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EFEKTY KSZTAŁCENIA
DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA
poziom kształcenia

studia pierwszego stopnia

profil kształcenia

ogólnoakademicki

tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

licencjat

1. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia z uzasadnieniem
Kierunek filologia polska jako obca mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Są to studia nad językiem,
literaturą oraz kulturą polską, usytuowane w szerokim horyzoncie międzykulturowym i ujęte w perspektywę
interdyscyplinarną. Stanowią ofertę skierowaną do cudzoziemców i obywateli polskich zamieszkałych na
stałe za granicą.

2. Efekty kształcenia
Objaśnienie oznaczeń:
K (przed podkreślnikiem)
W
U
K (po podkreślniku)
01, 02, 03 i kolejne

– kierunkowe efekty kształcenia
– kategoria wiedzy w efektach kształcenia
– kategoria umiejętności w efektach kształcenia
– kategoria kompetencji społecznych
– numer efektu kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów
filologia polska jako obca
SYMBOL
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku
studiów filologia polska jako obca absolwent/ka:

Odniesienie do
efektów kształcenia
w obszarze
kształcenia w
zakresie nauk
humanistycznych

WIEDZA

K_W01

ma
uporządkowaną podstawową wiedzę o zakresie, miejscu
i znaczeniu
studiów
polonistycznych
w
obszarze
nauk
humanistycznych, o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej
oraz o najnowszych osiągnięciach badawczych w tej dziedzinie

H1A_W01, H1A_W05,
H1A_W06

K_W02

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o współczesnym języku
polskim w ujęciu porównawczym

H1A_W04, H1A_W09

K_W03

ma uporządkowaną wiedzę ogólną o historycznym rozwoju języka
polskiego i miejscu polszczyzny wśród innych języków
indoeuropejskich, zwłaszcza słowiańskich

H1A_W03, H1A_W09

K_W04

ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu socjolingwistyki, kultury
języka polskiego, leksykologii i leksykografii

H1A_W03, H1A_W09,
H1A_W05

K_W05

zna w ogólnym ujęciu historię literatury polskiej od początków do
współczesności, jej konteksty kulturowe oraz zasady periodyzacji, w
powiązaniu z analogicznymi zjawiskami w literaturze powszechnej

H1A_W03, H1A_W05

K_W06

ma wiedzę o najnowszej literaturze
kulturalnego w Polsce

i

wydarzeniach

życia

H1A_W03 H1A_W10
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K_W07

zna i właściwie stosuje elementarną terminologię z zakresu badań
nad językiem, literaturą i ich kontekstami

H1A_W02

K_W08

zna, rozumie i stosuje podstawowe metody analizy i interpretacji
różnych tekstów ze szczególnym uwzględnieniem komunikatów
językowych, w tym literackich

H1A_W07, H1A_W09

K_W09

dysponuje uporządkowaną wiedzą ogólną z zakresu historii Polski;
rozumie wpływ historii na rozwój języka, literatury i kultury polskiej

H1A_W05

K_W10

rozróżnia i potrafi scharakteryzować najważniejsze idee filozoficzne
stymulujące rozwój humanistyki, a zwłaszcza literatury i języka

H1A_W02, H1A_W05

K_W11

wykazuje szczegółową wiedzę przedmiotową, metodologiczną
i metodyczną
w
wybranym
zakresie
językoznawstwa,
literaturoznawstwa lub innych pokrewnych/pomocniczych dyscyplin,
niezbędną dla samodzielnej realizacji prostego zadania badawczego
lub projektu

