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Nazwa kierunku: FILOLOGIA POLSKA 
Poziom studiów: studia II stopnia 
Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: poziom VII Polskiej Ramy Kwalifikacji 
Profil studiów: profil ogólnoakademicki 
Dziedzina: dziedzina nauk humanistycznych 
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 

zna, rozumie problematykę teoretyczną i metodologiczną 
głównych kierunków w badaniach literackich i językoznawczych 
(w tym glottodydaktycznych) niezbędnych do prowadzenia 
badań naukowych właściwych dla Filologii Polskiej 

P7U_W1 P7S_WG1 

  

K_W02 

zna, rozumie główne pojęcia i kategorie poszczególnych 
dyskursów badawczych literaturoznawczych i językoznawczych 
oraz wyjaśnia ich zastosowanie wobec tekstów literackich i 
użytkowych  

P7U_W1 P7S_WG1 

  

K_W03 
zna i rozumie ogólne zagadnienia teoretycznoliterackie, 
przekraczające zakres poetyki 

P7U_W1 P7S_WG1 
  

K_W04 
zna i rozumie ogólne zagadnienia teoretyczne z zakresu 
językoznawstwa ogólnego  

P7U_W1 P7S_WG1 
  

K_W05 
zna i rozumie terminologię związaną z technologiami 
informacyjnymi na poziomie rozszerzonym 

P7U_W1 
P7U_W2 

P7S_WG1 
P7S_WK2 

  

K_W06 
zna i rozumie zasady rozwiązywania problemów naukowych 
właściwych dla kierunku Filologia Polska, kryteria doboru 

P7U_W1 P7S_WG1 
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źródeł, zasady przeprowadzania kwerendy oraz zbierania i 
opracowywania potrzebnych materiałów, zasady pisania i 
redakcji pracy naukowej 

K_W07 
zna i rozumie główne tendencje rozwojowe literaturoznawstwa i 
językoznawstwa 

P7U_W1 P7S_WG2 
  

K_W08 
zna i rozumie kontekst współczesnych studiów kulturowych w 
odniesieniu do kierunku Filologia Polska  

P7U_W2 P7S_WK1 
  

K_W09 
zna i rozumie historię pojęcia kultury i jej dziedziny, nauki 
zajmujące się kulturą, elementy kultury, relacje między kulturą i 
religią, rozumie interkulturowość i multikulturalizm 

P7U_W2 P7S_WK1 
  

K_W10 
zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej oraz 
etos pracy naukowej 

P7U_W2 P7S_WK2 
  

K_W11 

zna i rozumie aksjologiczny kontekst tworzenia, recepcji i 
oddziaływania dzieł literackich oraz dyskursu 
teoretycznoliterackiego i krytycznoliterackiego zwłaszcza w 
odniesieniu do szeroko pojętej kultury polskiej 

P7U_W2 P7S_WK1 

  

K_W12 
zna  zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości 

P7U_W2 P7S_WK3 
  

 Umiejętności: absolwent potrafi 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_U01 

potrafi zaprezentować precyzję i sprawność myślenia 
teoretycznego w wypowiedziach ustnych i pisemnych w języku 
polskim oraz językach wykorzystywanych do badań 
komparatystycznych 

P7U_U1 
P7S_UW1 
P7S_UW3 

  

K_U02 

potrafi zaadaptować najnowszą metodykę i metodologię 
dotyczącą prowadzenia badań naukowych do dziedziny 
prowadzonych przez siebie badań właściwych dla wybranych 
dyscyplin naukowych w obrębie kierunku Filologia Polska 

P7U_U1 
P7S_UW1 
P7S_UW3 

  

K_U03 

potrafi umiejętnie wykorzystywać narzędzia technologii 
informacyjnej w badaniach humanistycznych i procesie 
dydaktycznym, zwłaszcza w badaniach profilowanych przez 
kierunek Filologia Polska 

P7U_U1 
P7S_UW1 
P7S_UW3 

  

