
OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: Iberystyka  

POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia (licencjackie, niestacjonarne) 

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. 

 

Odniesienie do: 
-uniwersalnych 
charakterystyk 

poziomów PRK oraz 
-charakterystyk 

pierwszego stopnia 
PRK 

 

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ NAZWA PRZEDMIOTU 

SYMBOL OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

  WIEDZA 

P6U_W, P6S_WG K_W01 zna i rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną 

filologii oraz jej znaczenie wśród nauk humanistycznych i w 

procesie kształtowania kultury 

Wstęp do literatury iberyjskiej, Literatura 

Hiszpanii od średniowiecza do baroku, Literatura 

Hiszpanii od oświecenia do XX wieku, 

Językoznawstwo stosowane, Historia języków 

romańskich, Myśl humanistyczna i społeczna w 

krajach romańskich, Seminarium licencjackie, 

Tłumaczenia pisemne, Tłumaczenia 

specjalistyczne, Komunikacja międzykulturowa, 



Elementy językoznawstwa ogólnego,  

P6U_W, P6S_WG K_W02 Zna podstawową hiszpańską terminologię, teorię i 

metodologię z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa 

Wstęp do literatury iberyjskiej, , Literatura 

Hiszpanii od średniowiecza do baroku, Literatura 

Hiszpanii od oświecenia do XX wieku, Elementy 

językoznawstwa ogólnego, Językoznawstwo 

stosowane, Historia języków romańskich, 

Seminarium licencjackie, Język hiszpański 

specjalistyczny: ekonomiczny, prawniczy, 

Tłumaczenia specjalistyczne, , Etnolingwistyka, , 

Interpretacja tekstów kultury 

P6U_W, P6S_WG K_W03 zna  podstawową hiszpańską terminologię, teorię i 

metodologię z zakresu dydaktyki języków obcych, wiedzy o 

kulturze lub przekładoznawstwa (w ramach wybranej 

specjalności) 

Seminarium licencjackie, Teoria przekładu, 

Tłumaczenia pisemne, Tłumaczenia ustne, 

Komputer w pracy tłumacza, Wstęp do kultury 

krajów postkolonialnych, Teorie postkolonialne, 

Komunikacja międzykulturowa, Interpretacja 

tekstów kultury 

P6U_W, P6S_WG, 

P6S_WK 

K_W04 zna i rozumie główne współczesne kierunki 

literaturoznawstwa i językoznawstwa 

Wstęp do literatury iberyjskiej, Literatura 

latynoamerykańska, Literatura Hiszpanii od 

średniowiecza do baroku, Literatura Hiszpanii od 

oświecenia do XX wieku, Elementy 

językoznawstwa ogólnego, Morfologia i składnia 

języka hiszpańskiego, Językoznawstwo 

stosowane, Historia języków romańskich, 

Seminarium licencjackie, Literatura krajów 

postkolonialnych, ,  

P6U_W, P6S_WG K_W05 zna i rozumie główne współczesne kierunki rozwoju dydaktyki 

języków obcych, kultury lub przekładoznawstwa (w ramach 

wybranej specjalności) 

