
Kierunkowe efekty kształcenia na studiach II stopnia kierunku filologia germańska 

 

Symbol Efekt 

WIEDZA 

K_W01 Ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humani-

stycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej, którą jest w stanie 

rozwijać i twórczo stosować w pracy zawodowej. 

K_W02 Zna terminologię nauk filologicznych właściwych dla kierunku filologia germań-

ska (literaturoznawstwo/ kulturoznawstwo/ językoznawstwo/ glottodydaktyka, 

translatoryka) na poziomie rozszerzonym. 

K_W03 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i meto-

dologię z zakresu dyscyplin właściwych dla kierunku filologia germańska (litera-

turoznawstwo/ kulturoznawstwo/ językoznawstwo/glottodydaktyka/ 

translatoryka). 

K_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu 

nauk filologicznych właściwych dla kierunku filologia germańska (literaturoznaw-

stwo/ kulturoznawstwo/ językoznawstwo/glottodydaktyka / translatoryka). 

K_W05 Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dyscyplin naukowych, właściwych dla kie-

runku (literaturoznawstwo/ kulturoznawstwo/ językoznawstwo/ glottodydaktyka / 

translatoryka) z innymi dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z 

których został wyodrębniony studiowany kierunek studiów, pozwalającą na 

integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych (filozofia, 

psychologia, pedagogika, socjologia, historia sztuki). 

K_W06 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach ba-

dawczych oraz problemach podejmowanych przez współczesną myśl w poszcze-

gólnych dziedzinach nauki właściwych dla kierunku filologia germańska. 

K_W07 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i 

problematyzowania w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku 

filologia germańska, czyli w zakresie literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa/ 

językoznawstwa, glottodydaktyki  lub translatoryki.  

K_W08 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemy-

słowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności inte-

lektualnej. 

K_W09 Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka, jego historycznej zmien-

ności, stylistycznym zróżnicowaniu i sposobach funkcjonowania w różnych zak-

resach komunikacji. 

K_W10 

 

Ma dobrą orientację we współczesnym życiu kulturalnym krajów niemiecko-

języcznych. 

K_W11 

 

Ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu tłumacza i/lub nauczyciela w różnych 

zakresach komunikacji i sytuacjach zawodowych.  

K_W12 

 

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową o funkcjonowaniu 

nauczyciela w zróżnicowanym środowisku społecznym. 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje z wykorzys-

taniem źródeł mówionych i pisanych oraz formułować na ich podstawie krytyczne 

sądy. 

K_U02 Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych 

autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i narzędzi badawczych, 

opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie 

złożonych problemów w zakresie literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa/ języko-



znawstwa, glottodydaktyki  lub translatoryki. 

K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz 

podejmować samodzielne działania zmierzające do rozwijania zdolności i 

kierowania własną karierą zawodową. 

K_U04 Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin filologicznych, 

właściwych dla kierunku filologia germańska oraz wykorzystywania jej w 

różnorodnych sytuacjach zawodowych. 

K_U05 Potrafi analizować, interpretować i krytycznie oceniać zróżnicowane formy 

różnych gatunków tekstowych , stosując oryginalne podejścia i uwzględniając 

nowe osiągnięcia dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku filologia 

germańska. 

K_U06 Posiada umiejętność argumentowania i merytorycznego uzasadnienia swoich tez 

interpretacyjnych z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych 

autorów, formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań. 

K_U07 Potrafi formułować krytyczne opinie o wytworach kultury na podstawie wiedzy i 

doświadczenia oraz zaprezentować krytyczne opracowania w różnych formach i w 

różnych mediach. 

K_U08 Potrafi porozumiewać się ze specjalistami pokrewnych i innych dziedzin 

naukowych w języku obcym i ojczystym w celu optymalnego rozwiązania 

problemu w zakresie nauk, właściwych dla kierunku filologia germańska. 

K_U09 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku 

obcym, właściwym dla studiowanego kierunku o różnej formie, celu, objętości i 

stylu, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych oraz źródeł. 

K_U10 

 

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku 

obcym, właściwym dla studiowanego kierunku, z wykorzystaniem różnych ujęć 

teoretycznych oraz źródeł. 

K_U11 

 

Ma umiejętności językowe właściwe dla kierunku filologia germańska zgodne z 

wymaganiami określonymi dla poziomu B2+/C1 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego. 

K_U12 

 

Ma pogłębioną umiejętność tłumaczenia tekstów z różnych zakresów komunikacji  

i/lub nauczania języka obcego na różnych poziomach zaawansowania.  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. 

K_K02 Potrafi pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role. 

K_K03 Potrafi prawidłowo określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie 

lub innych zadania. 

K_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z wykonywaniem 

zawodu. 

K_K05 Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa 

kulturowego regionu, kraju, Europy. 

K_K06 Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi 

wydarzeniami kulturalnymi i potrafi zachęcać innych do kontaktów z kulturą. 

K_K07 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi 

społecznych. 

K_K08 Jest otwarta/y na nowe idee i gotowa/y do przeformułowania swojego stanowiska. 

K_K09 Efektywnie organizuje swoją pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania.  

 


