
 

UCHWAŁA NR 31/2019 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 20 marca 2019 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku anglistyka  
na poziomie studiów drugiego stopnia 

 
Na podstawie § 118 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z art. 205 ust. 4 
ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669, z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ust. 1 ustawy  
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668,  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:     
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy kierunek anglistyka na poziomie 
studiów drugiego stopnia. 

2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów anglistyka – studia drugiego stopnia, profil 
ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, dziedzina nauk 
humanistycznych – zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2.1. Pierwsza rekrutacja na studia, o których mowa w § 1 w formie stacjonarnej  

i niestacjonarnej, zostanie przeprowadzona na rok akademicki 2019/2020 na zasadach 
określonych w ust. 2. 

2. Ustala się zasady i tryb rekrutacji na kierunek anglistyka w brzmieniu: 

Kierunek studiów: ANGLISTYKA 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 

Do kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii angielskiej oraz 
absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych legitymujący się dyplomem licencjata w 
zakresie filologii angielskiej, a także absolwenci innego dowolnego kierunków studiów 
legitymujący się dyplomem studiów wyższych, o ile znają język angielski na poziomie C1 według 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwenci kierunku innego niż filologia 
angielska zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie C1 
(honorowane są certyfikaty językowe potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie 
C1, np. CAE University of Cambridge, ELSA, IELTS, TELC czy TOEFL English C1). Przyjmowani 
mogą też być kandydaci, którzy przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej w celu potwierdzenia 
znajomości języka angielskiego na poziomie C1. 
Ubiegający się o przyjęcie:  
a) przedkładają konspekt pracy badawczej, 
b) przedkładają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (dotyczy 
jedynie absolwentów kierunków innych niż filologia angielska), 
c) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej. 
1) Ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia obowiązkowo przedkładają pisemny 
projekt pracy badawczej w języku angielskim o długości 600 słów (dwie strony maszynopisu z 
podwójnymi odstępami). Powinien on zawierać: 
 sformułowanie i uzasadnienie problemu badawczego (czyli pytanie, na które szukamy 

odpowiedzi) oraz osadzenie go we współczesnych badaniach z danej dziedziny, 
 zarys podstaw teoretycznych planowanych badań, 
 wstępne hipotezy i wnioski wynikające z indywidualnych zainteresowań i badań wstępnych 

przeprowadzonych przez kandydata. Wnioskiem nie może być stwierdzenie oczywiste ani 
argument, który został wcześniej udowodniony, 

 szczegółowe pytania, na które kandydat będzie szukał odpowiedzi w planowanej pracy 
badawczej, 

 bibliografię wykorzystaną w konspekcie i w przyszłych badaniach, liczącą co najmniej 10 
pozycji. 

2) Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim przeprowadzona jest na podstawie 
przedstawionego konspektu pracy badawczej i obejmuje dziedzinę, której dotyczy konspekt. 
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Kandydaci otrzymują jedną ocenę odzwierciedlającą treści zawarte w konspekcie pracy badawczej 
i przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Skala ocen: 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0 2,0. Do pozytywnego 
zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie minimum oceny dostatecznej.. O przyjęciu na 
studia zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie uzyskanych ocen. Na studia 
przyjęte zostaną osoby, które uzyskały najwyższe oceny w ramach ustalonego limitu. 
Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny na studia stacjonarne drugiego stopnia, lecz nie zostali 
przyjęci ze względu na brak miejsc, mogą złożyć deklarację przystąpienia do rekrutacji na 
niestacjonarne (zaoczne) studia drugiego stopnia na podstawie ocen uzyskanych w czasie 
postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne. Szczegółowe informacje na temat konspektu 
pracy badawczej znajdują się na stronie internetowej: www.ifa.uni.wroc.pl. 
 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Do kwalifikacji mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem licencjata w zakresie nauk 
humanistycznych lub jego odpowiednikiem. Kandydaci przedstawiają list referencyjny 
wystawiony przez wykładowcę ukończonej przez nich uczelni oraz przystępują do rozmowy 
kwalifikacyjnej w języku angielskim (wymagany poziom biegłości językowej w zakresie języka 
angielskiego określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego jako poziom C1). 
Celem rozmowy jest sprawdzenie merytorycznych kompetencji kandydata w zakresie dziedziny 
wiedzy, w obrębie której zamierza się specjalizować. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali 
2.0 (ocena negatywna), 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa 
sporządzona na podstawie uzyskanych ocen. Na studia przyjęte zostaną osoby, które uzyskały 
najwyższe oceny w ramach ustalonego limitu. 
 

