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Kierunkowe efekty kształcenia na studiach I stopnia kierunku filologia germańska 

 

Symbol Efekt 

WIEDZA 

K_W01 Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk huma-

nistycznych oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej 

K_W02 Zna podstawową terminologię filologiczną w języku niemieckim z zakresu litera-

turoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, teorii przekładu lub glotto-

dydaktyki. 

K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną, dotyczącą teorii i metodologii z zakresu dys-

cyplin naukowych, właściwych dla kierunku filologia germańska, tzn. literaturo-

znawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, teorii przekładu lub glotto-

dydaktyki. 

K_W04 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie dyscyplin naukowych, wła-

ściwych dla kierunku filologia germańska, tj. literaturoznawstwa, kulturoznaw-

stwa, językoznawstwa, teorii przekładu lub glottodydaktyki. 

K_W05 Ma orientację w powiązaniach dyscyplin  neofilologicznych z innymi obszarami 

humanistyki oraz wybranymi Obszarami nauk społecznych, w szczególności histo-

rią, historią sztuki, filozofią, psychologią, pedagogiką, socjologią. 

K_W06 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych no-

wych osiągnięciach w zakresie dyscyplin, właściwych dla kierunku filologia ger-

mańska, tzn. literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, teorii prze-

kładu lub glottodydaktyki. 

K_W07 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych gatunków tek-

stowych, pisemnych i ustnych, właściwych dla wybranych tradycji lub szkół ba-

dawczych w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa, glot-

todydaktyki lub translatoryki. 

K_W08 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego. 

K_W09 Ma podstawową wiedzę o kompleksowej naturze języka, jego złożoności, rodo-

wodzie, historycznej zmienności oraz o sposobach funkcjonowania w różnych 

zakresach komunikacji. 

K_W10 

 

Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym ży-

ciu kulturalnym. 

K_W11 

 

Ma podstawową wiedzę o podobieństwach i różnicach pomiędzy studiowanym j. 

obcym a j. ojczystym. 

K_W12 

 

Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie wybranej specjalności.  

UMIEJĘTNOŚCI 

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

staniem różnych źródeł mówionych i pisanych. 

K_U02 Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę 

problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i pre-

zentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie wybra-

nych specjalności. 

K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując 

się wskazówkami opiekuna naukowego. 
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K_U04 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami 

badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanych dyscyplin w typowych 

sytuacjach zawodowych. 

K_U05 Potrafi rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiowa-

nego kierunku (teksty literackie, ogólne, specjalistyczne), przeprowadzić ich kry-

tyczną analizę i interpretację, stosując typowe metody w celu określenia ich zna-

czeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym. 

K_U06 Posiada umiejętność merytorycznego uzasadnienia swoich tez interpretacyjnych z 

wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków  

K_U07 Potrafi porozumiewać się, wykorzystując różne kanały i techniki komunikacyjne, 

ze specjalistami w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku filolo-

gia germańska, w j. niemieckim i polskim. 

K_U08 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku obcym, 

uwzględniając różne formy, cele i warianty stylistyczne i wykorzystując wielora-

kie ujęcia teoretyczne oraz źródła. 

K_U09 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku obcym, właści-

wym dla danego kierunku z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a 

także różnych źródeł. 

K_U10 

 

Ma umiejętności językowe w zakresie języka kierunkowego, czyli języka nie-

mieckiego, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego 

Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz/lub w zakresie innego nowożytnego 

języka, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Sys-

temu Opisu Kształcenia Językowego. 

K_U11 

 

Posiada umiejętności profesjonalne w zakresie wybranej specjalności.  

K_U12 

 

Potrafi stosować odpowiednie metody, strategie i techniki nauczania j. obcych z 

uwzględnieniem osiągnięć innych pokrewnych dziedzin nauki, jak psychologia i 

pedagogika  

K_U13 Posiada umiejętność przygotowania autorskich programów nauczania j. obcego  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę cią-

głego dokształcania się i rozwoju zawodowego. 

K_K02 Jest otwarty na nowe idee i gotów do przeformułowania swojego stanowiska. 

K_K03 Potrafi pracować i współdziałać w grupie, przyjmując w niej różne role. 

K_K04 Samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze. 

K_K05 Efektywnie organizuje swoją pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania. 

K_K06 Ma świadomość znaczenia refleksji filologicznej dla kształtowania się więzi spo-

łecznych. 

K_K07 Rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za jakość przeka-

zywanej wiedzy. 

K_K08 ma świadomość dylematów związanych z wykonywaniem zawodu. 

K_K09 Ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy oraz 

własnej odpowiedzialności za jego zachowanie. 

K_K10 Rozumie potrzebę uczestniczenia w życiu kulturalnym i zachęcania innych do 

kontaktów z kulturą. 

 


