
 
EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 DLA KIERUNKU STUDIÓW:  
 

„Polacy i Niemcy w Europie”  
                                                                                                                                            wpisać nazwę kierunku studiów 

 

poziom kształcenia 
 

…………………………………………II stopnia……………………………………………………….…………………………………………………….. 

wpisać studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie 

profil kształcenia 
 
…………………………………………………ogólnoakademicki…………………………………….…………………………………………………….. 

wpisać ogólnoakademicki lub praktyczny 

tytuł zawodowy 
uzyskiwany przez 
absolwenta 

……………magistra polsko-niemieckich stosunków międzykulturowych 
……………………………………………….. 

wpisać tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, magister, magister sztuki, magister inżynier 

 
 
1. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia z uzasadnieniem 

Studia międzykulturowe „Polacy i Niemcy w Europie” ze względu na swój przedmiot, 
metodologię oraz rolę, jaką mogą odegrać w procesie kulturowej i politycznej 
integracji społeczeństw Polski i Niemiec, mieszczą się w obszarze nauk 
humanistycznych. Studia PiNwE mają na celu zapoznanie studentów z problematyką 
związków polsko-niemieckich, ze szczególnym uwzględnieniem roli języka, literatury i 
historii obu państw. Przedmiot studiów i metodologia wykorzystują osiągnięcia z 
zakresu wybranych dyscyplin humanistycznych (polonistyka, filologia germańska, 
historia), ważnych z punktu widzenia współczesnych polsko-niemieckich relacji w 
dziedzinie kultury, edukacji i polityki. W programie kształcenia PiNwE uwzględniona 
została także obecność dyscyplin ze społecznego obszaru kształcenia (prawo, 
politologia), co nie zmienia w sposób zasadniczy jednoobszarowego charakteru 
całego programu, gdyż moduły z obszaru nauk społecznych nie przekraczają 
wymiaru 20% punktów ECTS z liczby 120 punktów ECTS, umożliwiających 
ukończenie studiów na kierunku PiNwE. 
 
Wskazać, czy kierunek mieści się w jednym obszarze kształcenia, czy obejmuje kilka obszarów kształcenia spośród 8 obszarów kształcenia, dla 
których opisy efektów kształcenia są zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w 
sprawie  Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520). Jeżeli kierunek studiów prowadzi do uzyskania tytułu 
zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera należy również wskazać, że wykorzystano efekty kształcenia z zakresu kompetencji inżynierskich. 
Uzasadnić umiejscowienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Efekty kształcenia 

1.1 Ogólne efekty kształcenia 

 

Profil ogólnoakademicki 

Absolwent studiów „Polacy i Niemcy w Europie” jest w stanie świadomie i twórczo 

uczestniczyć w kulturze i życiu społecznym, dysponując pogłębioną, poszerzoną i 

zaktualizowaną  wiedzą oraz odpowiednio wykształconymi umiejętnościami, które może 

stosować w sytuacjach profesjonalnych i nieprofesjonalnych. Po ukończeniu studiów 

drugiego stopnia winien on w poszerzonym zakresie znać, rozumieć i analizować zjawiska, 

procesy oraz teksty komunikacyjne, zarówno użytkowe, jak i artystyczne; powinien 

rozpoznawać i w odpowiednich kontekstach interpretować twory rodzimej i obcej kultury 

symbolicznej; powinien wykazywać się pogłębioną znajomością kształtujących ją idei 

artystycznych i filozoficznych oraz procesów społeczno-historycznych. 

Humanistyczne dyspozycje absolwenta studiów „Polacy i Niemcy w Europie” przejawiają się 

w jego pogłębionej znajomości dziedzictwa języka i literatury, zarówno polskiej, jak i 

niemieckiej oraz znajomości historii i kultury dawnej i współczesnej Europy. Absolwent ma 

pogłębioną świadomość specyfiki zdobytej wiedzy, jej odniesień do innych obszarów 

humanistyki i jej społecznego znaczenia. Jest uwrażliwiony na dobra kultury,  przestrzega 

zasad etyki w swoich działaniach edukacyjnych i społecznych. Wykazuje  gotowość 

rozwijania uzyskanego wykształcenia. 

Adepci studiów PiNwE zdobywają wiedzę specjalistyczną oraz kompetencje kulturoznawcze. 

