
 
Efekty kształcenia dla kierunku germanistyka na studiach I stopnia z odniesieniem do 

obszarowych efektów kształcenia 

 

Nazwa kierunku studiów: germanistyka  

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

symbol 

kierunkowych 

efektów kształcenia  

efekty kształcenia  odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

Wiedza 

 
K_W01  
 

Ma podstawową wiedzę z zakresu historii, kultury, literatury, 
języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z 
zakresu psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki i 
komparatystyki kulturowej i literackiej. Zna ich miejsce i 
znaczenie oraz specyfikę przedmiotową i metodologiczną. 

H1A_W01 

K_W02 Zna podstawową terminologię gramatyczną i słownictwo 
umożliwiające komunikację w języku niemieckim oraz jest 
świadomy interferencji między językiem ojczystym i 
niemieckim. Zna podstawową terminologię z zakresu 
psychopedagogiki, dydaktyki i glottodydaktyki. Zna 
podstawową terminologię z zakresu komputerowego składu 
polsko- i niemieckojęzycznych tekstów  

H1A_W02 

K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą 

terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii i nauki o 

kulturze, literaturze, języku krajów niemieckiego obszaru 

językowego, komparatystyki kulturowej i literackiej oraz z 

zakresu psychopedagogiki, dydaktyki i glottodydaktyki. 

H1A_W03 

K_W04 Ma elementarną wiedzę dotyczącą relacji Polski z krajami 

niemieckiego obszaru językowego. 

S1A_W03  

K_W05  Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii i 
nauki o kulturze, literaturze, języku i realiach krajów 
niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu 
psychopedagogiki, dydaktyki i glottodydaktyki, jak i 
komparatystyki kulturowej i literackiej, a także z zakresu 
komputerowego składu polsko- i niemieckojęzycznych 
tekstów.  

H1A_W04 
S1A_W08  
S1A_W09  

K_W06  Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii i nauki o 
kulturze, literaturze, języku krajów niemieckiego obszaru 
językowego i glottodydaktyki z innymi dziedzinami nauki.  

H1A_W05  

K_W07  Ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako 
podmiocie konstytuującym struktury społeczne oraz 
komunikacyjne i uczestniczącym w komunikacji 
międzykulturowej.  

S1A_W05   

K_W08  Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i 
najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie badań 
nad historią, kulturą, literaturą, językiem krajów 
niemieckiego obszaru językowego, w zakresie 
psychopedagogiki, dydaktyki i glottodydaktyki, 
komparatystyki kulturowej i literackiej, w zakresie 
komputerowego składu polsko- i niemieckojęzycznych 
tekstów.  

H1A_W06  

K_W09  Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji 
różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, 
teorii lub szkół badawczych w zakresie historii, nauki o 

H1A_W07  
S1A_W06  



 
 

kulturze, literaturze, języku krajów niemieckiego obszaru 
językowego oraz w zakresie komparatystyki kulturowej i 
literackiej.  

K_W10  Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.  

H1A_W08  

K_W11  Ma świadomość kompleksowej natury języka niemieckiego, 
relacji polsko-niemieckich oraz ich złożoności i historycznej 
zmienności ich znaczeń.  

H1A_W09  
S1A_W08  

K_W12  Ma podstawową wiedzę o instytucjach zajmujących się 
historią i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego 
w Polsce i za granicą, jak i orientację w życiu kulturalnym 
krajów niemieckiego obszaru językowego.  

H1A_W10  
S1A_W02  
S1A_W09  

K_W13  Ma wiedzę o procesach zmian instytucji kulturowych i 
edukacyjnych niemieckiego obszaru językowego oraz ich 
elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i 
konsekwencjach tych zmian.  

S1A_W07 
S1A_W08  

K_W14  Absolwent posiada wiedzę pozwalającą na rozumienie 
procesów nauczania/uczenia się, w tym języka 
niemieckiego w wybranych kontekstach edukacyjnych.  

H1A_W06  

K_W15  Posiada ogólną wiedzę z zakresu BHP.   