CUDZOZIEMCY 
Do kwalifikacji mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem licencjata w zakresie nauk 
humanistycznych lub jego odpowiednikiem. Kandydaci przedstawiają list referencyjny 
wystawiony przez wykładowcę ukończonej przez nich uczelni oraz przystępują do rozmowy 
kwalifikacyjnej w języku angielskim (wymagany poziom biegłości językowej w zakresie języka 
angielskiego określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego jako poziom C1). 
Celem rozmowy jest sprawdzenie merytorycznych kompetencji kandydata w zakresie dziedziny 
wiedzy, w obrębie której zamierza się specjalizować. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali 
2.0 (ocena negatywna), 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa 
sporządzona na podstawie uzyskanych ocen. Na studia przyjęte zostaną osoby, które uzyskały 
najwyższe oceny w ramach ustalonego limitu. 
 

Kierunek studiów: ANGLISTYKA 
Specjalność: Empirical and Theoretical Linguistics 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia w języku angielskim (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: stacjonarna 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 

Do kwalifikacji mogą przystąpić osoby:  
1. legitymujące się dyplomem licencjata lub magistra kierunków: 
- lingwistyka, językoznawstwo teoretyczne, językoznawstwo komputerowe, psycholingwistyka, 
- filologia angielska lub inna filologia, ale ze specjalizacją/pracą dyplomową/egzaminem 
dyplomowym z językoznawstwa, 
- psychologia, 
- matematyka, informatyka; 
2. posiadające na dyplomie ocenę nie niższą niż A/B+ (bardzo dobra lub dobra z plusem); 
3. posiadające dobrą znajomość języka angielskiego (poziom C1+). 
Ponadto, kandydaci na studia zobligowani są do napisania listu motywacyjnego w języku 
angielskim (do 2 stron A4, Times New Roman 12pt, pojedynczy odstęp), zawierającego: 
- uzasadnienie wyboru programu studiów, 
- obszar zainteresowań językoznawczych, 
- uzasadnienie wyboru Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz życiorysu w języku angielskim. 
 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
1. Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich z któregoś z poniższych 
kierunków: 
a) lingwistyka/językoznawstwo teoretyczne/językoznawstwo komputerowe/psycholingwistyka, 
b) filologia angielska lub inna (ale ze specjalizacją/pracą dyplomową/egzaminem dyplomowym 

z językoznawstwa), 
c) psychologia, 
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d) matematyka/informatyka. 
2. Końcowa ocena na pierwszym dyplomie nie może być niższa niż A / B+ (bardzo dobra lub 
dobra z plusem). 
3. Dobra znajomość języka angielskiego (poziom C1+). 
4. List motywacyjny napisany po angielsku (do 2 stron A4, Times New Roman 12pt, pojedynczy 
odstęp), zawierający: 
a) uzasadnienie wyboru programu, 
b) obszary zainteresowań językoznawczych, 
c) uzasadnienie wyboru Uniwersytetu Wrocławskiego. 
5. Aktualny życiorys w języku angielskim. 
 

CUDZOZIEMCY 
1. Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich z któregoś z poniższych 
kierunków: 
e) lingwistyka/językoznawstwo teoretyczne/językoznawstwo komputerowe/psycholingwistyka, 
f) filologia angielska lub inna (ale ze specjalizacją/pracą dyplomową/egzaminem dyplomowym 

z językoznawstwa), 
g) psychologia, 
h) matematyka/informatyka. 
2. Końcowa ocena na pierwszym dyplomie nie może być niższa niż A / B+ (bardzo dobra lub 
dobra z plusem). 
3. Dobra znajomość języka angielskiego (poziom C1+). 
4. List motywacyjny napisany po angielsku (do 2 stron A4, Times New Roman 12pt, pojedynczy 
odstęp), zawierający: 
d) uzasadnienie wyboru programu, 
e) obszary zainteresowań językoznawczych, 
f) uzasadnienie wyboru Uniwersytetu Wrocławskiego. 
5. Aktualny życiorys napisany po angielsku. 
 