Zdobyte na studiach licencjackich umiejętności (teoretyczne, metodologiczne i analityczno-

interpretacyjne) pogłębiają i doskonalą w ramach poszczególnych modułów studiów 

poświęconych: historii Polski i Niemiec; zagadnieniom językoznawczym, literaturoznawczym 

i kulturoznawczym; problematyce politologicznej i prawnej w kontekście europejskim. 

Nieodłączną częścią studiów są zajęcia służące wymianie doświadczeń kulturowych, które 

studentom z obydwu krajów stwarzają bezpośrednią okazję do merytorycznej dyskusji i 

kształtowania postaw otwartych na rozumienie odmienności innych kultur. W ten sposób 

absolwenci opanowują niezbędne umiejętności z zakresu komunikacji interkulturowej (w tym 

język obcy), co pozwala im na swobodne poruszanie się w obszarze stosunków polsko-

niemieckich i rozpoczęcie aktywności zawodowej w różnych dziedzinach oferowanych przez 

rynek pracy – zgodnie z założeniami współpracy między Polską i Niemcami. 

 

 



1.2 Szczegółowe efekty kształcenia 

  

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk 

humanistycznych  

Objaśnienie oznaczeń w symbolach efektów kształcenia: 

K – kierunkowe efekty kształcenia 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K – (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych  

OH2 – efekty kształcenia w obszarze nauk humanistycznych dla studiów II stopnia 

OS2 – efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych dla studiów II stopnia 

 

Profil ogólnoakademicki 

 

Efekty 
kształcenia  
dla 
kierunku 
(K) 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 
KSZTAŁCENIA 

Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku 
„Polacy i Niemcy w Europie” absolwent: 

Odniesienie do 
efektów 
kształcenia dla 
obszarów studiów 
humanistycznych 

WIEDZA 
K_W01 ma uporządkowaną, pogłębioną i poszerzoną wiedzę 

o specyfice przedmiotowej i metodologicznej badań 
nad językiem polskim i niemieckim lub literaturą 
polską i niemiecką oraz ich kontekstami lub historią 
Polski i Niemiec, jest także w stanie swą wiedzę 
rozwijać i twórczo stosować w działalności 
profesjonalnej 

OH2_W01 
OH2_U01 
OH2_K01 

K_W02 zna i właściwie stosuje zaawansowaną terminologię z 
zakresu badań nad językiem lub literaturą lub z 
zakresu badań historycznych 

OH2_W02 
OH2_U03 

K_W03 ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę 
ogólną (obejmującą terminologię, teorie i 
metodologie oraz procesy rozwojowe) z zakresu 
badań nad językiem lub literaturą lub historią polską i 
niemiecką, i ich kulturowymi kontekstami 

OH2_W03 
OH2_U03 
OH2_K04 

K_W04 zna aktualne tendencje i wybrane nowe prace z 
krajowych  i zagranicznych badań  nad językiem lub  
literaturą polską i niemiecką oraz ich kulturowymi 
kontekstami lub historią Polski i Niemiec, potrafi 

OH2_W04 
OH2_W02 
OH2_W06 
OH2_W08 



odnieść je do własnej wiedzy i rozwiązywanych 
zadań  

OH2_U07 
OH2_K04 

K_W05 posiada ogólną uporządkowaną wiedzę z zakresu 
teorii kultury, powiązaną z wybraną, w  zależności od 
wybranej tematyki studiów, problematyką 
polonistyczną, germanistyczną lub z zakresu badań 
historycznych 

OH2_W04 
OH2_W05 
OH2_U06 
OH2_U07 

K_W06 dysponuje pogłębioną i poszerzoną wiedzą 
szczegółową z zakresu wybranej tematyki studiów, 
obejmującej problematykę językoznawczą lub 
literaturoznawczą lub historyczną oraz z dyscyplin 
pokrewnych 

OH2_W04 
OH2_W02 
OH2_W08 
OH2_U03 

K_W07 dysponuje pogłębioną i uporządkowaną wiedzą o 
dziejach stosunków polsko-niemieckich, ze 
szczególnym uwzględnieniem okresu 
dziewiętnastego i dwudziestego wieku 

OH2_W03 
OH2_W04 
OH2_W05 
OH2_U03 

K_W08 dysponuje pogłębioną i poszerzoną wiedzą z zakresu 
politycznych, społecznych, gospodarczych i 
kulturowych dziejów ziem polskich (Pomorze 
Gdańskie i Poznańskie) włączonych po rozbiorach do 
państwa pruskiego 

OH2_W03 
OH2_W04 
OH2_U03 

 