Seminarium licencjackie, Teoria przekładu, 

Komputer w pracy tłumacza, Wstęp do kultury 

krajów postkolonialnych, Teorie postkolonialne 



P6U_W, P6S_WG, 

P6S_WK 

K_W06 zna i rozumie  podstawowe metody analizy i interpretacji 

tekstów kultury i tekstów naukowych z zakresu nauk 

humanistycznych 

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego, , , 

Wstęp do literatury iberyjskiej, Literatura 

latynoamerykańska, Literatura Hiszpanii od 

średniowiecza do baroku, Literatura Hiszpanii od 

oświecenia do XX wieku, , Morfologia i składnia 

języka hiszpańskiego, Językoznawstwo 

stosowane, Historia języków romańskich, Myśl 

humanistyczna i społeczna w krajach 

romańskich, Seminarium licencjackie, 

Tłumaczenia pisemne, Tłumaczenia ustne, 

Tłumaczenia specjalistyczne, Literatura krajów 

postkolonialnych, Wstęp do kultury krajów 

postkolonialnych, Interpretacja tekstów kultury, 

Komunikacja międzykulturowa 

P6S_WK K_W07 zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa 

autorskiego 

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego, 

Praktyczna nauka języka portugalskiego, Wstęp 

do literatury iberyjskiej, , Seminarium 

licencjackie, Teoria przekładu, Tłumaczenia 

pisemne, Tłumaczenia specjalistyczne 

P6S_WK K_W08 zna sposoby redagowania bibliografii i przypisów 

bibliograficznych 

Seminarium licencjackie, Tłumaczenia pisemne, 

Tłumaczenia specjalistyczne 

P6U_W, P6S_WG K_W09 rozumie kompleksowość natury języka oraz zmienność 

historyczną znaczeń w języku hiszpańskim i w języku 

portugalskim oraz znaczenie języka w procesach poznawczych 

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego, 

Praktyczna nauka języka portugalskiego, 

Językoznawstwo stosowane, Historia języków 

romańskich, Seminarium licencjackie, 

Tłumaczenia pisemne, Tłumaczenia 

specjalistyczne, , Etnolingwistyka, Interpretacja 

tekstów kultury, Elementy językoznawstwa 



ogólnego 

P6U_W, P6S_WG, 

P6S_WK 

K_W10 zna instytucje kultury i ma orientację we współczesnym życiu 

literackim i kulturalnym w krajach hiszpańsko- i 

portugalskojęzycznych 

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego, 

Praktyczna nauka języka portugalskiego,  

Literatura latynoamerykańska, Literatura 

Hiszpanii od średniowiecza do baroku, Literatura 

Hiszpanii od oświecenia do XX wieku, 

Seminarium licencjackie, Język hiszpański 

specjalistyczny: ekonomiczny, prawniczy, 

Tłumaczenia ustne, Literatura krajów 

postkolonialnych, Wstęp do kultury krajów 

postkolonialnych, Interpretacja tekstów kultury, 

Dzieje i kultura Półwyspu Iberyjskiego, dzieje i 

kultura Ameryki Łacińskiej, Komunikacja 

międzykulturowa 

P6U_W K_W11 zna i rozumie zasady działania instytucji edukacyjnych, 

instytucji kultury lub środowisko pracy tłumacza (w ramach 

wybranej specjalności) 

Język hiszpański specjalistyczny: ekonomiczny, 

prawniczy, Tłumaczenia pisemne, Tłumaczenia 

ustne, Tłumaczenia specjalistyczne, Komputer w 

pracy tłumacza, Wstęp do kultury krajów 

postkolonialnych 

P6U_W, P6S_WG K_W12 zna  podstawową terminologię, teorię i metodologię, z 

zakresu dziejów i kultury Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki 

Łacińskiej 

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego, 

Praktyczna nauka języka portugalskiego, Dzieje i 

kultura Półwyspu Iberyjskiego, Dzieje i kultura 

Ameryki Łacińskiej, , Literatura Hiszpanii od 

średniowiecza do baroku, Literatura Hiszpanii od 

oświecenia do XX wieku, Literatura krajów 

postkolonialnych, Wstęp do kultury krajów 

postkolonialnych,  

P6U_W, P6S_WG, K_W13 zna i rozumie historię myśli humanistycznej w krajach Praktyczna nauka języka hiszpańskiego, , 