Kierunek studiów: ANGLISTYKA 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Forma studiów: niestacjonarna zaoczna 
Jednostka prowadząca: Wydział Filologiczny 
 

Do kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii angielskiej oraz 
absolwenci nauczycielskich kolegiów języków obcych legitymujący się dyplomem licencjata w 
zakresie filologii angielskiej, a także absolwenci innego dowolnego kierunku studiów 
legitymujący się dyplomem studiów wyższych, o ile znają język angielski na poziomie C1 według 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwenci kierunku innego niż filologia 
angielska zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie C1 
(honorowane są certyfikaty językowe potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie 
C1, nap. CAE University of Cambridge, ELSA, IELTS, TELC czy TOEFL English C1). Przyjmowani 
mogą też być kandydaci, którzy przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej w celu potwierdzenia 
znajomości języka angielskiego na poziomie C1.   
Kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych dokumentów według poniższych zasad: 
 absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii angielskiej oraz absolwenci NKJO: dyplom 

licencjata w zakresie filologii angielskiej, 
 absolwenci innych kierunków: dyplom ukończenia studiów wyższych oraz certyfikat 

potwierdzający znajomość języka angielskiego potwierdzający na poziomie C1, 
 absolwenci innych kierunków, którzy nie posiadają stosownego dokumentu potwierdzającego 

znajomość języka angielskiego na poziomie C1, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w 
celu potwierdzenia znajomości języka angielskiego. 
 

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ 
Do kwalifikacji mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem licencjata w zakresie nauk 
humanistycznych lub jego odpowiednikiem. Kandydaci przedstawiają list referencyjny 
wystawiony przez wykładowcę ukończonej przez nich uczelni oraz przystępują do rozmowy 
kwalifikacyjnej w języku angielskim (wymagany poziom biegłości językowej w zakresie języka 
angielskiego określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego jako poziom C1). 
Celem rozmowy jest sprawdzenie merytorycznych kompetencji kandydata w zakresie dziedziny 
wiedzy, w obrębie której zamierza się specjalizować. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w 
skali 2.0 , 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie 
minimum 3.0.  O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie 
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uzyskanych ocen. Na studia przyjęte zostaną osoby, które uzyskały najwyższe oceny w ramach 
ustalonego limitu. 
 

CUDZOZIEMCY 
Do kwalifikacji mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem licencjata w zakresie nauk 
humanistycznych lub jego odpowiednikiem. Kandydaci przedstawiają list referencyjny 
wystawiony przez wykładowcę ukończonej przez nich uczelni oraz przystępują do rozmowy 
kwalifikacyjnej w języku angielskim (wymagany poziom biegłości językowej w zakresie języka 
angielskiego określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego jako poziom C1). 
Celem rozmowy jest sprawdzenie merytorycznych kompetencji kandydata w zakresie dziedziny 
wiedzy, w obrębie której zamierza się specjalizować. Rozmowa kwalifikacyjna oceniana w skali 
2.0 (ocena negatywna), 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0. O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa 
sporządzona na podstawie uzyskanych ocen. Na studia przyjęte zostaną osoby, które uzyskały 
najwyższe oceny w ramach ustalonego limitu. 
 

§ 3. W uchwale Nr 114/2018 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia  
2018 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie 
Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020 i uchwale Nr 115/2018 Senatu 
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji 
cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 
2019/2020 uchyla się zasady rekrutacji na kierunek filologia, specjalność filologia angielska, 
poziom kształcenia: studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie), profil kształcenia: ogólno-
akademicki, forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna zaoczna.  

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. A. Jezierski 
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Załącznik do uchwały Nr 31/2019 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 20 marca 2019 r. 