K_W09 dysponuje uporządkowaną wiedzą o 
dwudziestowiecznej historii Niemiec, ze 
szczególnym uwzględnieniem punktów stycznych 
historii państwa niemieckiego z losami Polski  

OH2_W03 
OH2_W04 
OH2_U03 

 
K_W10 dysponuje pogłębioną i uporządkowaną wiedzą o 

ewolucji myśli politycznej na przestrzeni dziejów 
oraz z zakresu współczesnych teorii polityki 

OH2_W04 
OH2_W07 
OS2_W07 
OS2_U03 

K_W11 dysponuje uporządkowaną wiedzą z zakresu 
rozpoznawania logiczności zmian politycznych i 
wskazywania prawidłowości w funkcjonowaniu 
państwa i instytucji politycznych 

OH2_W03 
 OH2_W07 
OS2_W02 
OS2_W03 

      OS2_U04 
K_W12 dysponuje wiedzą o najważniejszych procesach 

integracyjnych zachodzących w Europie po II wojnie 
światowej, o specyfice systemu instytucjonalnego UE 
oraz posiada wiedzę w zakresie znajomości podstaw 
traktatowych instytucji WE/UE 

OH2_W04 
OH2_W05 
OH2_W07 
OS2_W02 
OS2_U03 
OH2_K01 
OH2_K05 

K_W13 dysponuję wiedzą pozwalającą na zrozumienie 
organizacji i mechanizmów działania państwa, 

OH2_W03 
OH2_W04 



zwłaszcza na szczeblu centralnym oraz miejsca 
jednostki w państwie i jej relacji z władzą publiczną 

OS2_W03 
OS2_W07 

 
K_W14 dysponuje wiedzą, dotyczącą istoty prawa 

międzynarodowego oraz roli jaką pełni we 
współczesnym świecie; rozumie rolę państw i 
organizacji międzynarodowych w kształtowaniu 
podstaw normatywnych, dysponuje wiedzą o miejscu 
umów międzynarodowych w obrocie 
międzynarodowym oraz zasad odpowiedzialności za 
ich niedotrzymywanie 

OH2_W03 
OH2_W04 
OS2_W03 
OS2_W07 
OH2_K03 

K_W15 zna wybrane zagadnienia komparatystyki językowej 
lub  literackiej lub kulturowej, rozumie procesy 
wymiany kulturowej i  ich znaczenie dla 
współczesnych procesów integracyjnych 

OH2_W05 
OH2_W09 
OH2_W10 
OH2_U07 
OH2_K04 

K_W16 zna, rozumie i potrafi zastosować w zadaniach 
badawczych charakterystyki głównych 
paradygmatów europejskiej kultury (średniowiecze, 
klasycyzm, romantyzm, modernizm, postmodernizm) 

OH2_W03 
OH2_W05 
OH2_W10 
OH2_U03 
OH2_K04 

K_W17 ma rozszerzoną  wiedzę ogólną  z zakresu historii idei 
stymulujących rozwój literatury i języka, rozumie i 
potrafi wyjaśnić ich znaczenie dla ewolucji kultury i 
życia społecznego 

OH2_W03 
OH2_W05 
OH2_W07 
OH2_U03 
OH2_U07 
OH2_K04 

K_W18 ma szczegółową wiedzę o osiągnięciach badawczych  
wybranych polonistycznych i germanistycznych 
ośrodków krajowych i zagranicznych 

OH2_W06 
 

K_W19 zna, rozumie i stosuje w sytuacjach profesjonalnych 
rozwinięte metody analizy, interpretacji, 
problematyzowania i wartościowania różnorodnych 
wytworów języka właściwe dla wybranych tradycji, 
teorii lub szkół badawczych 

OH2_W07 
OH2_U03 
OH2_U07 

K_W20 dysponuje zdobytą w ramach wybranej tematyki 
studiów pogłębioną i poszerzoną wiedzą szczegółową 
z zakresu językoznawstwa / literaturoznawstwa / 
badań historycznych / innych pokrewnych lub 
pomocniczych dyscyplin, niezbędną dla samodzielnej 
lub zespołowej realizacji złożonego zadania 
badawczego 

OH2_W04 
OH2_W07 
OH2_U01 
OH2_U02 
OH2_U03 
OH2_U04 
OH2_U07 
OH2_U09 



OH2_U10 
OH2_K02 

UMIEJ ĘTNOŚCI 
K_U01 rozumie rolę twórczości literackiej i kultury języka w 

komunikacji kulturowej oraz interkulturowej,  w 
oryginalny sposób wykorzystuje tę świadomość dla 
podnoszenia własnego kapitału kulturowego 

