
 

UCHWAŁA Nr 46/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 27 marca 2013 r. 
 

w sprawie utworzenia kierunku kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie  
i edytorstwo na studiach pierwszego stopnia 

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 169 ust. 2 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 
kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo na studiach pierwszego stopnia. 

2. Kształcenie na studiach odbywa się w trybie stacjonarnym. 
 

§ 2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie  
i edytorstwo - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, obszar kształcenia  
w zakresie nauk humanistycznych - zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. W związku z § 1 ustala się zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego 

stopnia (3-letnie licencjackie) rozpoczynające się w roku akademickim 2013/2014  
w brzmieniu: 

 
„NOWA MATURA 

 W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych  
z przedmiotów wymienionych w tabeli. 

 Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony 
będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. 

 Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany 
będzie wynik korzystniejszy. 

 Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.  
 

Przedmiot Współczynnik 
dla poziomu 

podstawowego 

Współczynnik 
dla poziomu 

rozszerzonego 

język polski 0,5 1 

język nowożytny (pisemny) 0,5 1 

dowolny przedmiot 0,25 0,5 

 
STARA MATURA 
Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do egzaminu. Szczegółowa forma egzaminu (egzamin 
ustny lub pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, test) oraz zakres egzaminu zostanie podany 
kandydatom do wiadomości na stronie internetowej Wydziału do dnia 15 kwietnia 2013 r.”. 

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
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Załącznik do Uchwały Nr 46/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 27 marca 2013 r. 
 

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny 
Nazwa kierunku studiów: kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych 
Dziedzina: nauki humanistyczne 
Dyscyplina: literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo,  

bibliologia i informatologia 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki  

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów kultura i praktyka 
tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo. 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 
kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo 

absolwent: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  
w obszarze 
(obszarach) 

WIEDZA 

K_W01 Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk 
humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej 
i metodologicznej, zwłaszcza w zakresie literaturoznawstwa oraz 
wiedzy o kulturze i tekście, a także o powiązaniu dyscyplin 
właściwych dla kierunku studiów z innymi dziedzinami nauk 
humanistycznych. 

H1A_W01 
H1A_W05 
H1A_W06 

K_W02 Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych. H1A_W02 
H1A_W09 

K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną o terminologii, teorii i metodologii 
literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz bibliologii. 

H1A_W03 
H1A_W01 
H1A_W02 
H1A_W09 

K_W04 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii i teorii 
literatury, krytyki literackiej oraz współczesnego edytorstwa i obiegu 
tekstu. 

H1A_W01 
H1A_W02 
H1A_W04 
H1A_W05 

K_W05 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o podstawach warsztatu 
pisarskiego i krytycznoliterackiego. 

H1A_W04 

K_W06 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i 
współczesnych osiągnięciach w literaturoznawstwie, 
kulturoznawstwie i bibliologii. 

H1A_W06 

K_W07 Zna różne szkoły analizy i interpretacji tekstów kultury i 
charakterystyczne dla nich metody właściwe dla literaturoznawstwa 
i wiedzy o kulturze. 

H1A_W07 
H1A_W01 

K_W08 Opisuje i objaśnia mechanizmy właściwe dla życia literackiego i 
dyskusji o kulturze, zwłaszcza w obszarze krytyki literackie i 
artystycznej. 

H1A_W05 
H1A_W07 
H1A_W10 

K_W09 Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa 
autorskiego, własności intelektualnej i ochrony danych osobowych. 

H1A_W08 

K_W10 Ma podstawową wiedzę o instytucjach i rynku kultury, mediach i 
sztukach widowiskowych oraz orientację we współczesnym życiu 
kulturalnym. 

H1A_W05 
H1A_W10 
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K_W11 Rozumie kompleksową naturę języka i dostrzega historyczną 
zmienność zjawisk kultury oraz metajęzyków ich opisu. 

H1A_W09 
H1A_W01 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 Potrafi korzystać z różnych źródeł i metod w celu wyszukiwania, 
analizowania i użytkowania informacji dotyczącej najnowszej 
kultury, a zwłaszcza tekstów pisanych. 

H1A_U01 
H1A_U05 

K_U02 Posiada elementarne umiejętności badawcze, obejmujące 
formułowanie,  analizę i rozwiązywanie problemów w zakresie badań 
nad literaturą i kulturą oraz opracowanie i prezentację wyników tych 
badań. 

