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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Amerykanistyka 

POZIOM STUDIÓW: drugiego stopnia (magisterskie) 

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki 

 

Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 

22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w 

rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia 

się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

 

Symbole 

efektów 

kierunkowych 

Absolwent studiów drugiego stopnia: 

Odniesienie do: 

-uniwersalnych 

charakterystyk 

poziomów PRK 

oraz 

-charakterystyk 

drugiego 

stopnia PRK 

 

Przedmioty realizujące dany efekt 

WIEDZA 

K_W01 

 
Zna w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia stanowiące 
zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu amerykańskiego 
literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, nauk pomocniczych i 
pokrewnych. 

 
 

P7U_W, 
P7S_WG 

Seminarium magisterskie 
Wczesna literatura amerykańska 
Romantyzm i realizm w literaturze USA 
Modernizm i postmodernizm  w literaturze 
amerykańskiej 
Nowe tendencje w literaturze amerykańskiej 
Historia i kultura społeczna USA 
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Społeczeństwo Stanów Zjednoczonych w XX i XXI 
wieku 

K_W02 

 
Zna w pogłębionym stopniu zaawansowane teorie, metody, 
szkoły badawcze właściwe dla różnych dyscyplin nauk 
humanistycznych i społecznych stosowane w badaniach 
zjawisk i procesów kulturowych, społecznych i historycznych 
Ameryki Północnej. 

P7U_W, 
P7S_WG 

Seminarium magisterskie 
Kultura amerykańska XXI wieku 
Współczesne teorie kultury i tożsamości 

kulturowej 

Teorie literatury 

K_W03 

 
Zna w pogłębionym stopniu w języku polskim i angielskim 
zaawansowaną terminologię z zakresu kulturoznawstwa, 
literaturoznawstwa oraz nauk pomocniczych i pokrewnych w 
ramach studiów amerykanistycznych. P7U_W, 

P7S_WG 

Seminarium magisterskie 
Wczesna literatura amerykańska 
Romantyzm i realizm w literaturze USA 
Modernizm i postmodernizm  w literaturze 
amerykańskiej 
Nowe tendencje w literaturze amerykańskiej 
Współczesne teorie kultury i tożsamości 

kulturowej 

Teorie literatury 

K_W04 

 

Ma uporządkowaną zaawansowaną wiedzę szczegółową 

dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu amerykańskiego 

literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz nauk 

pomocniczych i pokrewnych w ramach studiów 

amerykanistycznych 

  
P7U_W, 

P7S_WG 

Kultura amerykańska XXI wieku 
Wczesna literatura amerykańska 
Romantyzm i realizm w literaturze USA 
Modernizm i postmodernizm  w literaturze 
amerykańskiej 
Nowe tendencje w literaturze amerykańskiej 
Historia i kultura społeczna USA 
Społeczeństwo Stanów Zjednoczonych w XX i XXI 
wieku 
Amerykańska kultura audiowizualna 
Zajęcia specjalistyczne do wyboru 1 
Zajęcia specjalistyczne do wyboru 2 
Zajęcia specjalistyczne do wyboru 3 
Zajęcia specjalistyczne do wyboru 4 

 

K_W05 
  Praktyczna nauka języka angielskiego 
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Ma szczegółową wiedzę gramatyczną i leksykalną z zakresu 
języka angielskiego na poziomie C2. 

P7U_W, 
P7S_WG, 

 

K_W06 

 

Zna zasady tworzenia różnego rodzaju tekstów i pism w języku 

angielskim na poziomie C2. 

P7U_W, 
P7S_WG, 

Seminarium magisterskie 
Praktyczna nauka języka angielskiego 

 
 

K_W07 

 
Zna i rozumie główne tendencje rozwojowe nauk z zakresu 
kulturoznawstwa, literaturoznawstwa oraz nauk 
pomocniczych i pokrewnych w ramach studiów 
amerykanistycznych.  