P6S_WK romańskich, zna fundamentalne dylematy współczesnej 

cywilizacji 

Literatura Hiszpanii od średniowiecza do baroku, 

Literatura Hiszpanii od oświecenia do XX wieku, 

Morfologia i składnia języka hiszpańskiego, 

Językoznawstwo stosowane, Myśl 

humanistyczna i społeczna w krajach 

romańskich, 

Dzieje i kultura Półwyspu Iberyjskiego, Dzieje i 

kultura Ameryki Łacińskiej, Teorie 

postkolonialne 

P6U_W K_W14 zna  podstawową terminologię i narzędzia badawcze używane 

w językoznawstwie stosowanym 

Językoznawstwo stosowane, Historia języków 

romańskich, Seminarium licencjackie, 

Etnolingwistyka,  

UMIEJĘTNOŚCI 

P6U_U, P6S_UW, 
P6S_UK, P6S_UU 

K_U01 potrafi wyszukać, zanalizować, ocenić, selekcjonować i 

wykorzystywać informacje z różnych źródeł pisanych i 

mówionych, potrafi je odpowiednio udokumentować oraz 

stworzyć adekwatną bibliografię 

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego,  Wstęp 

do literatury iberyjskiej, Literatura Hiszpanii od 

średniowiecza do baroku, Literatura Hiszpanii od 

oświecenia do XX wieku, , Morfologia i składnia 

języka hiszpańskiego, Językoznawstwo 

stosowane, Seminarium licencjackie,  

P6U_U, P6S_UW, 
P6S_UK 

K_U02 potrafi korzystać z różnorodnych metod i narzędzi 

badawczych, opracowuje i prezentuje wyniki w zakresie 

literaturoznawstwa lub językoznawstwa 

Wstęp do literatury iberyjskiej, Literatura 

latynoamerykańska, Literatura Hiszpanii od 

średniowiecza do baroku, Literatura Hiszpanii od 

oświecenia do XX wieku, , Morfologia i składnia 

języka hiszpańskiego, Językoznawstwo 

stosowane, Historia języków romańskich, 

Seminarium licencjackie, Tłumaczenia pisemne, 

Tłumaczenia specjalistyczne, Literatura krajów 



postkolonialnych, ,  

P6U_U, P6S_UW, 
P6S_UK 

K_U03 potrafi przygotować zajęcia z języka hiszpańskiego jako 

obcego lub potrafi stworzyć przekład tekstu z języka 

hiszpańskiego i na język hiszpański 

Seminarium licencjackie, Tłumaczenia pisemne, 

Tłumaczenia ustne, Tłumaczenia specjalistyczne  

P6U_U, P6S_UW, 
P6S_UO, P6S_UU 

K_U04 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności 

badawcze korzystając z zaleceń i wskazówek nauczyciela 

akademickiego 

Wstęp do literatury iberyjskiej, , Literatura 

Hiszpanii od średniowiecza do baroku, Literatura 

Hiszpanii od oświecenia do XX wieku, Elementy 

językoznawstwa ogólnego, Morfologia i składnia 

języka hiszpańskiego, Językoznawstwo 

stosowane, Historia języków romańskich, 

Seminarium licencjackie, Teoria przekładu, 

Tłumaczenia pisemne, Tłumaczenia 

specjalistyczne, Komputer w pracy tłumacza, , , , 

Interpretacja tekstów kultury 

Praktyczna nauka języka portugalskiego,  

P6U_U, P6S_UK, 

P6S_UO, P6S_UU 

K_U05 potrafi prowadzić na poziomie podstawowym pracę badawczą 

pod kierunkiem nauczyciela akademickiego 

 Literatura Hiszpanii od średniowiecza do 

baroku, Literatura Hiszpanii od oświecenia do XX 

wieku, Morfologia i składnia języka 

hiszpańskiego, Językoznawstwo stosowane, 

Historia języków romańskich, Seminarium 

licencjackie, ,  

P6U_U, P6S_UK K_U06 potrafi posługiwać się  podstawowymi  pojęciami z dziedziny 

literaturoznawstwa i językoznawstwa w języku hiszpańskim 

Wstęp do literatury iberyjskiej, Literatura 

latynoamerykańska, Literatura Hiszpanii od 

średniowiecza do baroku, Literatura Hiszpanii od 

oświecenia do XX wieku, Elementy 

językoznawstwa ogólnego, Morfologia i składnia 

języka hiszpańskiego, Językoznawstwo 

stosowane, Historia języków romańskich, 



Seminarium licencjackie, Tłumaczenia pisemne, 

Tłumaczenia specjalistyczne, Komputer w pracy 

tłumacza, Literatura krajów postkolonialnych, 

Etnolingwistyka,  

P6U_U, P6S_UK K_U07 potrafi posługiwać się  podstawowymi pojęciami z zakresu 

