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MODUŁ 1: Literary studies 
 
 

 
Symbol 

 
MODUŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

 
WIEDZA: ABSOLWENT 

 
m-W-1 dobrze rozumie założenia i przebieg badań literackich z ich specyficznymi 

paradygmatami badawczymi (historycznymi, interpretacyjnymi, krytycznymi), 
tradycjami analitycznymi (np. formalistycznymi, strukturalistycznymi, 
poststrukturalistycznymi) oraz priorytetowymi orientacjami badawczymi np. 
(analiza porównawcza różnych tradycji literackich, przekład literacki, teoria 
literacka i krytyka , odbiór literatury) 
 

P7S_WG 

m-W-2 ma szczegółową wiedzę na temat wybranych metod analizy tekstów i praktyk 
literackich (w ich aspektach diachronicznych i synchronicznych), ze szczególnym 
uwzględnieniem doświadczenia czytelnika i krytycznej interpretacji 
  

P7S_WK 

 
UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT 

 
m-U-1 potrafi wyszukiwać, analizować, wybierać, oceniać, syntetyzować i wykorzystywać 

informacje związane z literaturą poprzez konsultowanie się z różnymi 
akademickimi i popularnymi źródłami i narzędziami, w tym zdigitalizowanymi 
repozytoriami online 
 

P7S_UW 

m-U-2 potrafi komunikować się na temat własnych badań i lektury na szereg wybranych 
tematów z literaturoznawstwa w mowie i piśmie, stosując konwencje i style 
prezentacji akademickiej (angielski dla celów akademickich, biegłość w języku 
angielskim C2) 
 

P7S_UK 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT 

 
m-K-1 jest gotów wyznaczać priorytety, współpracować i działać samodzielnie, 

szczególnie w zarządzaniu czasem i zasobami podczas prowadzenia badań 
literackich, zgodnie ze wskazówkami opiekuna w tworzeniu i realizowaniu 
projektu badawczego i stosowania wymogów formalnych dla prac magisterskich 
UO 

P7S_KO 

m-K-2 jest gotów wyrazić swoje uzasadnione opinie, w tym krytykę, dotyczące 
wybranych zagadnień akademickich związanych z badaniami literackimi, a także 
myśleć i działać logicznie i twórczo w odniesieniu do pracy magisterskiej 

P7S_KK 
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MODUŁ 2: Translation Studies 

 

 
Symbol 

 
MODUŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

 
WIEDZA: ABSOLWENT 

 
m-W-1 ma pogłębioną wiedzę na temat teoretycznych założeń leżących u podstaw badań 

nad przekładem i ma dogłębne zrozumienie przekładoznawstwa jako 
interdyscypliny  

P7S_WG 

m-W-2 ma szczegółową wiedzę na temat pojęć analitycznych i metod badawczych, podejść 
i strategii przekładoznawstwa oraz potrafi je odpowiednio stosować 
 

P7S_WK 

 
UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT 

 
m-U-1 potrafi wyszukiwać, analizować, wybierać, oceniać, syntetyzować i wykorzystywać 

informacje związane z tłumaczeniem poprzez konsultowanie akademickich i 
popularnych źródeł i narzędzi akademickich i popularnych, w tym elektronicznych, 
stosować techniki gromadzenia danych i tworzyć tłumaczenia wysokiej jakości  
 

P7S_UW 

m-U-2 potrafi płynnie i poprawnie komunikować, w mowie i piśmie, wyniki swoich badań 
dotyczących wybranych aspektów tłumaczenia, stosując konwencje i spójny styl 
prezentacji akademickiej (angielski dla celów akademickich, biegłość w języku 
angielskim C2); 

P7S_UK 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT 

 
m-K-1 jest gotów ustalać priorytety w swojej praktyce tłumaczeniowej i procedurach 

badawczych oraz z szacunkiem i konstruktywnie prowadzić dyskusje i 
współpracować z kolegami 
  

P7S_KO 

m-K-2 jest gotów wyrazić uzasadnioną krytykę dotyczącą wybranych aspektów 
tłumaczenia, jest gotów do kreatywnego i skutecznego działania w stosunku do 
swojego projektu badawczego w pracy magisterskiej oraz jest świadomy 
obowiązków tłumacza 
 

P7S_KK 
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MODUŁ 3: Cultural studies 

 

