
 

UCHWAŁA NR 53/2016 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 23 marca 2016 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku  
studia środkowo-wschodnioeuropejskie - studia pierwszego stopnia 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 118 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego 
uchwala się, co następuje: 
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego tworzy na Wydziale Filologicznym kierunek 
studia środkowo-wschodnioeuropejskie - studia pierwszego stopnia. 

2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów studia środkowo-wschodnioeuropejskie - 
studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, obszar kształcenia w zakresie nauk 
humanistycznych - zawiera załącznik do niniejszej uchwały.  

3. Studia, o których mowa w ust. 1 uruchomione zostaną od roku akademickiego 
2016/2017 w formie stacjonarnej.  

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. M. Bojarski 
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Załącznik do uchwały nr 53/2016  
z dnia 23 marca 2016 r. 

 

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny 
Nazwa kierunku studiów: studia środkowo-wschodnioeuropejskie 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych 
Dziedzina nauki: nauki humanistyczne 
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów  
studia środkowo-wschodnioeuropejskie. 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku  
studia środkowo-wschodnioeuropejskie absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  
w obszarze 
(obszarach) 

WIEDZA 

K_W01 posiada podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji studiowanych 
literatur i kultur Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście literatury i 
kultury europejskiej oraz w odniesieniu do polskiej kultury narodowej, 
zna najważniejszych reprezentantów, zjawiska literatury i kultury 
poszczególnych epok, rozumie sens pojęcia prądu, stylu, konwencji w 
ramach danej epoki; zna najważniejsze wydarzenia historyczne i 
społeczno-polityczne oraz kulturalne Europy Środkowo-Wschodniej 

H1A_W01 
H1A_W07 

K_W02 ma podstawową wiedzę z zakresu terminologii nauk o literaturze i 
komparatystyki literackiej, a także nauk o języku, kulturze, historii, 
historii sztuki, filozofii z uwzględnieniem perspektywy historycznej 
Europy Środkowo–Wschodniej 

H1A_W02 

K_W03 ma podstawową wiedzę o najważniejszych ideach filozoficznych i 
estetycznych, wpływających na przemiany literatury, języków i kultur 
w Europie Środkowo-Wschodniej 

H1A_W03 

K_W04 ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu literatury, kultury 
(zwłaszcza teatru, filmu, muzyki, nowych mediów), historii oraz historii 
sztuki, myśli społeczno-filozoficznej Europy Środkowo-Wschodniej wraz 
z ich komparatystycznymi i interdyscyplinarnymi odniesieniami 

H1A_W04 
H1A_W05 

K_W05 zna i rozumie podstawowe metody analizy oraz interpretacji w 
perspektywie komunikacji międzykulturowej różnych zjawisk, 
elementów i wytworów kultury środkowo-wschodnioeuropejskiej, a 
także ma wiedzę o sposobach ich wykorzystania w badaniach 
komparatystycznych i postkolonialnych, w zakresie geopoetyki i innych 
nurtach 

H1A_W06 
H1A_W07 

K_W06 ma podstawową wiedzę dotyczącą dziedzictwa kulturowego Europy 
Środkowo-Wschodniej oraz o działających w przeszłości i dziś 
środkowo-wschodnioeuropejskich instytucjach kultury, a także o 
mediach i multimediach i ich społeczno-kulturowym znaczeniu, jak też 
orientację we współczesnym życiu kulturalnym, szczególnie literackim, 
teatralnym i filmowym Europy Środkowo-Wschodniej 

H1A_W10 

K_W07 ma świadomość złożonej natury języków na obszarze Europy 
Środkowo-Wschodniej oraz ich historycznej zmienności w etniczno-
kulturowej różnorodności 

H1A_W09 

K_W08 ma wiedzę o ogólnych mechanizmach rządzących używaniem języka; 
zna podstawowe narzędzia i metody opisu zjawisk językowych w 
ramach studiowanych języków z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej 

H1A_W03 
H1A_W04 
H1A_W06 
H1A_W09 

K_W09 ma uporządkowaną wiedzę o systemach fonologicznym, gramatycznym 
i leksykalnym studiowanych języków środkowo-wschodnioeuropejskich, 
a także o ich kulturowych i historycznych uwarunkowaniach. Potrafi 
dokonać podstawowego zestawienia struktur i zjawisk języka polskiego 
oraz studiowanych języków środkowo-europejskich, a także ma 
podstawową wiedzę o przechodzeniu od struktur jednego języka do 
struktur drugiego 