K_U04 
potrafi wykorzystywać w mowie i piśmie ugruntowaną wiedzę z 
zakresu zasad poprawnego i sprawnego pisania i mówienia 
oraz wiedzę na temat funkcjonalności środków językowych 

P7U_U1 
P7S_UW1 
P7S_UK1 

  

K_U05 
potrafi tworzyć i wygłaszać oficjalne teksty mówione; potrafi 
zastosować etykietę językową w różnych sytuacjach 

P7U_U3 
P7S_UK1 
P7S_UK2 
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komunikacyjnych w języku polskim  

K_U06 

potrafi wykorzystywać na poziomie rozszerzonym terminologię 
nauk humanistycznych (literaturoznawczą i językoznawczą) w 
języku rodzimym i obcym (poziom B2+ Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego) 

P7U_U3 P7S_UK3 

  

K_U07 
potrafi kierować pracą własną oraz pracą zespołu, pełniąc w 
nim rolę lidera 

P7U_U1 
P7U_K3 

P7S_UO1 
P7S_UO2 

  

K_U08 
potrafi planować ścieżkę rozwoju osobistego i zawodowego 
oraz inspiruje do działań na rzecz uczenia się przez całe życie 

P7U_U2 P7S_UU1 
  

K_U09 
Potrafi w sposób bierny i czynny prowadzić tematyczny dyskurs 
naukowy i krytyczny w obrębie wybranych dyscyplin w ramach 
kierunku Filologia Polska   

P7U_U3 P7S_UK2 
  

K_U10 
potrafi analizować i interpretować wytwory kultury, stosując 
terminologię i teorie z zakresu kulturoznawstwa 

P7U_U1 P7S_UW1 
  

 Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_K01 
jest gotów do analizowania i tworzenia krytycznego dyskursu 
naukowego 

P7U_K2 P7S_KK1 
  

K_K02 

jest gotów do dokonywania oceny głównych zjawisk i tendencji 
kształtujących współczesną kulturę w zakresie wybranych 
dyscyplin naukowych w obrębie kierunku Filologia Polska; 
posiada wystarczającą dyspozycję do klasyfikacji i oceny 
wartości prądów intelektualnych w studiach kulturowych 

P7U_K2 P7S_KK1 

  

K_K03 
jest gotów do dokonywania krytycznej oceny tekstów własnych i 
cudzych 

P7U_K2 P7S_KK1 
  

K_K04 

jest gotów do wykorzystywania wiedzy zdobytej w czasie 
studiów na kierunku Filologia Polska w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych, w uzasadnionych 
przypadkach zasięga opinii specjalistów 

P7U_K2 P7S_KK2 

  

K_K05 
jest gotów do świadomego podjęcia obowiązków humanisty w 
życiu publicznym, kierując się odpowiedzialnością za własną 
pracę i dobro wspólne 

P7U_K2 
P7U_K3 

P7S_KO1 
  

K_K06 

jest gotów do okazywania postawy szacunku wobec obcych 
kultur, a jednocześnie zajmowania krytycznej postawy wobec 
zjawisk godzących w godność osoby oraz wobec wartości 
leżących u podstaw cywilizacji europejskiej, jest skłonny do 

P7U_K1 
P7S_KO1 
P7S_KR1 
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prowadzenia dialogu 

K_K07 
jest gotów do inicjowania własną pracą nowych obszarów 
badawczych, zwłaszcza w odniesieniu do literaturoznawstwa i 
językoznawstwa polskiego 

P7U_K2 P7S_KO2 
  

K_K08 
jest gotów do tego, by logicznie i ekonomicznie zaplanować 
działania służące realizacji stawianych sobie celów  

P7U_K2 P7S_KO3 
  

K_K09 
jest gotów postępować stosując zasady sumienności, 
rzetelności, szacunku dla prawdy oraz przyjmować postawę 
samokrytycyzmu w pracy twórczej  

P7U_K1 P7S_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 

 