Umiejętności 

K_U01  Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
użytkować informacje z zakresu historii, kultury, literatury, 
języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z 
zakresu psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki i 
komparatystyki kulturowej i literackiej.  

H1A_U01  

K_U02  Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać 
umiejętności badawcze z zakresu historii, kultury, literatury, 
języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z 
zakresu psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki 
komparatystyki kulturowej i literackiej, kierując się 
wskazówkami opiekuna naukowego, oraz opracowywać i 
prezentować wyniki swoich badań. Posiada podstawowe 
umiejętności obejmujące analizę i rozwiązywanie 
problemów, dobór niezbędnych do tego narzędzi oraz 
prezentację wyników z zakresu komputerowego składu 
polsko- i niemieckojęzycznych tekstów.  

H1A_U02  
H1A_U03  

K_U03  Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 
teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami 
właściwymi dla historii, nauki o kulturze, literaturze, języku 
krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu 
psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki i 
komparatystyki kulturowej i literackiej, w typowych 
sytuacjach profesjonalnych, jak i do analizowania 
konkretnych procesów i zjawisk kulturowych.  

H1A_U04  
S1A_U02  
S1A_U08  

K_U04  Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury, 
procesów i zjawisk kulturowych, właściwych dla krajów 
niemieckiego obszaru językowego oraz przeprowadzić ich 
krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych 
metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania 
społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.  

H1A_U05 
S1A_U01  
S1A_U03  

K_U05  Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z 
wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz 
formułowania wniosków.  

H1A_U06  

K_U06  Wykorzystuje zdobytą wiedzę o historii, kulturze, literaturze, 
języku krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z 
zakresu psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki i 
komparatystyki kulturowej i literackiej, jak i realiów krajów 
niemieckiego obszaru językowego do rozstrzygania 
dylematów pojawiających się w pracy zawodowej.  

S1A_U06  



 
 

K_U07  Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych 
kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w 
zakresie historii, kultury, literatury, języka krajów 
niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu  
psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki,  i 
komparatystyki kulturowej i literackiej w języku polskim i 
języku niemieckim.  

H1A_U07  

K_U08  Analizuje rozwiązania konkretnych problemów 
dydaktycznych i proponuje odpowiednie rozstrzygnięcia w 
tym zakresie.  

S1A_U07  

K_U09  Posiada umiejętność przygotowania typowych prac 
pisemnych w języku polskim i języku niemieckim, w 
zakresie historii, kultury, literatury, języka krajów 
niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu 
psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki i 
komparatystyki kulturowej i literackiej, dotyczących 
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.  

H1A_U08  
S1A_U09  

K_U10  Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w 
języku polskim i języku niemieckim, dotyczących zagadnień 
szczegółowych w zakresie historii, kultury, literatury, języka 
krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu 
psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki i 
komparatystyki kulturowej i literackiej, z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.  

H1A_U09 
S1A_U10  

K_U11  Posiada umiejętność posługiwania się językiem niemieckim 
w zakresie historii, kultury, literatury, języka krajów 
niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu 
psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki i 
komparatystyki kulturowej i literackiej, zgodne z 
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+/C1 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.  

H1A_U10  

K_U12  Posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym, 
innym niż język niemiecki, zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego.  

H1A_U10  

Kompetencje społeczne 

K_K01  Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.  H1A_K01  
S1A_K01  
S1A_K06  

K_K02  Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej 
różne role.  

H1A_K02  
S1A_K02  

K_K03  Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 
określonego przez siebie lub innych zadania.  

H1A_K03  
S1A_K03  

K_K04  Prawidłowo dostrzega dylematy związane z wykonywaniem 
zawodu.  

H1A_K04  
S1A_K04  

K_K05  Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, w tym 
krajów niemieckiego obszaru językowego.  

H1A_K05  

K_K06  Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych 
mediów i różnych jego form.  

H1A_K06  

K_K07  Świadomie kontynuuje aktywność fizyczną w celu 
poprawienia sprawności psychofizycznej.  

H1A_K03  

 

 
 

 


