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KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA 

KIERUNKU FILOLOGIA GERMAŃSKA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 

 

SYMBOL KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 
WIEDZA 

K_W01 Zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną filologii oraz rozumie jej znaczenie wśród 
nauk humanistycznych i w procesie kształtowania kultury. 

K_W02 Zna i rozumie terminologię literaturoznawczą w języku niemieckim. 

K_W03 Zna i rozumie terminologię językoznawczą w języku niemieckim.  

K_W04 Zna i rozumie niemiecką terminologię z zakresu wybranej specjalności, tj.: teorii przekładu, 
dydaktyki lub biznesu i gospodarki. 

K_W05 Ma uporządkowaną i zaawansowaną wiedzę ogólną obejmującą niemiecką terminologię, 
teorię i metodologię z zakresu literaturoznawstwa. 

K_W06 Ma uporządkowaną i zaawansowaną wiedzę ogólną obejmującą niemiecką terminologię, 
teorię i metodologię z zakresu językoznawstwa. 

K_W07 Ma uporządkowaną i zaawansowaną wiedzę szczegółową z zakresu wybranej specjalności, 
tj. teorii przekładu; dydaktyki i metodyki oraz działalności pedagogicznej lub biznesu i 
gospodarki.  

K_W08 Ma wiedzę o powiązaniach filologii germańskiej z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauk 
humanistycznych i pokrewnych, ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności 
kulturalnej, oświatowej i biznesowo-gospodarczej.  

K_W09 Zna i rozumie główne kierunki literaturoznawstwa. 

K_W10 Zna i rozumie główne kierunki językoznawstwa.  

K_W11 Zna i rozumie główne metody analizy i interpretacji tekstów kultury. 

K_W12 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego. 

K_W13 Zna sposoby redagowania bibliografii i przypisów bibliograficznych. 

K_W14 Zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji, rozumie kompleksowość natury 
języka, jego złożoności, ze sposobów funkcjonowania języka w różnych zakresach 
komunikacji oraz zmienności historycznej znaczeń w języku niemieckim. 

K_W15 Ma zaawansowaną wiedzę o podobieństwach i różnicach pomiędzy studiowanym językiem 
niemieckim a językiem polskim. 

K_W16 Ma wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu literackim i 
kulturalnym w krajach niemieckiego obszaru językowego. 
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K_W17 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną dotyczącą historii języka i literatury w krajach 
niemieckiego obszaru językowego. 

K_W18 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną dotyczącą kultury krajów niemieckiego obszaru 
językowego. 

UMIEJĘTNOŚCI 
K_U01 Wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i użytkuje informacje z różnych źródeł pisanych i 

mówionych, potrafi je odpowiednio udokumentować, stworzyć adekwatną bibliografię. 

K_U02 Zna i potrafi korzystać z metod i narzędzi badawczych, opracowuje wyniki w zakresie 
literaturoznawstwa. 

K_U03 Zna i potrafi korzystać z metod i narzędzi badawczych, opracowuje wyniki w zakresie 
językoznawstwa. 

K_U04 Zna i potrafi korzystać z metod i narzędzi badawczych typowych dla wybranej specjalności, 
tj.: przekładu, metodyki nauczania języka obcego lub biznesu i gospodarki.  

K_U05 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze korzystając z 
zaleceń i wskazówek opiekuna naukowego. 

K_U06 Potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny literaturoznawstwa w typowych sytuacjach 
profesjonalnych. 

K_U07 Potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny językoznawstwa w typowych sytuacjach 
profesjonalnych. 

K_U08 Potrafi posługiwać się pojęciami z zakresu wybranej specjalności, tj.: teorii przekładu lub 
dydaktyki, lub biznesu i gospodarki w typowych sytuacjach profesjonalnych.  

K_U09 Potrafi dokonać interpretacji tekstów kultury z zastosowaniem typowych metod 
filologicznych. 

K_U10 Ma umiejętność merytorycznego uzasadniania formułowanych tez, potrafi krytycznie 
wykorzystać poglądy innych autorów, formułować wnioski oraz komunikować je 
zróżnicowanym kręgom adresatów.   

K_U11 Potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny w 
języku niemieckim, wykorzystując różne kanały i techniki komunikacyjne. 

K_U12 Ma umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych w języku niemieckim dotyczących 
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także 
różnych źródeł. 

K_U13 Ma umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych w języku niemieckim dotyczących 
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także 
różnych źródeł.  
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K_U14 Potrafi w sposób krytyczny korzystać z dostępnych urządzeń multimedialnych i 
nowoczesnej technologii w celu pozyskania informacji, samokształcenia lub nawiązania 
kontaktu ze specjalistami. 

K_U15 Zna język niemiecki na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

K_U16 Zna w stopniu komunikatywnym, na poziomie minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego, drugi język obcy nowożytny w mowie i piśmie. 

K_U17 Potrafi odpowiednio planować i określać priorytety służące realizacji określonego przez 
siebie, wraz z innymi lub przez innych zadania; potrafi współpracować z innymi studentami 
w ramach zadań zespołowych i projektów. 

K_U18 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego. 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_K01 Ma świadomość swojej wiedzy i swoich umiejętności, podchodzi krytycznie do odbieranych 

i pozyskiwanych treści.  

K_K02 Potrafi ocenić, kiedy do rozwiązania problemu potrzebna jest wiedza eksperta, nawiązać 
kontakty i zwrócić się o pomoc. 

K_K03 Jest gotowy do angażowania się w życie społeczne i zawodowe, charakteryzuje się 
postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności. 

K_K04 Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, jego dorobkiem i 
tradycją; rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność działań 
oraz rzetelność przekazywanych informacji. 

K_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie i propagowanie dziedzictwa 
kulturowego Europy, ma świadomość znaczenia tego dziedzictwa dla zrozumienia 
wydarzeń społecznych i kulturalnych.  

K_K06 Uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym korzystając z różnych mediów i rozumie 
potrzebę zachęcania innych do kontaktów z kulturą i angażowania się na rzecz instytucji 
społecznych, inicjuje takie działania. 

 

Objaśnienia oznaczeń:  

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 
 