P7U_W, 
P7S_WG, 

Seminarium magisterskie 
Nowe tendencje w literaturze amerykańskiej 
Współczesne teorie kultury i tożsamości 

kulturowej 

Teorie literatury 

K_W08 

 

Zna i rozumie uwarunkowania (np. ekonomiczne, prawne, 

etyczne lub społeczne) różnych rodzajów działań związanych z 

wykonywaniem zawodów, wymagających wysokich 

kompetencji w zakresie studiów amerykanistycznych oraz jest 

świadom podstawowych zasad tworzenia i rozwoju różnych 

form przedsiębiorczości. 

P7U_W, 
P7S_WK 

Praktyki zawodowe (30 godz.) 

Historia i kultura społeczna USA 

Społeczeństwo Stanów Zjednoczonych w XX i XXI 

wieku 

 

K_W09 

 
Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej 
cywilizacji w kontekście komunikacji międzykulturowej i świata 
mediów lub polityki i społeczeństwa USA. 
 

P7U_W, 
P7S_WK 

Historia i kultura społeczna USA 
Zajęcia specjalistyczne do wyboru 1 
Zajęcia specjalistyczne do wyboru 2 
Zajęcia specjalistyczne do wyboru 3 
Zajęcia specjalistyczne do wyboru 4 

K_W10 

 

Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności i 

prawa autorskiego. 

P7U_W, 
P7S_WK 

Seminarium magisterskie 
Praktyczna nauka języka angielskiego 
Praktyki zawodowe (30 godz.) 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 

 
Potrafi właściwie korzystać ze zdobytej wiedzy 
przedmiotowej w celu formułowania i rozwiązywania 
problemów badawczych oraz innowacyjnego wykonywania 

 
 
 

P7U_U, 
P7S_UW 

Seminarium magisterskie 
Wczesna literatura amerykańska 
Romantyzm i realizm w literaturze USA 
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zadań z zakresu studiów amerykanistycznych oraz nauk 
pomocniczych i pokrewnych dobierając i stosując właściwe 
metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki 
informacyjno-komunikacyjne (ICT). 
 
 

Modernizm i postmodernizm  w literaturze 
amerykańskiej 
Nowe tendencje w literaturze amerykańskiej 
Współczesne teorie kultury i tożsamości 

kulturowej 

Teorie literatury 

Historia i kultura społeczna USA 

Społeczeństwo Stanów Zjednoczonych w XX i XXI 

wieku 

Amerykańska kultura audiowizualna 

Zajęcia specjalistyczne do wyboru 1 
Zajęcia specjalistyczne do wyboru 2 
Zajęcia specjalistyczne do wyboru 3 
Zajęcia specjalistyczne do wyboru 4 

 

K_U02 

 
Potrafi właściwie dobierać źródła mówione i pisane oraz 
dokonywać oceny, selekcji, krytycznej analizy i syntezy oraz 
twórczej interpretacji i prezentacji informacji z nich 
pochodzących w zakresie anglojęzycznego kulturoznawstwa, 
literaturoznawstwa oraz nauk pomocniczych i pokrewnych w 
ramach studiów amerykanistycznych. 
 

 
P7U_U 
P7S_UW 

Seminarium magisterskie 
Kultura amerykańska XXI wieku 
Wczesna literatura amerykańska 
Romantyzm i realizm w literaturze USA 
Modernizm i postmodernizm  w literaturze 
amerykańskiej 
Nowe tendencje w literaturze amerykańskiej 

Współczesne teorie kultury i tożsamości 

kulturowej 

Amerykańska kultura audiowizualna 
Zajęcia specjalistyczne do wyboru 1 
Zajęcia specjalistyczne do wyboru 2 
Zajęcia specjalistyczne do wyboru 3 
Zajęcia specjalistyczne do wyboru 4 

Teorie literatury 

K_U03 
 
Potrafi komunikować się w mowie i piśmie w języku polskim i 
angielskim ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy 

 
 
 

Historia i kultura społeczna USA 

Społeczeństwo Stanów Zjednoczonych w XX i XXI 
wieku 
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specjalistyczne z zakresu studiów amerykanistycznych oraz 
nauk pomocniczych i pokrewnych posługując się 
zaawansowaną terminologią specjalistyczną. 

 
 

P7U_U, P7S_UK 

Amerykańska kultura audiowizualna 

Kultura amerykańska XXI wieku 
 

K_U04 

 
Potrafi prowadzić debatę dotyczącą językoznawstwa lub 
literaturoznawstwa, nauk pomocniczych i pokrewnych w 
ramach studiów amerykanistycznych oraz przedstawiać i 
oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich w 
języku polskim i angielskim.  
 