H1A_W03 
H1A_W04 
H1A_W06 
H1A_W09 
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K_W10 zna podstawowe zagadnienia, odpowiednio stosuje terminologię i 
procedury analityczne językoznawstwa porównawczego w zakresie 
Europy Środkowo-Wschodniej 

H1A_W02 
H1A_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznego 
oceniania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji źródłowych 
dotyczących zjawisk literatury, języka, kultury, historii, myśli 
społeczno-politycznej oraz historii sztuki i mediów z zakresu Europy 
Środkowo-Wschodniej 

H1A_U01 

K_U02 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie 
i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi, opracowanie 
i prezentację wyników w zakresie studiowanych języków, literatur, 
kultur, historii, myśli społeczno-politycznej oraz historii sztuki i mediów 
obszaru Europy Środkowo-Wschodniej 

H1A_U02 

K_U03 potrafi, wykorzystując wskazówki opiekuna naukowego i literaturę 
przedmiotu, samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności  o 
charakterze badawczym w zakresie studiowanych literatur i języków z 
wykorzystaniem wiedzy o  kulturze, historii oraz myśli społeczno-
filozoficznej Europy Środkowo-Wschodniej 

H1A_U03 

K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i 
paradygmatami badawczymi oraz pojęciami właściwymi dla 
literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz kulturoznawstwa i historii z 
obszaru Europy Środkowo-Wschodniej 

H1A_U04 

K_U05 potrafi identyfikować różne rodzaje wytworów kultury oraz 
przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację zgodnie z 
wyznacznikami metodologicznymi charakterystycznymi dla 
literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa i historii z 
obszaru Europy Środkowo-Wschodniej 

H1A_U05 

K_U06 potrafi zastosować w wypowiedzi ustnej i pisemnej odpowiednią 
argumentację merytoryczną, z wykorzystaniem poglądów innych osób 
znanych z różnych źródeł oraz formułować wnioski 

H1A_U06 

K_U07 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i  technik 
komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie literaturoznawstwa, 
językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, myśli społeczno-
filozoficznej z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej 

H1A_U07 

K_U08 potrafi przygotować prace pisemne o charakterze interpretacyjnym i 
naukowym, sformułować problem badawczy, dokonać doboru źródeł i 
metod analizy, jak też potrafi zaprezentować efekty swoich analiz w 
formie ustnego wystąpienia zarówno w języku polskim, jak i 
studiowanych językach środkowo-wschodnioeuropejskich 

H1A_U08 
H1A_U09 

K_U09 potrafi tworzyć - w języku polskim oraz w studiowanych językach 
środkowo-wschodnioeuropejskich - teksty ustne i pisane należące do 
określonego gatunku, właściwe dla określonej sytuacji komunikacyjnej; 
potrafi przy tym wykorzystać podstawowe prace teoretyczne i 
różnorodne źródła 

H1A_U08 
H1A_U09 

K_U10 posiada adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w 
zakresie studiowanych języków Europy Środkowo-Wschodniej zgodne z 
wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ ESOKJ 

H1A_U10 

K_U11 posiada adekwatne do poziomu kształcenia umiejętności językowe w 
zakresie wybranego lektoratu języka zachodniego zgodnego z 
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 ESOKJ 

H1A_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie, w tym także 
doskonalenia swych kompetencji językowych 

H1A_K01 

K_K02 potrafi pracować oraz przyjmować różne role w zespole, dzielić się 
posiadaną wiedzą i umiejętnościami 

H1A_K02 

K_K03 umie odpowiedzialnie rozpoznawać, określać i podejmować role 
społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej z 

H1A_K03 
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zachowaniem zasad etyki i uczciwości intelektualnej oraz praktycznego 
zastosowania przepisów o ochronie prawa autorskiego 

H1A_K04 

K_K04 wykazuje świadomość roli, literatury, języka, kultury, historii oraz 
myśli społeczno-politycznej i mediów Europy Środkowo-Wschodniej w 
budowaniu tożsamości zbiorowej; potrafi w praktyce stosować wiedzę o 
mechanizmach komunikacji interkulturowej zwłaszcza z obszaru 
Europy Środkowo-Wschodniej 

H1A_K05 

K_K05 ma świadomość zróżnicowania i odmienności kulturowych Innych, 
potrafiąc działać w wielokulturowym otoczeniu  

H1A_K03 
H1A_K04 

 
objaśnienie oznaczeń: 
K (przed podkreśleniem) - kierunkowe efekty kształcenia 
W - kategoria wiedzy 
U - kategoria umiejętności 
K (po podkreśleniu) - kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
H - obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych 
1 - studia pierwszego stopnia 
A - profil ogólnoakademicki 
 