OH2_U01 
OH2_W02 

K_U02 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych 
kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami 
w zakresie polonistyki lub filologii germańskiej lub 
historii, w języku polskim i obcym, wykazując się 
przy tym wysoką kulturą języka i umiejętnością 
upowszechniania wiedzy o humanistyce, wytworach i 
instytucjach kultury rodzimej 

OH2_U01 

K_U03 potrafi biegle i twórczo posługiwać się w mowie i 
piśmie różnymi stylami funkcjonalnymi polszczyzny 
oraz języka niemieckiego w zależności od sytuacji 
komunikacyjnej 

OH2_U01 
OH2_U11 

K_U04 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 
selekcjonować i wykorzystywać informację przy 
użyciu różnych źródeł i sposobów, a także 
formułować i uzasadniać na tej podstawie własne 
sądy oraz artykułować je za pośrednictwem różnych 
mediów 

OH2_U02 

K_U05 posiada pogłębione umiejętności badawcze 
(obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę 
różnych idei i poglądów, dobór metod i 
konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i 
prezentację wyników) i potrafi je wykorzystać do 
rozwiązywania także nietypowych zadań/problemów 
w obrębie polonistyki lub filologii germańskiej lub 
historii 

OH2_U03 

K_U06 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać 
swoje umiejętności badawcze oraz podejmować 
autonomiczne działania zmierzające do rozwijania 
własnych predyspozycji twórczych i naukowych 

OH2_U04 

K_U07 posiada umiejętność pracy w zespole oraz kierowania 
pracą zespołu, także multidyscyplinarnego i/lub 
multikulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem 
zespołów łączących studentów z Polski i Niemiec 

OH2_U05 

K_U08 potrafi posługiwać się podstawowymi teoriami 
naukowymi, paradygmatami badawczymi, pojęciami 
i sprawnościami właściwymi dla polonistyki lub 

OH2_U06 



filologii germańskiej lub historii oraz dziedzin 
pokrewnych 

K_U09 umie formułować oraz wyrażać w mowie i piśmie, z 
uwzględnieniem ich ewentualnego wydźwięku 
polemicznego,  własne poglądy w ważnych sprawach 
dotyczących kultury, życia społecznego i kwestii 
światopoglądowych 

OH2_U08 

K_U10 potrafi samodzielnie lub zespołowo  skonstruować w 
języku polskim lub w języku niemieckim poprawną 
pod względem formalnym i oryginalną merytorycznie 
pracę pisemną oraz przygotować i zaprezentować 
wystąpienie ustne i/lub multimedialne dotyczące 
literatury, języka, historii, a także  innych obszarów 
komunikacji kulturowej i interpersonalnej, z 
wykorzystaniem najnowszych ujęć teoretycznych i 
różnych źródeł, w miarę potrzeby zawierające 
krytyczny osąd koncepcji zastanych i/lub 
przedstawiające autonomiczne propozycje nowych 
ujęć 

OH2_U09 

K_U11 posiada umiejętność argumentowania z 
wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów 
innych autorów, wysuwania argumentów 
polemicznych i/lub wskazywania autonomicznych 
propozycji nowych ujęć, które mogą mieć 
zastosowanie pragmatyczne w konkretnych 
sytuacjach zawodowych 

OH2_U10 

K_U12 rozpoznaje, ocenia i umie twórczo spożytkować 
ekspresywne, estetyczne i pragmatyczne możliwości 
języka polskiego oraz języka niemieckiego 

OH2_U07 
OH2_U08 

K_U13 dysponuje umiejętnością poprawnego tłumaczenia z 
języka polskiego na niemiecki oraz z niemieckiego na 
polski z uwzględnieniem i zastosowaniem właściwej 
dla danego tekstu płaszczyzny stylistycznej 

OH2_U09 
OH2_U11 

 

K_U14 dysponuje umiejętnością bezbłędnego (pod 
względem poprawności gramatycznej, leksykalnej i 
fonetycznej) wypowiadania się w mowie i piśmie w 
języku niemieckim na dowolny, kompleksowo 
potraktowany temat oraz umiejętnością rozróżnienia i 
dobrania adekwatnej do zamierzeń autora stylistyki 
wypowiedzi oraz zastosowania (w zależności od 
kontekstu) zróżnicowanych form stylistycznych 