 
Symbol 

 
MODUŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

 
WIEDZA: ABSOLWENT 

 
m-W-1 dobrze rozumie kulturoznawstwo jako interdyscyplinarny kierunek studiów z jego 

specyficznymi paradygmatami badawczymi (opisowymi, normatywnymi, 
krytycznymi), tradycjami analitycznymi (jakościowymi, ilościowymi) i 
priorytetowymi orientacjami badawczymi (media i komunikacja, film i 
reprezentacja, geografia kultury, gender studies) 
 

P7S_WG 

m-W-2 ma szczegółową wiedzę na temat wybranych metod badania produktów i praktyk 
kulturowych (również w perspektywie porównawczej), szczególnie z perspektywy 
filologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem ekspresji, reprezentacji i reprodukcji 
kultury w tekstach / dyskursach / mediach / filmach 
 

P7S_WK 

 
UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT 

 
m-U-1 potrafi wyszukiwać, analizować, wybierać, oceniać, syntetyzować i wykorzystywać 

informacje związane z kulturą, konsultując się z różnymi akademickimi i 
popularnymi źródłami i narzędziami, w tym zdigitalizowanymi repozytoriami 
online 
 

P7S_UW 

m-U-2 potrafi przekazywać informacje o własnych badaniach i wiedzy na wybrane tematy 
z zakresu kulturoznawstwa w mowie i piśmie, stosując konwencje i style prezentacji 
akademickiej (angielski dla celów akademickich, biegłość w języku angielskim C2) 
 

P7S_UK 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT 

 
m-K-1 jest gotów wyznaczyć priorytety, współpracować i działać samodzielnie, w 

szczególności w zarządzaniu czasem i zasobami podczas prowadzenia badań w 
dziedzinie kulturoznawstwa, postępując zgodnie ze wskazówkami opiekuna w 
tworzeniu i realizacji projektu badawczego i stosując wymogi formalne dla prac 
magisterskich UO 
 

P7S_KO 

m-K-2 jest gotów wyrazić swoje uzasadnione opinie, w tym krytykę, dotyczące wybranych 
zagadnień akademickich związanych z badaniami kulturowymi, a także myśleć i 
działać w sposób logiczny i twórczy w odniesieniu do swojego projektu badawczego 
i pracy magisterskiej. 
 

P7S_KK 
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MODUŁ 4: Linguistics 

 

 
Symbol 

 
MODUŁOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego 
stopnia PRK 

 
WIEDZA: ABSOLWENT 

 
m-W-1 ma pogłębioną wiedzę na temat teoretycznych założeń językoznawstwa, tradycji 

analitycznych (jakościowych, ilościowych) i przewodnich kierunków badań w 
językoznawstwie 
 

P7S_WG 

m-W-2 ma szczegółową wiedzę na temat wybranych metod badania produktów i praktyk 
językowych (także w perspektywie porównawczej), szczególnie z perspektywy 
filologicznej 
 

P7S_WK 

 
UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT 

 
m-U-1 potrafi wyszukiwać, analizować, wybierać, oceniać, syntetyzować i wykorzystywać 

informacje związane z językoznawstwem, konsultując się z różnymi akademickimi 
i popularnymi źródłami i narzędziami, w tym zdigitalizowanymi repozytoriami 
online 
 

P7S_UW 

m-U-2 potrafi przekazywać informacje o własnych badaniach i wiedzy na wybrane tematy 
z zakresu językoznawstwa w mowie i piśmie, stosując konwencje i style prezentacji 
akademickiej (angielski dla celów akademickich, biegłość w języku angielskim C2) 
 

P7S_UK 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT 

 
m-K-1 jest gotów wyznaczyć priorytety, współpracować i działać samodzielnie, w 

szczególności w zarządzaniu czasem i zasobami podczas prowadzenia badań w 
dziedzinie językoznawstwa, postępując zgodnie ze wskazówkami opiekuna w 
tworzeniu i realizacji projektu badawczego i stosując wymogi formalne dla prac 
magisterskich UO 
 

P7S_KO 

m-K-2 jest gotów wyrazić swoje uzasadnione opinie, w tym krytykę, dotyczące wybranych 
zagadnień akademickich związanych z badaniami w językoznawstwie, a także 
myśleć i działać w sposób logiczny i twórczy w odniesieniu do swojego projektu 
badawczego i pracy magisterskiej. 
 

P7S_KK 

 

 