wiedzy o kulturze lub przekładoznawstwa w różnych 

sytuacjach profesjonalnych za pomocą różnych kanałów 

komunikacji 

Seminarium licencjackie, Teoria przekładu, Język 

hiszpański specjalistyczny: ekonomiczny, 

prawniczy, Tłumaczenia ustne, Komputer w 

pracy tłumacza, Wstęp do kultury krajów 

postkolonialnych, Teorie postkolonialne, 

Komunikacja międzykulturowa, Interpretacja 

tekstów kultury, Interpretacja tekstów kultury 

P6U_U, P6S_UW, 
P6S_UK 

K_U08 potrafi dokonać interpretacji tekstów kultury z zastosowaniem 

metod filologicznych 

Dzieje i kultura Półwyspu Iberyjskiego, Dzieje i 

kultura Ameryki Łacińskiej, Historia języków 

romańskich, Seminarium licencjackie, 

Etnolingwistyka, Interpretacja tekstów kultury, 

Komunikacja międzykulturowa, Literatura 

latynoamerykańska, Literatura krajów 

postkolonialnych 

P6U_U, P6S_UW, 
P6S_UK, P6S_UO 
  

K_U09 potrafi merytorycznie uzasadniać formułowane tezy, potrafi 

wykorzystać poglądy innych autorów oraz formułować wnioski 

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego Myśl 

humanistyczna i społeczna w krajach 

romańskich, Seminarium licencjackie, 

Tłumaczenia specjalistyczne, Praktyczna nauka 

języka portugalskiego 

P6U_U, P6S_UW, 
P6S_UO  

K_U10 posiada umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych oraz 

wystąpień ustnych w języku hiszpańskim dotyczących 

zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych 

ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego,, 

Literatura Hiszpanii od średniowiecza do baroku, 

Literatura Hiszpanii od oświecenia do XX wieku, 

Morfologia i składnia języka hiszpańskiego, 

Językoznawstwo stosowane, Historia języków 



romańskich, Seminarium licencjackie, Teoria 

przekładu, Język hiszpański specjalistyczny: 

ekonomiczny, prawniczy,   

P6U_U, P6S_UK, 

P6S_UO 

K_U11 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w języku 

hiszpańskim i portugalskim w mowie i w piśmie, potrafi 

przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz 

dyskutować z użyciem merytorycznych argumentów 

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego, 

Praktyczna nauka języka portugalskiego,  

Literatura Hiszpanii od średniowiecza do baroku, 

Literatura Hiszpanii od oświecenia do XX wieku, 

Morfologia i składnia języka hiszpańskiego, 

Językoznawstwo stosowane, Historia języków 

romańskich, Seminarium licencjackie, Komputer 

w pracy tłumacza,  

P6U_U, P6S_UK  K_U12 włada językiem hiszpańskim zgodnie z wymaganiami 

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego, a językiem portugalskim – na 

poziomie A2. 

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego, 

Praktyczna nauka języka portugalskiego, Język 

hiszpański specjalistyczny: ekonomiczny, 

prawniczy, Tłumaczenia pisemne, Tłumaczenia 

ustne, Tłumaczenia specjalistyczne 

P6U_U, P6S_UK K_U13 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społeczno-

kulturowych, analizuje ich powiązania z różnymi dziedzinami i 

dyscyplinami nauk humanistycznych 

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego, , Dzieje i 

kultura Półwyspu Iberyjskiego, Dzieje i kultura 

Ameryki Łacińskiej, Językoznawstwo stosowane, 

Historia języków romańskich, Myśl 

humanistyczna i społeczna w krajach 

romańskich, Seminarium licencjackie, Wstęp do 

kultury krajów postkolonialnych, 

Etnolingwistyka, Teorie postkolonialne, 

Interpretacja tekstów kultury, Komunikacja 

międzykulturowa, Elementy językoznawstwa 

ogólnego, Literatura latynoamerykańska, 

Literatura krajów postkolonialnych 



KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P6U_K, P6S_KK, P6S_KR K_K01 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 