OH2_U08 
OH2_U09 
OH2_U10 
OH2_U11 

 

K_U15 potrafi przetłumaczyć  na język polski naukowy tekst 
obcojęzyczny o tematyce związanej z literaturą, 

OH2_U09 
OH2_U11 



zjawiskami językowymi lub historycznymi  
K_U16 umie posługiwać się zaawansowanymi technologiami 

informacyjnymi w zakresie niezbędnym dla 
wykonania konkretnych zadań badawczych 

OH2_U02 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
K_K01 aktywnie i na różne sposoby uczestniczy w lokalnym 

oraz ogólnopolskim życiu kulturalnym 
OH2_K05 

K_K02 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości, 
aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz 
zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, 
Europy, a zwłaszcza pogranicza kulturowego Polski i 
Niemiec 

OH2_K04 

K_K03 rozumie, potrafi analizować i objaśniać relacje 
zachodzące między kulturą i jej instytucjami oraz 
mediami a mechanizmami władzy 

OH2_K05 

K_K04 potrafi podjąć partnerski dialog z reprezentantami 
odmiennych światopoglądów i postaw, różnych 
środowisk i  kręgów kulturowych, wykazując się przy 
tym wiedzą na temat źródeł i aspektów owej 
odmienności  

OH2_K04 
OH2_K03 

K_K05 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie i w sposób konsekwentny, na 
użytek własny oraz swojego otoczenia, realizuje 
potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju 
kulturalnego 

OH2_K01 
OH2_U04 

K_K06 wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu 
działań profesjonalnych, ich planowaniu i 
organizacji, także kierując ich przebiegiem 

OH2_K02 

K_K07 dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z 
własną pracą, odpowiedzialnością przed 
współpracownikami i innymi członkami 
społeczeństwa oraz wykazuje aktywność w ich 
rozwiązywaniu 

OH2_K03 

K_K08 świadomie kształtuje i pielęgnuje własne upodobania 
kulturalne, w tym zwłaszcza literackie 

OH2_K06 
OH2_U04 

K_K09 docenia, inicjuje i kultywuje kontakty 
międzynarodowe i międzykulturowe 

OH2_K04 
OH2_U01 

K_K10 potrafi sprawnie i w sposób konstruktywny 
funkcjonować w zróżnicowanym otoczeniu 
kulturowym  

OH2_K02 
OH2_K05 

 
 



Wymienione efekty kształcenia dotyczą obszaru nauk humanistycznych, lecz ze względu na 
fakt, że niektóre moduły realizowane będą przez wykładowców, reprezentujących obszar 
nauk społecznych (politologia, prawo), niektóre efekty kształcenia na kierunku „Polacy i 
Niemcy w Europie” (są to: K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14) uwzględniają także 
wybrane efekty obszarowe dla obszaru nauk społecznych. 
 
 

2. Analiza zgodności efektów kształcenia dla kierunku z efektami kształcenia dla 
obszaru nauk humanistycznych 

 
      Profil ogólnoakademicki 

 

Efekty kształcenia dla studiów II stopnia w obszarze nauk humanistycznych 
i ich odniesienie do szczegółowych efektów kształcenia na kierunku „Polacy i Niemcy w 
Europie”  

 
Efekty 

kształcenia 
w obszarze 

nauk 
humanisty-
cznych na 
II stopniu 

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE 
NAUK HUMANISTYCZNYCH 

– II stopień  

Efekty 
kształcenia dla 

kierunku 
„Polacy i Niemcy 

w Europie”  
– II stopień 

WIEDZA 
OH2_W01 ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i 

metodologicznej nauk humanistycznych, którą jest w 
stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności 
profesjonalnej 

K_W01,  

OH2_W02 zna terminologię nauk humanistycznych na poziomie 
rozszerzonym 

K_W02, K_W04, 
K_W06, K_U01,  

OH2_W03 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą 
terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów 

K_W03, K_W07, 
K_W08, K_W09, 
K_W11, K_W13, 
K_W14, K_W16, 
K_W17,  

 
OH2_W04 

ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do 
specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów 

K_W04, K_W05, 
K_W06, K_W07, 
K_W08, K_W09, 
K_W10, K_W12, 
K_W13, K_W14, 
K_W20,  

OH2_W05 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 

K_W05, K_W07, 
K_W12, K_W15, 



kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i 
dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z 
których został wyodrębniony studiowany kierunek 
studiów, pozwalającą na integrowanie perspektyw 
właściwych dla kilku dyscyplin naukowych 

