
Załącznik nr 2  
 

Nazwa kierunku: Historia 

Poziom studiów: studia I stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 6 

Profil studiów: ogólnouniwersytecki 

Dziedzina: Nauki humanistyczne 

Dyscyplina/Dyscyplinyi: Historia (dyscyplina wiodąca)  
 

Cykl kształcenia od roku akademickiego: 2022/2023 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotów ogólnouniwersyteckich (lektoraty, wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość, przedmioty misyjne) określone są 
w odrębnych uchwałach Senatu 

 

Symbol 
efektu 

kierunkowe
go 

 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 
Uniwersalnych 
charakterystyk 

pierwszego 
stopnia 

poziomów 6-8 
PRKii 

Odniesienie 
do 

charakterysty
k 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 

w zaawansowanym stopniu fakty i procesy stanowiące 
podstawową wiedzę z zakresu historii Polski od okresu 

pradziejów ziem polskich do czasów współczesnych i historii 
powszechnej od starożytności do czasów współczesnych 

 
P6S_W1 

 
P6S_WG1 
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K_W02 
w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu 

wiedzy szczegółowej dotyczącej historii Polski i historii 
powszechnej 

P6S_W1 P6S_WG1 
  

K_W03 
w zaawansowanym stopniu wybrane elementy z  podstaw 

wiedzy z zakresu kultury historiograficznej 
P6S_W1 P6S_WG1 

  

K_W04 
w zaawansowanym stopniu podstawowe metody i narzędzia  

właściwe warsztatowi historyka 
P6S_W1 P6S_WG1 

  

K_W05 
związki między procesami historycznymi i powiązania  z 
aktualnymi problemami politycznymi, gospodarczymi i 

społecznymi 
P6S_W1 P6S_WK1 

  

K_W06 
w zaawansowanym stopniu zasady z zakresu prawa autorskiego 
w odniesieniu do korzystania z dorobku historiograficznego oraz 

prowadzenia i dokumentowania badań  
P6S_W2 P6S_WK2 

  

 Umiejętności: absolwent potrafi 
Kod składnika 

opisu 

Kod 
składnika 

opisu 

Kod składnika 
opisu 

Kod 
składnika 

opisu 

K_U01 
wyszukiwać, krytycznie oceniać, selekcjonować, analizować i 

użytkować informacje z zakresu historii  
P6U_U1 P6S_UW1 

  

K_U02 
posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, 
paradygmatami badawczymi i aparatem pojęciowym 

właściwymi dla historii  
P6U_U1 P6S_UW1 

  

K_U03 
właściwie dobierać i wykorzystywać metody oraz narzędzia 

badawcze  
P6U_U1 P6S_UW1 

  

K_U04 
samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać  swoje umiejętności 

oraz planować działania na przyszłość dotyczące własnego 
rozwoju  

P6U_U2 P6S_UU1 
  

K_U05 
porozumiewać się w języku polskim z wykorzystaniem różnych 

kanałów i technik komunikacyjnych oraz stosowaniem 
specjalistycznej terminologii historycznej  

P6S_U3 
P6S_UK1 
P6S_UW1 
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K_U06 
przygotowywać wystąpienia ustne w języku polskim dotyczące 
zagadnień szczegółowych z historii Polski i powszechnej oraz 

zagadnień warsztatowych 
P6U_U3 P6S_UK1 

  

K_U07 
przygotowywać typowe prace pisemne w języku polskim z zakresu 
historii dotyczących zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem 

różnych źródeł oraz wybranych ujęć teoretycznych 
P6U_U3 

P6S_UK1 
P6S_UW1 

  

K_U08 
merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów innych 
autorów oraz wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu 

historii, przedstawiając i uzasadniając swoje stanowisko 
P6U_U3 P6_UK2 

  

K_U09 
współdziałać w zespole pełniąc w nim różne role oraz planować i 

organizować pracę i wyznaczać priorytety zadań własnych i 
zespołowych 

P6U_U1 
P6U_K2 

P6S_UO1 
P6S_UO2 

  

 Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
Kod składnika 

opisu 

Kod 
składnika 

opisu 

Kod składnika 
opisu 

Kod 
składnika 

opisu 

K_K01 
dbałości o dorobek i tradycję zawodu historyka  

 
P6U_K1 P6S_KR1 

  

K_K02 
przestrzegania zasad etyki zawodu historyka i standardów 

etycznych prowadzenia badań naukowych 
P6U_K1 P6S_KR1 

  

K_K03 
samooceny własnych kompetencji i ich doskonalenia oraz 

krytycznej oceny odbieranych treści  
P6U_K2 P6S_KK1 

  

K_K04 

zasięgania i uwzględniania opinii eksperta, także opiekuna 
naukowego, w przypadku zdiagnozowania trudności w 

samodzielnym planowaniu i realizacji zadań poznawczych i 
badawczych 

P6U_K2 P6S_KK2 

  

K_K05 
uczestniczeniu w działaniach na rzecz środowiska społecznego, 

zwłaszcza w zakresie upowszechniania historii swojego kraju 
oraz historii regionalnej i lokalnej 

P6U_K1 P6S_KO1 
  

K_K06 
inicjowania działań związanych z promowaniem wartości 

chrześcijańskich i patriotycznych 
P6U_K1 P6S_KO2 

  

 



Załącznik nr 2  
 

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 

 

                                                           


