych, także zasad działań 
przedsiębiorczych w aplikacji antropologicznego znaczenia zasady „Good Life” 

P6U_W2 
P6S_WK2 
P6S_WK3 

K_W07 

zna normy i reguły prawno-organizacyjne oraz etyczne rządzące instytucjami 

nadzorującymi działania w zakresie antropologii 

 

P6U_W2 P6S_WK2 

 Umiejętności: absolwent potrafi 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_U01 

integruje wiedzę z zakresu różnych dyscyplin naukowych  na temat człowieka, 

szczególnie wchodzących w skład funkcjonujących w światowej antropologii 

biologicznej, lingwistycznej, archeologii, a zwłaszcza akcentowanej ze względu na 

cele kierunku antropologii społeczno-kulturowej i dodatkowo antropologii filozoficznej  

P6U_U1 P6S_UW1 

K_U02 

nazywa  obserwowane zjawiska i formułuje problemy badawcze, posługuje się 

właściwymi narzędziami badawczymi, a w razie konieczności  elastycznie traktuje 

zastane lub konstruuje nowe narzędzia badawcze    
P6U_U1 P6S_UW1 

K_U03 
dobiera adekwatne metody; korzysta z metodologii nauk humanistycznych i 
społecznych, m.in. zbiera dane etnograficzne i socjologiczne, tłumaczy wypowiedzi 
ustne i pisemne 

P6U_U1 P6S_UW1 

K_U04 
dokonuje selekcji,  opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga 
wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej specjalności w formie 
planu 

P6U_U2 P6S_UW1 

K_U05 
przygotowuje i redaguje projekt, pisze raport badawczy oraz opracowuje tekst 
naukowy 

P6U_U3 P6S_UW1 

K_U06 

porozumiewa się ze specjalistami z różnych obszarów antropologicznych oraz z 
innymi grupami docelowymi, stosując różne języki, techniki i kanały komunikacji;  
 
potrafi słuchać, wypowiadać się, dokładnie argumentując poglądy, posługuje się przy 
tym językiem i terminologią tak specjalistyczną, jak i adekwatną do grupy docelowej 

P6U_U3 P6S_UK1 

K_U07 
doskonali umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i interkulturowej; 
podejmuje działania pośredniczące między jednostkami i grupami z różnych 
środowisk społecznych czy kulturowych, 

P6U_U2 P6S_UK2 

K_U08 
przygotowuje projekt działań badawczych i przedsięwzięć społecznych, raport z jego 
realizacji 

P6U_U1 P6S_UK1 

K_U09 przygotowuje pracę pisemną, kreuje prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z 

zakresu antropologii oraz wymiarów zastosowań teorii antropologicznych, 

P6U_U3 P6S_UK3 
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K_U10 zna i stosuje język obcy nowożytny na poziomie umożliwiającym tłumaczenie na język 

rodzimy (i vice versa)   tekstów z obszaru antropologii; potrafi przygotować w języku 

obcym plakat konferencyjny oraz opracowania multimedialne 

P6U_U2 P6S_UK2 

P6S_UK3 

K_U11 tłumaczy i wypełnia podstawowe formularze prawne z zakresu prawa imigracyjnego 

(za pomocą języka angielskiego oraz koniecznego języka społeczności lokalnej) 

P6U_U1 P6S_UK1 

K_U12 zna i stosuje przynajmniej na poziomie podstawowym (A1) przynajmniej jeden 

nowożytny język kultury pozazachodniej (arabski/chiński), w celach codziennej 

komunikacji z przedstawicielami tych społeczności 

P6U_U3 P6S_UK1 

K_U13 zna i stosuje przynajmniej na poziomie podstawowym (A2) drugi nowożytny język 

kultury świata zachodniego 

P6U_U2 P6S_UK1 

K_U14 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i interkulturowej; 

rozpoznaje problemy społeczne, projektuje działania i przygotowuje środowisko w 

celach porozumiewawczych, łagodzących konflikty społeczne, doprowadzających do 

ugody 

P6U_U1 P6S_UO1 

K_U15 planuje i organizuje działania celowe, realizuje je jako lider lub aktywny uczestnik 

zespołu wykonawczego 

P6U_U1 P6S_UO1 

K_U16 ocenia i wyciąga wnioski z wykonanego projektu P6U_U2 P6S_UO1 

K_U17 Komunikuje wyniki badań i działalności specjalistom z szerokiego obszaru nauk 

pokrewnych antropologii oraz innym grupom docelowym, wypowiada się i 

argumentuje swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystuje terminologię 

