
Tabela odniesień programu do efektów kształcenia 
ENGLISH PHILOLOGY, program studiów pierwszego stopnia 

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego (od roku akademickiego - 2017/18) 
dla wspólnych i obszarowych (humanistycznych) efektów kształcenia zgodnie z Polskimi Ramami 

Kwalifikacji PRK (poziom 6) 
 

Symbol Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

 
WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE 

 
k-W-1 w stopniu zaawansowanym - wybrane fakty, przedmioty i zjawiska języka i powiązane 

metody oraz teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, kształtujące 
podstawową wiedzę ogólną z zakresu filologii angielskiej, tworzące jej podstawy 
teoretyczne oraz wybrane zagadnienia ze szczegółowej znajomości językoznawstwa, 
literaturoznawstwa i kulturoznawstwa 

P6S_WG 
 

k-W-2 
 

miejsce i znaczenie nauki filologicznej wśród nauk humanistycznych i społecznych, jej 
naturę i różnice metodologiczne oraz kierunki jej rozwoju 

P6S_WG  
 

k-W-3 teorie, metodologię oraz ogólną i szczegółową terminologia językoznawstwa, 
literaturoznawstwa i kulturoznawstwa 

P6S_WG 
 

k-W-4 metody analizy i interpretacji tekstów i produktów kultury w ramach wybranych 
tradycji, teorii i szkół badawczych w językoznawstwie, literaturoznawstwie i 
kulturoznawstwie 

P6S_WG  
 

k-W-5 
 

podstawowe dylematy współczesnej filologii w zakresie badań i zastosowania w 
rozwiązywaniu problemów społecznych 

P6S_WK 
 
 
 

k-W-6 podstawowe względy ekonomiczne, prawne i inne oraz pojęcia związane z badaniami 
filologicznymi i ich zastosowaniem 

k-W-7 zasady ochrony intelektualnego i przemysłowego prawa autorskiego oraz formę 
rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości 

k-W-8 
 
 

zasady działania systemów i instytucji odpowiednie do zakresu działalności zawodowej 
właściwej dla filologii angielskiej (między innymi w dziedzinie edukacji, kultury, 
mediów, tłumaczeń lub usług biznesowych) 

P6S_WG/K  
 

k-W-9 treści związane z wybraną specjalnością filologiczną (wiedza jest wyszczególniona w 
osobnej liście specjalnościowych efektów kształcenia) 

 

 
UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI 

 
k-U-1 wykorzystać swoją wiedzę filologiczną - formułuje i rozwiązuje złożone i nietypowe 

problemy dotyczące posługiwania się językiem, a także wiedzy językowej, literackiej i 
kulturowej oraz wykonuje zadania w nie do końca przewidywalnych warunkach 
dzięki: 
 - właściwemu wyborowi źródeł i informacji z nich czerpanych, ocenie, krytycznej 
analizie i syntezie tych informacji  
- wyborowi i zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi, w tym zaawansowanych 
technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 

P6S_UW  

k-U-2 formułować i analizować problemy badawcze, wybierać metody i narzędzia do ich 
rozwiązywania, wykorzystując wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i 
kulturoznawstwa (z możliwością uwzględnienia wiedzy z zakresu nauk pokrewnych) 

P6S_UW 
 

k-U-3 
 
 

rozpoznaje teksty i inne dzieła kultury oraz przeprowadza ich krytyczną analizę i 
interpretację przy użyciu standardowych metod filologicznych, umożliwiając ocenę 
ich znaczenia i wpływu na proces historyczny i kulturowy 

P6S_UW 
 

k-U-4 komunikować się przy użyciu specjalistycznej terminologii do opisu języka 
angielskiego 

P6S_UK 
 

k-U-5 brać udział w debacie - prezentować i oceniać różne opinie i stanowiska w zakresie 
filologii i omawiać je 

k-U-6 posługiwać się językiem angielskim jako językiem obcym na poziomie co najmniej C1 
Common European Framework for Languages 

k-U-7 planować i organizować pracę indywidualną i zespołową P6S_UO 
k-U-8 samodzielnie planować i realizować własną naukę przez całe życie P6S_UU 
k-U-9 korzystać z wiedzy i doświadczenia związanego z wybraną specjalnością filologiczną 

(umiejętności są wyszczególnione na osobnej liście specjalnościowych efektów 
kształcenia) 

 

  



 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO 

 
k-K-1 krytycznej oceny swojej wiedzy filologicznej i uznania znaczenia znajomości języka w 

rozwiązywaniu praktycznych problemów poznawczych 
P6S_KK  

k-K-2 wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działań na rzecz 
środowiska społecznego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego, myślenia i 
działania w sposób kreatywny z wykorzystaniem dostępnych zasobów 

P6S_KO  

k-K-3 odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym: 
- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych 
- dbania o osiągnięcia i tradycje zawodu 

P6S_KR  

k-K-4 uczestniczyć w życiu kulturalnym i korzystać z jego różnych form 
 

P6S_KR 
 

k-K-5 funkcjonować w sposób kompetentny, odpowiedzialny i etyczny w obszarze 
określonym przez wybraną specjalizację filologiczną (kompetencje społeczne 
wyszczególnione na osobnej liście specjalnościowych efektów kształcenia) 
 

 

 


