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Nazwa kierunku: sinologia 
Poziom studiów: studia I stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 6 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Dziedzina: nauki humanistyczne 

Dyscyplina/Dyscyplinyi: literaturoznawstwo - dyscyplina wiodąca, językoznawstwo, historia, 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 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 wymienia i wyjaśnia 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika opisu 

K_W01 
Wymienia procesy tworzenia się państwa chińskiego, jego osiągnięcia naukowe, 
w dziedzinie prawa, piśmiennictwa oraz historii do czasów współczesnych. 

P6U_W1    P6S_WG1 
  

K_W02 
Wyjaśnia zagadnienia dotyczące filozofii, literatury, etnologii i antropologii Chin, 
ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnych wierzeń i zwyczajów oraz 
związaną z nimi typologię i terminologię;  

P6U_W2    P6S_WK1 

  

K_W03 
Prezentuje język chiński i jego gramatykę na poziomie pozwalającym na 
swobodne porozumiewanie się oraz drugi język azjatycki w zakresie 
podstawowego słownictwa  

P6U_W1 P6S_WG1 

  

K_W04 
Wymienia podstawy prawne ochrony własności intelektualnej oraz etyki  w 
działalności zawodowej   

P6U_W2 P6S_WK2 
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K_W05 
Wyjaśnia podstawowe metody, etapy i elementy procesu badania naukowego, 
klasyfikacje metod naukowych oraz status orientalistyki jako nauki 

P6U_W1    P6S_WG1   

 Umiejętności: absolwent rozpoznaje i stosuje 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika opisu 

K_U01 
Rozpoznaje konfucjańskie i legistowskie metody rządzenia; Analizuje, objaśnia i 
interpretuje  teksty źródłowe w języku chińskim 

P6U_U1 P6S_UW1 
  

K_U02 
Stosuje w mowie i piśmie wiedzę z zakresu kultury chińskiej, w tym filozofii, 
piśmiennictwa, historii 

P6U_U1 P6S_UW1 
  

K_U03 Znajduje drogę do chińskich źródeł informacji i korzysta z różnych źródeł P6U_U1 P6S_UW1 
  

K_U04 
Samodzielnie planuje i konsekwentnie realizuje własne uczenie się przez całe 
życie, jest otwarty na nowe idee, nurty i odmienność kulturową 

P6U_U2 P6S_UU1 
  

K_U05 
Swobodnie porozumiewa się w języku chińskim na różnych płaszczyznach: życia 
codziennego, miejsca pracy 

P6U_U3 
P6S_UK1 
P6S_UK3 

  

K_U06 
Stosuje merytoryczną argumentację z wykorzystywaniem poglądów innych 
autorów; uzasadnia swoje stanowisko 

P6U_U3 P6S_UK2 
  

K_U07 
Planuje i organizuje pracę indywidualną i w zespole oraz we współpracy z 
interesariuszami zewnętrznymi 

P6U_U3 
P6S_UO1 
P6S_UO2 

  

K_U08 Nawiązuje kontakty i współdziała z przedstawicielami odmiennych kultur P6U_U3 P6S_UO2 
  

 Kompetencje społeczne: nawiązuje i podejmuje 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika opisu 

K_K01 
Kultywuje i upowszechnia wzory właściwego postępowania w środowisku pracy 
i poza nim. 

P6U_K1 
P6S_KO1 
P6S_KO2 
P6S_KR1 

  

K_K02 
Samodzielnie podejmuje decyzje,  krytycznie ocenia działania  własne  i  
zespołów uwzględniając opinie ekspertów 

P6U_K2 
P6S_KK1 
P6S_KK2 
P6S_KR1 

  

K_K03 
Umiejętnie odnosi się do postaw ksenofobicznych, sinocentrycznych, 
nacjonalistycznych czy skrajnie europocentrycznych 

P6U_K2 
P6S_KK2 
P6S_KO1 
P6S_KR1 
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i W przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny, należy wskazać dyscyplinę wiodącą. 
 
iiUniwersalne 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 

ivCharakterystyki 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 

vCharakterystyki 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 

 

                                                           


