Nazwa kierunku studiów: germanistyka
Poziom kształcenia: studia II stopnia niestacjonarne
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Symbol efektów
uczenia się dla
programu studiów

Odniesienie do charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy
Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji
uzyskiwanych w ramach szkolnictwa
wyższego i nauki po uzyskaniu
kwalifikacji pełnej na poziomie 4

Efekty uczenia się

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01

specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla germanistyki, którą P7S_WG
jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej,
terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym

K_W02

powiązania
kierunku
germanistyka
humanistycznych i społecznych

K_W03

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i P7S_WG,
prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności
P7S_WK
intelektualnej

K_W04

zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach niemieckojęzycznych, a P7S_WG
zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów w
tych zakresach z innymi dyskursami humanistycznymi

K_W05

terminologię, teorię i metodologię z zakresu językoznawstwa germańskiego i P7S_WG
literaturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego

K_W06

współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące P7S_WG
językoznawstwo germańskie i literaturoznawstwo krajów niemieckiego
obszaru językowego

K_W07

w pogłębionym stopniu język krajów niemieckiego obszaru językowego i jego P6S_WG
specyfikę oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i

z

innymi

1

dziedzinami

nauk P7S_WG

niemieckim,
K_W08

ma uporządkowaną wiedzę z niemieckojęzycznej terminologii fachowej, m.in. P7S_WG
w zakresie prawa, ekonomii, prasy

Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01

wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę P7S_UW
wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów niemieckiego obszaru
językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie
narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w tym
zaawansowanych technologii informacyjnych, przy zachowaniu zasad etyki,
pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie
literaturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego

K_U02

samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie germanistyki i poszerzać P7S_UU
umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania
zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową

K_U03

wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia P7S_UK
tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej

K_U04

posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według P7S_UW, P7S_UK
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego

K_U05

posługiwać się językiem niemieckim na poziomie minimum C1 według P7S_UW
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01

współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K02

rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu, P7S_KK
przestrzegania etycznych uwarunkowań działalności zawodowej, w tym
badawczej

K_K03

respektowania zasad z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego
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P7S_KR

P7S_KR

K_K04

uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych
jego form; odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych

P7S_KO

OBJAŚNIENIA
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,
– znak _ (podkreślnik),
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),
– numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0).
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