rozwoju osobistego, ma świadomość swojej wiedzy i 

umiejętności warsztatowych, wyznacza kierunki swojego 

rozwoju 

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego, 

Praktyczna nauka języka portugalskiego, , Wstęp 

do literatury iberyjskiej, Literatura 

latynoamerykańska, Literatura Hiszpanii od 

średniowiecza do baroku, Literatura Hiszpanii od 

oświecenia do XX wieku, Elementy 

językoznawstwa ogólnego, Morfologia i składnia 

języka hiszpańskiego, Językoznawstwo 

stosowane, Historia języków romańskich, Myśl 

humanistyczna i społeczna w krajach 

romańskich, Seminarium licencjackie, Teoria 

przekładu, Tłumaczenia ustne, Komputer w 

pracy tłumacza, Literatura krajów 

postkolonialnych, , Etnolingwistyka,  

P6U_K, P6S_KK, 

P6S_KO, P6S_KR 

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej 

różne role, wykazuje motywacje do zaangażowanego życia 

społecznego 

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego, 

Praktyczna nauka języka portugalskiego, Język 

hiszpański specjalistyczny: ekonomiczny, 

prawniczy, Tłumaczenia pisemne, Tłumaczenia 

specjalistyczne, Komputer w pracy tłumacza, , , 

Interpretacja tekstów kultury 

P6U_K, P6S_KK, 

P6S_KO, P6S_KR 

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania, na podstawie 

analizy sytuacji i problemów formułuje propozycje rozwiązania 

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego, 

Praktyczna nauka języka portugalskiego, Dzieje i 

kultura Półwyspu Iberyjskiego, Dzieje i kultura 

Ameryki Łacińskiej, Wstęp do literatury 

iberyjskiej, Literatura Hiszpanii od średniowiecza 

do baroku, Literatura Hiszpanii od oświecenia do 

XX wieku, Elementy językoznawstwa ogólnego, 

Morfologia i składnia języka hiszpańskiego, 



Językoznawstwo stosowane, Historia języków 

romańskich, Myśl humanistyczna i społeczna w 

krajach romańskich, Seminarium licencjackie, , ,  

P6U_K, P6S_KK, P6S_KO  K_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zawodu, rozumie problematykę etyczną 

związaną z odpowiedzialnością za trafność i rzetelność 

przekazywanych informacji 

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego, 

Praktyczna nauka języka portugalskiego, , 

Literatura Hiszpanii od średniowiecza do baroku, 

Literatura Hiszpanii od oświecenia do XX wieku, 

Morfologia i składnia języka hiszpańskiego, 

Językoznawstwo stosowane, Seminarium 

licencjackie, Teoria przekładu, Język hiszpański 

specjalistyczny: ekonomiczny, prawniczy, 

Tłumaczenia pisemne, Tłumaczenia ustne, 

Tłumaczenia specjalistyczne, Komputer w pracy 

tłumacza, , Etnolingwistyka,  

Dzieje i kultura Półwyspu Iberyjskiego, Dzieje i 

kultura Ameryki Łacińskiej, Elementy 

językoznawstwa ogólnego, Teoria poskolonialne 

P6U_K, P6S_KK, P6S_KO K_K05 uczestniczy w życiu kulturalnym korzystając z różnych mediów 

i rozumie potrzebę zachęcania innych do kontaktów z kulturą 

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego, 

Praktyczna nauka języka portugalskiego, Dzieje i 

kultura Półwyspu Iberyjskiego, Dzieje i kultura 

Ameryki Łacińskiej, Wstęp do literatury 

iberyjskiej, Literatura latynoamerykańska, 

Literatura Hiszpanii od średniowiecza do baroku, 

Literatura Hiszpanii od oświecenia do XX wieku, 

Elementy językoznawstwa ogólnego, 

Językoznawstwo stosowane, Myśl 

humanistyczna i społeczna w krajach 

romańskich, Seminarium licencjackie, Literatura 

krajów postkolonialnych, Wstęp do kultury 



 

 

 

 

krajów postkolonialnych, Komunikacja 

międzykulturowa, Interpretacja tekstów kultury 


