Efekty kształcenia dla kierunku: Filologia I stopień
(wyciąg z załącznika do uchwały Senatu UŁ nr 32 z dnia 17 września 2012)

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów
określonych dla obszaru nauk humanistycznych I stopnia.
Absolwent filologii I stopnia wszystkich specjalności:
wewnętrzny
kod efektu

Wiedza

01F--1A_W01

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk
humanistycznych w systemie nauk oraz o ich specyfice
przedmiotowej i metodologicznej;
ma elementarną wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych
z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy (historia,
filozofia i inne wybrane);
ma elementarną wiedzę ogólną, obejmującą podstawową
terminologię i metodologię z zakresu nauk filologicznych;
ma świadomość i elementarną wiedzę na temat kompleksowej
natury języka oraz jego historycznej zmienności;
ma uporządkowaną wiedzę o strukturze współczesnego języka
z zakresu wybranej specjalności oraz podstawowe informacje z
zakresu historii języka specjalności;
ma podstawową wiedzę na temat interpretacji tekstów i
rozumie i podstawowe metody ich krytycznej analizy;
ma podstawową wiedzę z zakresu historii literatury i kultury
danego obszaru językowego i kulturowego;
ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach kultury
danego obszaru językowego;
ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową
orientację we współczesnym życiu kulturalnym i społecznym
Polski i wybranego obszaru językowego i kulturowego;
ma podstawową wiedzę o najważniejszych kierunkach rozwoju
i nowych osiągnięciach z zakresu wybranej specjalizacji
dyplomowej;
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
prawa autorskiego, posiada elementarne informacje z zakresu
prawa pracy;
Umiejętności
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ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka obcego na poziomie
C1-C2 wg europejskiego systemu opisu kształcenia
językowego (Common Reference Levels); w większości
specjalności znajomość drugiego języka obcego na poziomie
min.
B2
(z
wyjątkiem
filologii
klasycznej
i
południowosłowiańskiej);
posiada podstawową umiejętność posługiwania się pojęciami i

odniesienie dla
obszaru nauk
humanistycznych
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paradygmatami badawczymi z zakresu wybranej specjalizacji
dyplomowej;
potrafi przeprowadzić analizę tekstu w języku obcym z
zastosowaniem podstawowych metod, uwzględniając przy tym
kontekst społeczny i kulturowy oraz użytkowość tekstów w
kontekście specjalizacyjno-zawodowym;
potrafi odróżniać i opisywać w tym obszarze różne gatunki
literackie i inne rodzaje tekstów, m.in. informacyjne, użytkowe,
dydaktyczne, medialne;
posiada podstawową umiejętność tworzenia użytkowych
(fachowych) prac pisemnych w języku polskim i obcym oraz
typowych prac pisemnych w zakresie dyscyplin filologicznych
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i
korzystając z literatury przedmiotu;
posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych na
tematy życia codziennego, tematy popularnonaukowe i
przedmiotowe (zawodowe) w języku polskim i obcym;
posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych na
tematy dotyczące zagadnień szczegółowych wybranej
specjalizacji dyplomowej, z wykorzystaniem podstawowych
ujęć teoretycznych i korzystając z literatury przedmiotu w
języku polskim i obcym;
ma podstawowe umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych i
pisemnych ze studiowanego języka obcego na polski i z
polskiego na obcy
potrafi wyszukiwać, analizować i posługiwać się prostymi
informacjami w języku obcym, wykorzystując różne źródła;
umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje
umiejętności w zakresie wybranej specjalizacji dyplomowej i
potencjalnej praktyki zawodowej;
potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych technik
komunikacyjnych w zakresie wybranej specjalizacji w języku
polskim i obcym;
ma elementarne umiejętności badawcze (formułowanie i
analiza problemów, dobór metod i narzędzi, opracowanie i
prezentacja wyników) pozwalające na rozwiązywanie
problemów w obrębie dyscypliny wybranej specjalizacji
dyplomowej;
ma elementarne umiejętności merytorycznej argumentacji i
formułowania wniosków i samodzielnych sądów w języku
polskim i obcym.
Kompetencje personalne i społeczne
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potrafi pracować w grupie, przyjmując różne w niej role;
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potrafi
kierować
małym
zespołem,
przyjmując
odpowiedzialność za efekty jego pracy;
potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji
określonych zadań;
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prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z
wykonywaniem zawodu, ma rozeznanie rynku pracy;
posiada w stopniu dostatecznym kompetencje społeczne i
osobowe takie jak: kreatywność, otwartość na odmienność
kulturową, umiejętności określenia własnych zainteresowań,
umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania
problemów; świadomość odpowiedzialności za zachowanie
dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski i krajów,
których dotyczy studiowany obszar językowy;
uczestniczy w życiu kulturalnym i korzysta z różnych jego
form, m.in. przez umiejętny dostęp do mediów (np. Internetu) i
placówek kultury artystycznej oraz ośrodków działalności
społecznej;
dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, społecznymi,
interpersonalnymi i interkulturowymi, które predysponują do
pracy w sektorze kultury, oświaty, mediów, biurach tłumaczy,
ale także biznesu;

H1A_K04,
H1P_K04
H1A_K05,
H1P_K05

H1A_W10,
H1A_W06,
H1P_K06

Uwaga: powyższy zestaw umiejętności należy traktować jako poziom minimum. Co
najmniej 20-30% programu studiów należy poświęcić na przekazywanie dodatkowej wiedzy i
kształcenie innych umiejętności, w zakresie konkretnych, bardziej zaawansowanych
zagadnień szczegółowych.