specjalistyczną oraz sposoby wypowiedzi odpowiadające bieżącym sytuacjom 

P6U_U3 P6S_UO1 

P6S_UK1 

K_U18 integruje różne ujęcia i koncepcje antropologiczne oraz dyscyplin pokrewnych, także 

sposoby komunikacji w życiu codziennym 

P6U_U1 P6S_UO1 

K_U19 realizuje samodzielnie lub w grupie wyznaczone cele projektowe, skutecznie 

współpracuje w grupie, podejmuje aktywne role w zespole 

P6U_U1 P6S_UO2 

K_U20 inspiruje i organizuje uczenie się i zarządza działaniami innych P6U_U2 P6S_UO1 
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K_U21 samodzielnie planuje i realizuje poszerzanie swojej wiedzy i rozwijanie 

profesjonalnych umiejętności, korzystając z różnych źródeł informacji (w języku 

angielskim, rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) 

P6U_U2 P6S_UU1 

P6S_UW1 

 Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_K01 

koordynuje proces zdobywania wiedzy, ciągłego kształcenia, doskonalenia 
kompetencji, zdobywania nowych, elastycznych umiejętności,  
wzbogacania wiedzy, wymaganych w sytuacjach badań oraz pracy antropologa 
zaangażowanego w międzykulturowe działania społeczne 

P6U_K2 P6S_KK1 

K_K02 
dba o zachowanie standardów metodologicznych w  badaniach, otwartość i 
wrażliwość na problemy z zakresu nauk o  człowieku i społeczeństwa  oraz 
podejmowanie samodzielnych prób ich opracowania naukowego 

P6U_K1 P6S_KK1 

K_K03 

jest otwarty i krytyczny na nowe idee, koncepcje, teorie, argumenty; rozumie sposoby 
funkcjonowania różnych perspektyw postrzegania rzeczywistości 
 i różnych kontekstów poznawczych oraz życiowych społeczności, szczególnie jako 
społeczności z odmiennych niż antropolog państw czy kultur 

P6U_K2 P6S_KK1 

K_K04 
twórczo wykorzystuje nabytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania teoretycznych 
i praktycznych problemów społeczności, wśród której antropolog pracuje, w 
uzasadnionych przypadkach zasięga opinii ekspertów 

P6U_K2 P6S_KK2 

K_K05 
aktywnie uczestniczy w dyskusjach i działaniach społecznych w kontekście 
międzykulturowym, w kryzysowych sytuacjach personalnych w środowisku pracy 

P6U_K2 P6S_KO1 

K_K06 
angażuje się w międzykulturową działalność społeczną, przygotowując projekty 
prospołeczne, integracyjne (szczególnie w międzykulturowych kontekstach 
wykluczenia uchodźców i imigrantów) 

P6U_K2 P6S_KO1 

K_K07 

uczestniczy w debatach publicznych, stosując się do formalnych i rzeczowych 

wymogów  dyskusji; potrafi dostosować  przekaz informacji do odbiorcy P6U_K2 P6S_KO1 

K_K08 

diagnozuje i inspiruje konieczność działań prospołecznych, zwłaszcza w kontekście 
międzykulturowym, popularyzuje wiedzę naukową w kontekstach różnych kultur i 
społeczności,  
szczególnie grup wykluczonych ze względów społecznych, politycznych czy 
ekonomicznych 

P6U_K2 P6S_KO2 

K_K09 
zarządza wiedzą i umiejętnościami do potrzeb doraźnych w celu najwyższej 
efektywności w rozwiązywaniu problemów 

P6U_K2 P6S_KO3 

K_K10 projektuje działania badawcze i praktyczne plany adaptacji teorii P6U_K2 
P6S_KO2 
P6S_KO3 

K_K11 inspiruje, organizuje i zarządza działaniami innych P6U_K2 
P6S_UO1 
P6S_KO3 

K_K12 
stosuje podstawowe zasady etyki pracy  badawczej, jako zaangażowanego 

antropologa, wyciąga wnioski z negatywnych praktyk, poprawia nietrafne decyzje i 
P6U_K1 P6S_KR1 
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przedsięwzięcia,stosuje „najlepsze praktyki” z zakresu antropologii, także jako 

dyscypliny, której badania mają szczególny charakter aplikacji społecznej 

 

iii W przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny, należy wskazać dyscyplinę wiodącą. 
 
iiiUniwersalne 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 

iiiCharakterystyki 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 

 

 


