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Nazwa kierunku: LINGWISTYKA STOSOWANA 

Poziom studiów: studia II stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji:  poziom 7 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Dziedzina: nauki humanistyczne 

Dyscyplina/Dyscypliny
i
: językoznawstwo (dyscyplina wiodąca), literaturoznawstwo,  nauki o kulturze i religii 

 

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 

PRK
ii
 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego 

stopnia 

poziomów 6-8 

PRK
iii
 

 

 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego 

stopnia 

poziomów 6 i 7 

PRK dla 

dziedziny 

sztuki
iv
 

 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego 

stopnia 

poziomów 6 i 7 

PRK dla 

kwalifikacji 

inżynierskich
v
 

 Wiedza: absolwent zna i rozumie 
Kod składnika 

opisu 

Kod składnika 

opisu 

Kod składnika 

opisu 

Kod składnika 

opisu 

K_W01 

miejsce i znaczenie lingwistyki w systemie nauk humanistycznych oraz 

w sposób rozszerzony specyfikę przedmiotową i metodologiczną 

lingwistyki 

P7U_W1 P7S_WG1 

  

K_W02 
w pogłębionym zakresie współczesne tendencje rozwojowe w nauce o 

przekładzie, ma wiedzę o nurtach i szkołach przekładoznawstwa 
P7U_W1 

P7S_WG1 

P7S_WG2 

  

K_W03 

w pogłębionym stopniu ogólny i szczegółowy aparat pojęciowy, teorie i 

metody badań językoznawczych oraz przekładoznawczych w języku 

polskim oraz w językach studiowanych w ramach kierunku 

P7U_W1 P7S_WG1 

  

K_W04 

na poziomie C2 język angielski, a na poziomie C1 język 

rosyjski/ukraiński Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego, zna gramatykę, leksykę i sposób zapisu właściwy dla 

języka angielskiego na poziomie C2, zaś języka 

P7U_W1 P7S_WG1 
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rosyjskiego/ukraińskiego na poziomie C1 rozumiejąc zaawansowane 

słownictwo specjalistyczne i branżowe oraz struktury i różne rejestry 

języka. 

K_W05 

w pogłębionym zakresie metody analizy i interpretacji tekstów 

specjalistycznych i różnych tekstów kultury, właściwe dla wybranych 

teorii, szkół badawczych w zakresie językoznawstwa oraz 

przekładoznawstwa w odniesieniu do języka polskiego i języków 

studiowanych w ramach kierunku 

P7U_W2 P7S_WK1 

  

K_W06 
w stopniu zaawansowanym strategie i techniki przekładu oraz rozumie 

czynniki warunkujące możliwość ich zastosowania w tłumaczeniu 
P7U_W1 P7S_WG1 

  

K_W07 

w stopniu pogłębionym zjawiska językowe i aspekty użycia języka, a 

także czynniki pragmatyczne i kulturowe z nimi związane, kształtujące 

znaczenie komunikatu językowego i wpływające na jego recepcję 

P7U_W1 P7S_WG1 

  

K_W08 

zaawansowaną metodykę i metodologię dotyczącą prowadzenia badań 

naukowych oraz pozyskiwania i wykorzystywania tej wiedzy dla 

dziedziny prowadzonych badań; poznał kryteria doboru źródeł; zasady 

zbierania i opracowywania potrzebnych materiałów 

P7U_W1 
P7S_WG1 

P7S_WG2 

  

K_W09 
w stopniu pogłębionym prawne, etyczne i kulturowe uwarunkowania 

działalności zawodowej 
P7U_W2 P7S_WK2 

  

K_W10 
pogłębione zasady prawa autorskiego i ochrony własności 

intelektualnej, a także konieczność ich przestrzegania 
P7U_W2 P7S_WK2 

  

K_W11 

różne uwarunkowania działalności zawodowej tłumacza z 

uwzględnieniem różnorodnych form zatrudnienia oraz zasad tworzenia 

jednoosobowej działalności gospodarczej 

P7U_W2 P7S_WK3 

  

 Umiejętności: absolwent potrafi 
Kod składnika 

opisu 

Kod składnika 

opisu 

Kod składnika 

opisu 

Kod składnika 

opisu 

K_U01 

posługiwać się biegle językiem angielskim na poziomie C2 oraz 

językiem rosyjskim/ukraińskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu 

Opisu Kształcenia Językowego, stosuje zaawansowane słownictwo 

specjalistyczne i branżowe, struktury gramatyczne, różne rejestry języka 

i sposób zapisu, właściwy dla języków studiowanych w ramach 

kierunku. 