 
Wydział: Filologiczny 
Kierunek studiów: Anglistyka 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych 
Dziedzina nauki: nauki humanistyczne 
Dyscypliny naukowe: językoznawstwo, literaturoznawstwo 
Poziom kształcenia: studia II stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Kod efektu 
kształcenia 
dla kierunku 

studiów 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 
anglistyka. 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów 
anglistyka absolwent: 

 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia PRK 
z uwzględnieniem 

efektów właściwych 
dla obszaru nauk 
humanistycznych 

WIEDZA 

K_W01 ma pogłębioną, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie 
wiedzę o miejscu i znaczeniu językoznawstwa, 
literaturoznawstwa oraz nauki o kulturze i religii w systemie 
nauk humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej i 
metodologicznej; potrafi tę wiedzę rozwijać i stosować w 
działalności zawodowej. Zna tendencje rozwojowe dyscyplin, 
do których przyporządkowany jest kierunek studiów: 
językoznawstwo, literaturoznawstwo 

P7S_WG 

K_W02 ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą 
terminologię, teorie i metodologie z zakresu 
literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz nauki o kulturze i 
religii. Ma uporządkowaną wiedzę o głównych kierunkach 
ich rozwoju, złożonych zależnościach między nimi oraz o 
najważniejszych nowych osiągnięciach 

P7S_WG 

K_W03 ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę o wybranych 
elementach i zjawiskach języka angielskiego i literatury 
obszaru anglojęzycznego oraz o wybranych zagadnieniach z 
dziejów życia kulturalnego i społecznego krajów 
anglojęzycznych 

P7S_WG 

K_W04 ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, wiedzę 
szczegółową w zakresie wybranej tematyki 
dotyczącej języka, literatury i kultury obszaru języka 
angielskiego 

P7S_WG 

K_W05  
 

ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach 
współczesnego życia kulturalnego i społecznego kraju innego 
języka, należącego do tej samej grupy językowej 

P7S_WG 

K_W06 zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej 
cywilizacji; potrafi wskazać ich kontekst, uwarunkowania i 
skutki na przykładzie zjawisk z zakresu studiowanych 
dyscyplin  

P7_WK 

K_W07 
 

zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne 
uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej 
związanych z kierunkiem studiów 

P7S_WK 

K_W08 zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 
przedsiębiorczości 

P7S_WK 

K_W09 zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa 
autorskiego i konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej 
 
 

P7S_WK 
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UMIEJĘTNOŚCI  

K_U01 ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności 
językowe w zakresie języka angielskiego, zgodne z 
obiektywnie określonymi wymaganiami (odniesieniem jest 
poziom C2 wg wymagań ESOKJ lub analogiczny). Potrafi 
używać wybranych odmian społeczno-zawodowych tego 
języka 

P7S_UK 

K_U02 ma adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności 
językowe w zakresie drugiego (dodatkowego) języka 
obcego, innego niż język studiów, zgodne z obiektywnie 
określonymi wymaganiami (odniesieniem jest poziom B2 wg 
wymagań ESOKJ lub analogiczny) 

P7S_UK 

K_U03 potrafi zbudować, zarówno ustnie, jak i na piśmie, 
spójny wywód o charakterze argumentacyjnym w języku 
angielskim i w języku polskim, odwołując się do 
własnych i cudzych poglądów 

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U04 potrafi zbudować na piśmie w języku angielskim obszerną 
wypowiedź o charakterze naukowym 

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U05 potrafi dokonać pogłębionej analizy zjawisk językowych, 
odwołując się do konkretnych metod opisu języka i używając 
terminologii stosowanej w języku angielskim oraz w języku 
polskim 

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U06 potrafi dokonać pogłębionej analizy i interpretacji wytworów 
kultury charakterystycznych dla obszaru kultury języka 
angielskiego, odwołując się do konkretnych metod opisu 
literaturoznawczego lub opisu używanego w nauce o 
kulturze i religii. Używa w tym celu terminologii stosowanej 
w języku angielskim oraz w języku polskim 

P7S_UW 
P7S_UK 

K_U07 potrafi, w języku polskim i w języku angielskim, 
porozumiewać się w kwestiach szczegółowych ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców, w tym ze 
specjalistami w zakresie wybranej specjalności; potrafi 
prowadzić debatę 