H1A_W04, H1A_W05
H1A_W06, H1A_W07
H1A_U02, H1A_U08

K_W12

ma podstawową
współczesnych

H1A_W10, H1A_K06

K_W13

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa
autorskiego

wiedzę

o

instytucjach

kultury

i

mediach

H1A_W08

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01
K_U02
K_U03
K_U04

K_U05
K_U06

K_U07

K_U08

K_U09

K_U10

K_U11
K_U12

potrafi biegle posługiwać się standardową odmianą języka polskiego
w mowie i piśmie (poziom biegłości C1 wg Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego)
potrafi tłumaczyć ustnie i pisemnie teksty użytkowe
(niespecjalistyczne) z własnego języka rodzimego na język polski
oraz z języka polskiego na własny język rodzimy
potrafi dokonać analizy językowej wypowiedzi należących do różnych
odmian języka polskiego i do różnych gatunków tekstów
potrafi interpretować wybrane utwory (z różnych epok) należące do
literatury polskiej, odwołując się do wiedzy historycznoliterackiej,
ogólnohumanistycznej i do kontekstów kulturowych
potrafi posługiwać się w typowych sytuacjach profesjonalnych i w
języku polskim podstawowymi ujęciami teoretycznymi, pojęciami
i sprawnościami właściwymi dla polonistyki
potrafi
wyszukiwać,
analizować,
oceniać,
selekcjonować
i wykorzystywać informacje dla celów poznawczych i zawodowych
posiada elementarne umiejętności badawcze i praktyczne
(formułowanie i analiza problemów, dobór metod i narzędzi,
opracowanie, prezentacja i wdrożenie wyników) pozwalające na
rozwiązywanie typowych zadań/problemów w obrębie profesji
związanych z wykształceniem polonistycznym
potrafi napisać języku polskim krótki tekst odpowiadający
elementarnym wymaganiom piśmiennictwa o charakterze naukowym
(sformułowanie i uzasadnienie celu; przedstawienie zastosowanej
metody; cytowanie źródeł; sporządzanie przypisów; zastosowanie
warsztatu bibliograficznego)
potrafi przedstawić po polsku, w postaci swobodnej wypowiedzi
ustnej lub prezentacji z wykorzystaniem technik multimedialnych,
treści naukowe zdobyte podczas samodzielnej lektury źródeł w języku
polskim lub innym znanym języku
umie formułować i wyrażać po polsku w mowie i piśmie własne
poglądy w ważnych sprawach dotyczących kultury, życia
społecznego, problemów zawodowych i kwestii światopoglądowych
posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów
innych autorów oraz formułowania na tej podstawie wniosków w
języku polskim
potrafi posługiwać się podstawowymi programami komputerowymi
(edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do tworzenia

H1A_U07, H1A_U08
H1A_U09, H1A_U10
H1A_U07, H1A_U08
H1A_U09, H1A_U10
H1A_U02, H1A_U05
H1A_U02, H1A_U05

H1A_U04
H1A_U01

H1A_U02

H1A_U08

H1A_U09

H1A_U07, H1A_U08
H1A_U09, H1A_U10
H1A_U06
H1A_U07
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K_U13

K_U14

prezentacji itp.) dla realizowania zadań i rozwiązywania problemów
związanych z posiadanym wykształceniem
potrafi porozumiewać się z innymi osobami i w różnych sytuacjach,
przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych, w języku
polskim, rodzimym oraz w języku angielskim lub niemieckim (na
poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności,
kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

H1A_U07, H1A_U08
H1A_U09, H1A_U10
H1A_U11
H1A_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01
K_K02
K_K03
K_K04

ma świadomość roli wiedzy o języku, literaturze i kulturze w
budowaniu tożsamości indywidualnej, zbiorowej i w rozwijaniu więzi
społecznych
wykazuje potrzebę uczestniczenia w życiu kulturalnym i potrafi tę
potrzebę realizować oraz stymulować w swoim otoczeniu
świadomie kształtuje i pielęgnuje własne upodobania kulturalne,
promując literaturę i kulturę polską w swoim rodzimym otoczeniu
i obszarze językowym
potrafi podjąć partnerski dialog z przedstawicielami odmiennych
światopoglądów i postaw, różnych środowisk i kręgów kulturowych

H1A_W01, H1A_K05
H1A_K01, H1A_K06
H1A_K06
H1A_K02

K_K05

potrafi prawidłowo funkcjonować w zróżnicowanym (także
międzynarodowym) otoczeniu społeczno-kulturowym i zawodowym

H1A_K02, H1A_K03
H1A_K04

K_K06

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie
i realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się

H1A_K01, H1A_K04

K_K07
K_K08

ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa
kulturowego różnych regionów Europy i świata
wykazuje aktywność w podejmowaniu działań profesjonalnych
samodzielnie i zespołowo

H1A_K05
H1A_K02, H1A_K03

K_K09

wykazuje wrażliwość etyczną związaną z własną pracą i udziałem w
różnych formach życia zbiorowego

H1A_K03, H1A_K04

K_K10

potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

H1A_K02
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