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Nazwa kierunku studiów: germanistyka 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia się dla 

programu studiów 
Efekty uczenia się 

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 

Wiedza: absolwent zna i rozumie 

K_W01 specyfikę kultury krajów niemieckiego obszaru językowego i jej 
znaczenie oraz podstawy komparatystyki kulturowej,  

P6S_WG 

K_W02 historię literatury krajów niemieckiego obszaru językowego, podstawy 
komparatystyki literackiej, 

P6S_WG 

K_W03 język krajów niemieckiego obszaru językowego i jego specyfikę oraz 
jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i niemieckim, 

P6S_WG 

K_W04 podstawową terminologię z zakresu psychopedagogiki, dydaktyki i 
glottodydaktyki oraz procesy nauczania/uczenia się, w tym języka 
niemieckiego w wybranych kontekstach edukacyjnych, 

P6S_WG/K 

K_W05  teorie i metodologię z zakresu nauki o literaturze, komparatystyki 
kulturowej i literackiej, 

P6S_WG 

K_W06  teorię i metodologię z zakresu nauki o języku krajów niemieckiego 
obszaru językowego, 

P6S_WG 

K_W07  powiązania historii i nauki o kulturze, literaturze krajów niemieckiego 
obszaru językowego z innymi dziedzinami nauki, 

P6S_WK 

K_W08  podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury P6S_WG 
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właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie 
nauki o kulturze i literaturze oraz w zakresie komparatystyki kulturowej i 
literackiej, 

K_W09 podstawowe metody analizy i interpretacji w zakresie nauki o języku 
krajów niemieckiego obszaru językowego 

P6S_WG 

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

P6S_WK 

K_W11 zasady działania instytucji zajmujących się historią i kulturą krajów 
niemieckiego obszaru językowego w Polsce i za granicą, 

P6S_WG/K 

K_W12 podstawowe zasady BHP.  P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi 

K_U01  wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 
informacje oraz rozwijać umiejętności badawcze z zakresu kultury i 
literatury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki 
kulturowej i literackiej, 

P6S_UW/U/O 

K_U02  wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 
informacje oraz rozwijać umiejętności badawcze z zakresu języka 
krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu 
psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki, 

P6S_UW/U/O 

K_U03  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, 

P6S_UW 

K_U04 posługiwać się językiem niemieckim zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

P6S_UK 
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Językowego, przygotowywać typowe prace pisemne i wystąpienia 
ustne 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.  

K_U05 posługiwać się językiem obcym, innym niż język niemiecki, zgodnie z 
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu 
Opisu Kształcenia Językowego. 

P6S_UK 

K_U06 wykorzystać technologie informacyjne w nauce i pracy przy zachowaniu 

zasad etyki oraz zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze 

komunikatów medialnych, jak i w tworzeniu publikacji.  

P6S_UK/O 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 

K_K01  współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role, oraz 
określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub 
innych zadania, 

PS6_KK/R 

K_K02  uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i 
różnych jego form, 

PS6_KR 

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).  
 