P7S_UK 

K_U08 posiada pogłębione umiejętności badawcze (analiza prac 
innych autorów, synteza poglądów, twórcza interpretacja, 
dobór metod i narzędzi badawczych, formułowanie i 
przedstawienie wyników) pozwalające na samodzielne 
rozwiązywanie złożonych i nietypowych problemów w 
obrębie literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz nauki o 
kulturze i religii (w odniesieniu do obszaru, będącego 
przedmiotem studiów) 

P7S_UW 
 

K_U09 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 
integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na 
tej podstawie krytyczne sądy; potrafi zdobyć wiedzę z 
różnych dyscyplin humanistycznych i stosować ją w nowych 
sytuacjach; potrafi znaleźć odniesienia do dziedzin z 
pogranicza filologii i humanistyki oraz wykorzystać odnośną 
wiedzę i spostrzeżenia do celów analitycznych i 
interpretacyjnych. Innowacyjnie wykonuje zadania w 
nieprzewidywalnych warunkach 

P7S_UW 
 

K_U10 potrafi samodzielnie pogłębiać uzyskaną wiedzę; potrafi 
celowo i skutecznie zastosować w sytuacjach zawodowych 
zdobyte umiejętności komunikowania się; potrafi efektywnie 
dostosować i modyfikować wiedzę i umiejętności do potrzeb 
zawodowych (analizować problemy oraz rozwiązywać 
zadania o charakterze praktycznym)  

P7S_UU 
 

K_U11 potrafi odpowiednio dobrać i wykorzystać właściwe 
metody i narzędzia we własnej pracy, w tym 

P7S_UW 
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zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne. 
W razie potrzeby potrafi przystosować istniejące lub 
opracować nowe metody i narzędzia. 

K_U12 potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze 
zróżnicowanymi kręgami odbiorców; umie zaplanować i 
prowadzić debatę 

P7S_UK 

K_U13 potrafi zorganizować pracę zespołu, współdziałać w nim 
i  sprawnie nim kierować 

P7S_UO 

K_U14 potrafi planować i realizować proces permanentnego 
uczenia i doskonalenia się, zwłaszcza w zakresie 
rozwijania umiejętności językowych; potrafi inspirować 
i organizować proces uczenia się innych osób 

P7S_UU 

K_U15 potrafi gospodarować czasem i realizować w 
wyznaczonych terminach, samodzielnie lub w zespole, 
określone zadania; potrafi dokonać wyboru optymalnego 
rozwiązania i skutecznie przekonać do swoich racji; jest 
odpowiedzialny za wyniki uzyskane w pracy zespołowej 

P7S_UO 
P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i 
odbieranych treści; uznaje znaczenie wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych 

P7S_KK 

K_K02 rozumie zasady pluralizmu kulturowego; potrafi w praktyce 
stosować wiedzę o mechanizmach komunikacji 
interkulturowej 

P7S_KO 

K_K03 ma świadomość znaczenia zasad etyki zawodowej i 
uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i 
innych osób; postępuje zgodnie z tymi zasadami i jest 
gotów, aby je rozwijać  

P7S_KO 

K_K04 ma pogłębioną świadomość znaczenia nauk humanistycznych 
dla utrzymania i rozwoju więzi społecznej na różnych 
poziomach; jest gotów do wypełniania zobowiązań 
społecznych, inspirowania i organizowania działalności na 
rzecz środowiska społecznego, interesu publicznego 

P7S_KO 

K_K05 jest świadomy współodpowiedzialności za zachowanie 
dziedzictwa kulturowego danego regionu, kraju (zwłaszcza 
ojczystego, Polski oraz kraju studiowanego języka), Europy 
oraz możliwości działań w tym kierunku 

P7S_KO 

K_K06 jest gotów do myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy, do współpracy i współdziałania, 
negocjacji, posługiwania się metodami i narzędziami 
zarządzania własną ścieżką kariery zawodowej 

P7S_KO 

K_K07 jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, 
z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, 
w tym rozwijania dorobku zawodu i podtrzymywania jego 
etosu 

P7S_KR 

 

*Objaśnienie symboli: 

PRK – Polska Rama Kwalifikacji 
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy 
Kwalifikacji 
K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria - wiedza 
U - kategoria - umiejętności 
K (po podkreśleniu) – kategoria - kompetencje społeczne 
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu kształcenia 


