Efekty kształcenia dla kierunku: Filologia II stopień
(wyciąg z załącznika do uchwały Senatu UŁ nr 33 z dnia 17 września 2012)

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów
określonych dla obszaru nauk humanistycznych II stopnia.
Absolwent filologii II stopnia wszystkich specjalności:
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ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i
metodologicznej nauk filologicznych, jest w stanie ją rozwijać i
stosować w działalności zawodowej
zna terminologię nauk filologicznych i potrafi ją stosować w
wybranej przez siebie specjalizacji magisterskiej, odpowiadającej
jednej z dyscyplin: literaturoznawstwo,językoznawstwo,
glottodydaktyka, kulturoznawstwo
ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię z
zakresu nauk filologicznych oraz pogłębioną wiedzę z zakresu
wybranej specjalizacji magisterskiej
ma świadomość i elementarną wiedzę na temat kompleksowej
natury języka oraz złożoności i historycznej zmienności znaczeń
ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą zakres
dyscypliny naukowej, odpowiadającą wybranej specjalizacji
ma pogłębioną wiedzę na temat interpretacji tekstów oraz
podstawową na temat interpretacji innych wytworów kultury,
rozumie i metody ich krytycznej analizy oraz stosuje je w
praktyce w zakresie wybranej specjalizacji oraz zakresu pracy
magisterskiej
ma wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z
dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy oraz ma
świadomość miejsca własnej dyscypliny w dziedzinie nauk
humanistycznych
ma wiedzę o najważniejszych kierunkach rozwoju i nowych
osiągnięciach z zakresu wybranej specjalizacji oraz wiedzę
pogłębioną i szczegółową o badaniach związanych z wybranym
tematem pracy magisterskiej
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
prawa autorskiego oraz konieczność ochrony zasobów własności
intelektualnej
Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury danego obszaru
językowego i polskich i uczestniczy w życiu kulturalnym
Posiada specyficzną i pogłębioną wiedzę z zakresu dziedzin
wiedzy, odpowiadających wybranym modułom kształcenia i zna
problemy aplikacji nauk filologicznych w wybranych obszarach
kultury i oświaty.
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Umiejętności
01F--2A_U01

01F--2A_U02

01F--2A_U03

01F--2A_U04

01F--2A_U05

01F--2A_U06

01F--2A_U07

01F--2A_U08

01F--2A_U09

01F--2A_U10

01F--2A_U11

ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka obcego na poziomie
C2 wg europejskiego systemu opisu kształcenia językowego
(Common Reference Levels)
Na większości znajomość drugiego języka obcego na poziomie
uzależnionym od poziomu wyjściowego
posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu dyscyplin
filologicznych a także w ograniczonym stopniu z zakresu innych
dyscyplin humanistyki
potrafi przeprowadzić pogłębioną analizę tekstu z zastosowaniem
wybranych metod, uwzględniając przy tym kontekst społeczny i
kulturowy
potrafi odróżniać i opisywać różne rodzaje tekstów oraz
formułować na ich temat opinie w języku polskim oraz obcym na
podstawie wiedzy naukowej. Ponadto potrafi wyrażać opinie na
temat innych wytworów kultury na podstawie własnych
doświadczeń.
posiada umiejętność tworzenia użytkowych prac pisemnych w
języku polskim i obcym oraz prac pisemnych w zakresie
dyscyplin filologicznych o charakterze naukowym z
wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych i korzystając z
literatury przedmiotu
posiada umiejętność przygotowania wyczerpujących wystąpień
ustnych na tematy życia codziennego, tematy popularnonaukowe
oraz tematy naukowe z zaresu wybranej specjalizacji
magisterskiej w języku polskim i obcym
posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych na tematy
dotyczące zagadnień szczegółowych wybranej specjalizacji
magisterskiej,
z wykorzystaniem podstawowych ujęć
teoretycznych i korzystając z literatury przedmiotu, w języku
polskim i obcym
Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania w języku
polskim oraz obcym z wykorzystaniem własnych poglądów oraz
poglądów prezentowanych w literaturze przedmiotu. Potrafi
formułować samodzielne wnioski w dwóch lub trzech językach
ma podstawowe umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych i
pisemnych z j. obcego na j. polski i z j. polskiego na j. obcy
potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje,
wykorzystując różne źródła i formułować na tej podstawie
krytyczne sądy
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje
umiejętności, wybierając świadomie różne metody badawcze.
Potrafi dotrzeć do literatury przedmiotu, opracować ją i
zaprezentować. Potrafi analizować prace innych autorów,
dokonać syntezy stanu badań w zakresie wybranej specjalizacji
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magisterskiej
Potrafi podejmować samodzielne działania i podejmować
decyzje o swej karierze zawodowej na podstawie
przeprowadzonej analizy sytuacji, zna rynek pracy
potrafi porozumiewać się ze specjalistami ze swojej dyscypliny z
wykorzystaniem różnych technik komunikacyjnych w zakresie
wybranej specjalizacji oraz w języku polskim i obcym, ponadto
potrafi w wąskim zakresie popularyzować wiedzę z zakresu
wybranej specjalizacji
Potrafi tłumaczyć ustnie i pisemnie teksty użytkowe oraz
fachowe z języka polskiego na obcy i odwrotnie
Posiada dodatkowe umiejętności związane z aplikacją nauk
filologicznych w różnych dziedzinach życia zawodowego umiejętności odpowiadają wybranym specjalnościom lub
specjalizacjom, a także wybranym przedmiotom opcjonalnym
Kompetencje personalne i społeczne
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i potrafi
przekonać innych o tej konieczności
potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role
potrafi kierować małym zespołem, przyjmując odpowiedzialność
za efekty jego pracy
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonych zadań
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu
posiada kompetencje społeczne i osobowe takie jak:
kreatywność, otwartość na odmienność kulturową, umiejętności
określenia własnych zainteresowań, umiejęnośc samooceny,
krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów; świadomość
odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego
własnego regionu, Polski, innego obszaru kulturowego oraz
Europy
uczestniczy w życiu kulturalnym i korzysta z różnych jego form
dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, społecznymi,
interpersonalnymi, które predysponują do pracy w sektorze
kultury, oświaty, mediów, biurach tłumaczy
Posiada pogłębione kompetencje interkulturowe
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