H1A_U02 
H1A_U08 

K_U03 Kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, potrafi 
samodzielnie i efektywnie zdobywać wiedzę oraz poszerzać swoje 
umiejętności badawcze, przy wykorzystaniu zarówno tradycyjnych, 
jak i najnowszych technologii informacji w zakresie studiowanych 
dyscyplin. 

H1A_U03 
H1A_U01 

K_U04 Stosuje podstawowe pojęcia, kategorie i metody badawcze, 
właściwe dla literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz 
profesjonalnie używa reguł i narzędzi krytyki literackiej i edytorstwa. 

H1A_U02 
H1A_U03 
H1A_U04 
H1A_U05 
H1A_U06 

K_U05 Poprawnie stosuje poznaną terminologię nauk humanistycznych w 
zakresie studiowanych dyscyplin. 

H1A_U04 
H1A_U05 

K_U06 Potrafi analizować i krytycznie interpretować różne rodzaje 
wytworów kultury z zastosowaniem metod właściwych dla 
literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i bibliologii, w celu określenia 
ich historycznych i społeczno-kulturalnych znaczeń, oddziaływania 
społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym. 

H1A_U05 

K_U07 Wskazuje i analizuje zależności między tekstami z dziedziny 
literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. 

H1A_U06 
H1A_U05 

K_U08 Wyraża uargumentowane, merytoryczne sądy na temat zjawisk 
tekstowych i artystycznych oraz przedstawia je w różnych formach 
wypowiedzi ustnej i pisanej. 

H1A_U06 
H1A_U05 
H1A_U07 
H1A_U10 

K_U09 Potrafi komunikować się za pomocą tzw. nowych mediów, 
wykorzystując możliwości, jakie stwarza współczesna technologia. 

H1A_U07 

K_U10 Posiada umiejętność przygotowania wypowiedzi ustnych w języku 
polskim, dotyczących zagadnień z obszaru studiowanych dyscyplin, 
z wykorzystaniem różnych teorii i źródeł; potrafi także przygotować 
okolicznościowe wystąpienia publiczne. 

H1A_U06 
H1A_U09 

K_U11 Tworzy oryginalne pisemne wypowiedzi w języku polskim o 
charakterze artystycznym, krytycznoliterackim i użytkowym z 
wykorzystaniem poznanych reguł warsztatowych;  pisze proste 
rozprawy naukowe, samodzielnie dobierając źródła, w tym także w 
językach obcych; potrafi zredagować tekst i przygotować go do 
edycji. 

 

 

H1A_U01 
H1A_U07 
H1A_U08 
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K_U12 Potrafi komunikować się w zakresie dyscyplin właściwych dla 
studiowanego kierunku w przynajmniej jednym nowożytnym języku 
obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu 
Kształcenia Językowego Rady Europy. 

H1A_U10 
H1A_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz rozwoju 
osobistego i zawodowego 

H1A_K01 
H1A_K02 
H1A_K04 

K_K02 Potrafi pracować w grupie, a także kierować nią, przyjmując w niej 
różne role i biorąc odpowiedzialność za efekty jej pracy, zwłaszcza 
aktywnie uczestnicząc w życiu literackim, kulturalnym i społecznym. 

H1A_K01 
H1A_K02 

K_K03 Uczestniczy we współczesnym życiu literackim i kulturalnym: 
komentuje, objaśnia i tworzy podstawy rozumienia różnych odmian 
aktywności tekstowej; jest otwarty na nowe media i związane z nimi 
możliwości praktyki tekstowej. 

H1A_K06 
H1A_K03 

K_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z rolą 
humanisty w sferze publicznej oraz dylematy związane z 
wykonywanym przez siebie zawodem. 

H1A_K04 

K_K05 Dokonuje krytycznej analizy współczesnych praktyk tekstowych, 
rozumiejąc społeczne skutki rozpowszechnienia się niektórych ich 
wariantów. 

H1A_K03 
H1A_K04 

K_K06 W sytuacjach zawodowych potrafi właściwie wskazać cele 
aktywności kulturalnej oraz sposób ich realizacji. 

H1A_K03 
H1A_K06 

K_K07 Propaguje kreatywność w przestrzeni tekstowej, pojętą jako 
tworzenie wysokich standardów estetycznych i etycznych 
wypowiedzi; zwraca uwagę na ich przestrzeganie w debacie 
publicznej; przyczynia się do rozwoju kultury tekstu w różnych 
obszarach jego społecznej egzystencji. 

H1A_K02 
H1A_K05 
H1A_K06  

K_K08 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 
kulturowego regionu, kraju, Europy, zwłaszcza w zakresie tradycji 
literackiej. 

H1A_K05 

 
 
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 
 