K_W16, K_W17, 
 
 

OH2_W06 ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, 
ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane 
obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów 

K_W04, K_W18, 
 

OH2_W07 zna i rozumie zaawansowane metody analizy, 
interpretacji, wartościowania i problematyzowania 
różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych 
tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów 

K_W10, K_W11, 
K_W12, K_W17, 
K_W19, K_W20, 

OH2_W08 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 
oraz konieczność zarządzania zasobami własności 
intelektualnej 

K_W04, K_W06, 
 
 

OH2_W09 ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i 
historycznej zmienności znaczeń 

K_W15,  

OH2_W10 ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i 
orientację we współczesnym życiu kulturalnym 

K_W15, K_W16, 
 

OS2_W02 ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i 
instytucji społecznych oraz pogłębioną w odniesieniu do 
wybranych struktur i instytucji społecznych 

K_W11, K_W12, 
 

OS2_W03 ma pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i 
instytucjami społecznymi w odniesieniu do wybranych 
struktur i instytucji społecznych i kategorii więzi 
społecznych lub wybranych kręgów kulturowych 

K_W11, K_W13, 
K_W14,  
 

OS2_W07 ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów 
norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, 
moralnych, etycznych) organizujących struktury i 
instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach 
oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach 
działania 

K_W10, K_W13, 
K_W14,   
  

UMIEJ ĘTNOŚCI  
OH2_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować 

i integrować informację z wykorzystaniem różnych 
źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy 

K_W01, K_W20, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_K09, 

OH2_U02 posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące 
analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i 
poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi 

K_W20, K_U04, 
K_U16,  
 



badawczych, opracowanie i prezentację wyników,  
pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych 
problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 
studiów 

 
OH2_U03 

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać 
umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne 
działania zmierzające do rozwijania zdolności i 
kierowania własną karierą zawodową 

K_W02, K_W03, 
K_W06, K_W07, 
K_W08, K_W09, 
K_W16, K_W17, 
K_W19, K_W20, 
K_U05,  

OH2_U04 posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych 
dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej 
zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych 

K_W20, K_U06, 
K_K05, K_K08, 

OH2_U05 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację 
różnych rodzajów wytworów kultury właściwych dla 
studiowanej dyscypliny w zakresie nauk 
humanistycznych stosując oryginalne podejścia, 
uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu 
określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, 
miejsca w procesie historyczno-kulturowym 

K_U07,  

OH2_U06 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z 
wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów 
innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia 
syntetycznych podsumowań 

K_W05, K_U08, 
 

OH2_U07 posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o 
wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i 
doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań 
krytycznych w różnych formach i w różnych mediach 

K_W04, K_W05, 
K_W15, K_W17, 
K_W19, K_W20, 
K_U12, 

OH2_U08 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych 
kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w 
zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych pokrewnych oraz 
niespecjalistami w języku rodzimym i obcym, a także 
popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach 
kultury i jej instytucjach 

K_U09, K_U12, 
K_U14,  
  

OH2_U09 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych 
prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, 
uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 
kierunku studiów 

K_W20, K_U10, 
K_U13, K_U14, 
K_U15, 

OH2_U10 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania K_W20, K_U11, 



wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w 
zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w 
obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin 
naukowych 

K_U14,  

OH2_U11 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 
kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi 
dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego 

K_U03, K_U13, 
K_U14, K_U15, 
 
 

OS2_U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg 
procesów i zjawisk społecznych, formułować własne 
opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy 
badawcze i je weryfikować 

K_W10, K_W12, 
 

OS2_U04 potrafi prognozować i modelować złożone procesy 
społeczne obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia 
społecznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i 
narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 
studiów 

K_W11,  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
OH2_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 
K_W01, K_W12, 
K_K05,  

OH2_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w 
niej różne role 

K_W20, K_K06, 
K_K10,  

OH2_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania 

K_W14, K_K04, 
K_K07,  

OH2_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane 
z wykonywaniem zawodu 

K_W03, K_W04, 
K_W15, K_W16, 
K_W17, K_K02, 
K_K04, K_K09, 

OH2_K05 aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy 

K_W12, K_K01, 
K_K03, K_K10, 

OH2_K06 systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, 
interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, 
nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi 
zjawiskami w sztuce 

K_K08,  

 


