EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU FILOLOGIA

Nazwa kierunku: FILOLOGIA

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Liczba ECTS: 180

Profil kształcenia: praktyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne

Wiodąca dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Liczba semestrów: 6
Symbole efektów
kierunkowych

F_W01

F_W02

F_W03

F_W04

Kierunkowe efekty uczenia się

Odniesienie do uniwersalnych
charakterystyk PRK

WIEDZA: ZNA I ROZUMIE
w zaawansowanym stopniu terminologię właściwą P6U_W
dla dyscypliny naukowej. Zna w zaawansowanym
stopniu wybrane teorie odnoszące się do podstaw
nauk filologicznych oraz ich zastosowanie
praktyczne.
w zaawansowanym stopniu kompleksową naturę
P6U_W
języka uwzględniająca gramatykę i semantykę,
rejestry języka i dialektów, i ich odniesienie do
praktyki filologicznej.
zakres językoznawstwa oraz podstawy
P6U_W
literaturoznawstwa z obszaru kulturowego języka
specjalności kierunku zorientowaną na jej
zastosowania praktyczne.
zinformatyzowane techniki wykonywanych zadań, P6U_W
norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w
obszarach działalności zawodowej związanej ze
specjalnością kierunku studiów.
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Odniesienie do charakterystyki
drugiego stopnia PRK dla
właściwego poziomu
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kulturę i historię krajów z obszaru językowego
P6U_W
powiązanego ze specjalnością studiów i ich
wpływie na współczesne problemy cywilizacyjne.
funkcjonowanie instytucji związanych z
P6U_W
działalnością zawodową filologa.
potrzeby i oczekiwania odbiorców usług
P6U_W
świadczonych zgodnie ze specjalnością kierunku
studiów.
rozwój różnych form przedsiębiorczości a także
P6U_W
posiada wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy
w instytucjach związanych z działalnością
zawodową w zakresie filologii.
przepisy prawne oraz ich interpretację w zakresie
P6U_W
ochrony praw autorskich i własności przemysłowej
UMIEJĘTNOŚCI: POTRAFI
wyszukiwać z różnych źródeł, w tym z
P6U_U
elektronicznych baz danych, analizować, krytycznie
oceniać, wybierać i wykorzystywać informacje
niezbędne do formułowania i rozwiązywania
problemów oraz realizacji złożonych zadań
zawodowych filologa stosując właściwe metody i
techniki badawcze, w tym zaawansowane
techniki informacyjno-komunikacyjne.
samodzielnie planować swój rozwój, zdobywać
P6U_U
wiedzę i doskonalić praktyczne umiejętności
związane działalnością zawodową odnoszącą się do
specjalności kierunku studiów w systemie
samokształcenia się przez całe życie.
umiejętnie interpretować teksty i wykorzystywać
P6U_U
podstawowe metody ich krytycznej analizy.
zaplanować i wskazać kolejne etapy organizacji
P6U_U
pracy zespołowej, w tym uwzgledniającej udział
językoznawców i literaturoznawców, a także
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indywidualnej w zakresie świadczenia
specjalistycznych usług językowych.
przeprowadzić prostą diagnozę potrzeb odbiorców
usług świadczonych przez specjalistę filologa (np.
nauczyciela, tłumacza).
ocenić przydatność wykorzystywanych źródeł
informacji oraz technik stosowanych w
rozwiazywaniu typowych zadań praktycznych
występujących w działalności zawodowej filologa.
przeprowadzić analizę tekstu z zastosowaniem
podstawowych metod analitycznych,
uwzględniając przy tym kontekst społeczny.
brać udział w debacie, przedstawiać i
merytorycznie argumentować oraz formułować
wnioski i prezentować samodzielne sądy
odnoszące się do zagadnień filologicznych
,dyskutować o nich w języku specjalności kierunku
studiów.
porozumiewać się z otoczeniem z wykorzystaniem
specjalistycznej terminologii, różnych technik
komunikacyjnych w zakresie działalności
zawodowej, posługując się językiem specjalności
kierunku studiów.
posługiwać się językiem obcym na poziomie C1-C2
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego
posiada znajomość drugiego języka obcego na
poziomie B2 lub B1 w zależności od wyboru
specjalizacji.
posługiwać się zaawansowanymi technikami
informacyjno-komunikacyjnymi, przetwarzania
tekstów wspierającymi analizę i interpretację
danych dotyczących formułowania, analizowania i
3

P6U_U

P6S_UW

P6U_U

P6S_UW

P6U_U

P6S_UW

P6U_U

P6S_UK
P6S_UW

P6U_U

P6S_UK

P6U_U

P6S_UK

P6U_U

P6S_UK

P6U_U

P6S_UW

F_K01

F_K02

F_K03

F_K04

F_K05

rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu
filologii.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: JEST GOTÓW DO
współorganizowania działalności na rzecz
P6U_K
środowiska
społecznego w tym w celu pozyskania środków na
wsparcie działalności związanej z rynkiem usług
językowych.
Świadomego działania na rzecz ochrony
P6U_K
dziedzictwa kulturowego Polski, krajów
anglojęzycznych oraz Europy.
do krytycznej oceny odbieranych treści
P6U_K
dotyczących zagadnień filologicznych i zasięgania w
trudnych sprawach opinii ekspertów.
do rozstrzygania dylematów związanych z
P6U_K
wykonywaniem zawodu filologa dbając o jego
dorobek i tradycje.
przestrzegania w pracy zasad etyki zawodowej i
P6U_K
wymagania tego od współpracowników.

Objaśnienie oznaczeń w symbolach:
P6S - poziom PRK 6, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego
P6U - odniesienie do uniwersalnych charakterystyk PRK
WG - kategoria wiedzy, zakres i głębia
WK – kategoria wiedzy, kontekst
UW- kategoria umiejętności, wykorzystanie wiedzy
UO – kategoria umiejętności, organizacja pracy
UK – kategoria umiejętności, komunikowanie się
UU – kategoria umiejętności, uczenie się
KK - kategoria kompetencji społecznych, ocena (krytyczna)
KO – kategoria kompetencji społecznych, odpowiedzialność
KR – kategoria kompetencji społecznych, rola zawodowa
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