P7U_U3 
P7S_UW1 

P7S_UK3 

  

K_U02 

umiejętnie wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać 

zaawansowane informacje niezbędne w pracy translatorskiej z 

wykorzystaniem leksykonów, słowników, źródeł multimedialnych, sieci 

Internet; potrafi odnaleźć informacje niezbędne do rozwiązania 

P7U_U1 

P7S_UW1 

P7S_UK3 
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skomplikowanych zadań translatorskich 

K_U03 

posługiwać się pogłębionymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami 

badawczymi i pojęciami właściwymi dla wybranej dziedziny naukowej 

w różnych sytuacjach zawodowych 

P7U_U1 
P7S_UW1 

P7S_UW3 

  

K_U04 

przygotowywać, prezentować oraz prowadzić indywidualnie i w zespole 

wystąpienia ustne w języku polskim oraz w językach właściwych dla 

kierunku studiów, inicjować i prowadzić dyskusje w grupie, przedstawiać i 

uzasadniać swoje stanowisko oraz formułować wnioski i tworzyć 

syntetyczne podsumowania 

P7U_U2 

P7S_UW1 

P7S_UK2 

P7S_UO2 

  

K_U05 

przy użyciu właściwych metod analizy, technik przekładu oraz konsultacji 

specjalistycznych redagować dokumenty  i tłumaczyć teksty literackie, 

audiowizualne, użytkowe i specjalistyczne z języków obcych  

studiowanych w ramach kierunku na język polski 

P7U_U1 

P7S_UW1 

P7S_UK1 

P7S_UO2 

  

K_U06 

przy użyciu właściwych metod analizy, technik przekładu oraz konsultacji 

specjalistycznych redagować dokumenty i tłumaczyć teksty literackie, 

audiowizualne, użytkowe i specjalistyczne z języka polskiego  na języki 

obce studiowane w ramach kierunku 

P7U_U1 

P7S_UW1 

P7S_UK1 

P7S_UO2 

  

K_U07 

przygotowywać i przekładać poprawnie pod względem merytorycznym 

i technicznym prace naukowe z właściwym wykorzystaniem teorii i 

metodologii oraz różnych źródeł i narzędzi 

P7U_U1 
P7S_UW1 

P7S_UW3 

  

K_U08 
kierować pracą zespołu oraz współdziałać w zespole, przyjmując w nim 

różne role, w tym rolę lidera 
P7U_U2 

P7S_UO2 

P7S_UO1 

  

K_U09 
podejmować działania z zakresu własnego uczenia się przez całe życie,  

ciągłego rozwoju zawodowego i ukierunkowania innych w tym zakresie 
P7U_U2 P7S_UU1 

  

K_U10 

wykorzystać podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego, prawa 

administracyjnego, kodeksu karnego oraz szeroko pojętego prawa 

własności intelektualnej w swojej działalności zawodowej w 

charakterze tłumacza języków obcych 

P7U_U1 

P7S_UK1 

P7S_UW1 

 

  

 Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
Kod składnika 

opisu 

Kod składnika 

opisu 

Kod składnika 

opisu 

Kod składnika 

opisu 

K_K01 
ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji analitycznych i 

językowych z zakresu studiowanych języków 
P7U_K1 P7S_KK1 

  

K_K02 dokonywania krytycznej oceny posiadanej wiedzy P7U_K2 
P7S_KK1   
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K_K03 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i 

praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów  w przypadku  trudności  z 

samodzielnym rozwiązaniem problemu 

P7U_K1 P7S_KK2 

  

K_K04 
planowania, z uwzględnieniem priorytetów, działań mających na celu 

realizację zleconych zadań 
P7U_K3 P7S_KO3 

  

K_K05 

sumiennego wypełniania zobowiązań zawodowych, zachowywania się w 

sposób profesjonalny, a także przestrzegania zasad etyki i upowszechniania 

wzorów właściwego postępowania w zawodzie tłumacza 

P7U_K1 
P7S_KK2 

P7S_KR1 

  

K_K06 

angażowania się we współpracę oraz przewodzenia grupom i 

organizacjom społecznym w ramach indywidualnych i zespołowych 

działań na rzecz otoczenia społecznego bądź interesu publicznego 

P7U_K3 
P7S_KO1 

P7S_KO2 

  

 

                                                           
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 

 