 

 
 

P7U_U, P7S_UK 

Kultura amerykańska XXI wieku 
Wczesna literatura amerykańska 
Romantyzm i realizm w literaturze USA 
Modernizm i postmodernizm  w literaturze 
amerykańskiej 
Nowe tendencje w literaturze amerykańskiej 
Historia i kultura społeczna USA 
Amerykańska kultura audiowizualna 
 

K_U05 
 
Potrafi posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie 
na poziomie C2. 

 
 

P7U_U, P7S_UK 

Praktyczna nauka języka angielskiego 
Praktyki zawodowe (30 godz.) 

 

K_U06 

 
Potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz 
zespołową,  współdziałając z innymi osobami, podejmując 
rolę wiodącą lub kierowniczą.   
 

 
 

P7S_U, P7S_UO 

Praktyczna nauka języka angielskiego 
Wczesna literatura amerykańska 
Romantyzm i realizm w literaturze USA 
Modernizm i postmodernizm  w literaturze 
amerykańskiej 
Nowe tendencje w literaturze amerykańskiej 

 

K_U07 

 
Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się 
przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie. 

 
P7U_U, P7S_UU 

Seminarium magisterskie 
Praktyczna nauka języka angielskiego 
Praktyki zawodowe (30 godz.) 

 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 

 
Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w zakresie 
studiów amerykanistycznych, nauk pomocniczych i 
pokrewnych oraz uznaje znaczenie tej wiedzy w 

 

P7U_K, 
P7S_KK 

Seminarium magisterskie 
Kultura amerykańska XXI wieku 
Wczesna literatura amerykańska 
Romantyzm i realizm w literaturze USA 
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rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych; 
rozumie konieczność ciągłego dokształcania się i rozwoju.  
 

Modernizm i postmodernizm  w literaturze 
amerykańskiej 
Nowe tendencje w literaturze amerykańskiej 
Współczesne teorie kultury i tożsamości kulturowej 
Teorie literatury 
Historia i kultura społeczna USA 
Społeczeństwo Stanów Zjednoczonych w XX i XXI 
wieku 
Amerykańska kultura audiowizualna 
Zajęcia specjalistyczne do wyboru 1 
Zajęcia specjalistyczne do wyboru 2 
Zajęcia specjalistyczne do wyboru 3 
Zajęcia specjalistyczne do wyboru 4 

K_K02 

 
Jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji, 
krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi 
kieruje, i organizacji, w których uczestniczy, przewodzenia 
grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią. 
 
 

 
 
 
 

P7U_K 

Seminarium magisterskie 
Praktyczna nauka języka angielskiego 
Praktyki zawodowe(30 godz.) 

Wczesna literatura amerykańska 

Romantyzm i realizm w literaturze USA 
Modernizm i postmodernizm  w literaturze 
amerykańskiej 
Nowe tendencje w literaturze amerykańskiej 

K_K03 

 
Jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych w tym do 
inspirowania i organizowania działalności na rzecz interesu 
publicznego i środowiska społecznego, wykazuje się 
otwartością i tolerancją wobec innych kultur. 
 
 

P7U_K 
P7S_KO 

Kultura amerykańska XXI wieku 
Współczesne teorie kultury i tożsamości kulturowej 

Historia i kultura społeczna USA 

Społeczeństwo Stanów Zjednoczonych w XX i XXI 
wieku 
Amerykańska kultura audiowizualne 

K_K04 

 
Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w 
pracy specjalisty w zakresie studiów amerykanistycznych. 
 

P7U_K 
P7S_KO 

Praktyki zawodowe (30 godz.) 

 

K_K05   Praktyki zawodowe (30 godz.) 
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Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z 
uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym 
rozwijania dorobku i podtrzymywania etosu zawodu oraz 
przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania 
na rzecz przestrzegania tych zasad. 

P7U_K, 
P7S_KR 

Historia i kultura społeczna USA 

Społeczeństwo Stanów Zjednoczonych w XX i XXI 
wieku 
 

 

 


