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EFEKTY KSZTAŁCENIA 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA — PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

I. Efekty kształcenia 

1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów określonych dla obszaru 
nauk humanistycznych I stopnia 

Analiza zgodności z deskryptorami obszarowymi: poniżej opisane efekty kierunkowe uwzględniają 
wszystkie deskryptory obszarowe profilu ogólnoakademickiego i niektóre z profilu praktycznego. 

Objaśnienie oznaczeń:  
K (przed podkreślnikiem)    - kierunkowe efekty kształcenia  
W     - kategoria wiedzy  
U    - kategoria umiejętności  
K (po podkreślniku)   - kategoria kompetencji społecznych 
H1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych 

dla studiów pierwszego stopnia 

01, 02, 03 i kolejne  - numer efektu kształcenia 

Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów f i lo log ia germańska.  Po ukończeniu 
studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów f i lo log ia germańska  absolwent 
wszystkich specjalności: 
 

Odniesienie do 
efektów kształcenia w 
obszarach kształcenia 

w zakresie nauk 
humanistycznych  

WIEDZA 

K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii germańskiej w systemie  

nauk humanistycznych  oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej  

H1A_W01 

K_W02 zna elementarną terminologię nauk filologicznych H1A_W02 

H1A_W03 

K_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z 
zakresu nauk filologicznych   

H1A_W03 

K_W04 zna zasady i reguły gramatyczne współczesnego języka niemieckiego H1A_W02 

H1A_W04 

 

K_W05 ma podstawową wiedzę o powiązaniach dyscyplin filologicznych z innymi 
dyscyplinami niezbędnymi do poszerzania wiedzy (historia, filozofia i inne) 

H1A_W05 

K_W06 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej  

zmienności jego znaczeń  

H1A_W09 

K_W07 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu struktury współczesnego 
języka niemieckiego oraz podstawowe informacje z zakresu historii języka 
niemieckiego 

H1A_W04 

K_W08 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury i kultury 

niemieckojęzycznego obszaru kulturowego  

H1A_W04 

K_W09 ma elementarną wiedzę na temat analizy i interpretacji tekstów i rozumie 

podstawowe metody ich analizy 

H1A_W07 

K_W10 rozumie ciągłość i przemiany literatury niemieckiego obszaru językowego H1A_W07 

K_W11 ma elementarną wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we 
współczesnym życiu kulturalnym krajów niemieckojęzycznych i Polski 

H1A_W10 
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K_W12 zna najważniejsze kierunki rozwoju i nowe osiągnięcia w zakresie nauk 

filologicznych 

H1A_W06 

K_W13 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
przemysłowej i prawa autorskiego 

H1A_W08 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 posiada zbliżoną do rodzimej znajomość języka niemieckiego na poziomie 

biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy 

H1A_U10 

 

K_U02 potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła 

i sposoby 

H1A U01 

K_U03 posiada podstawową umiejętność posługiwania się pojęciami i paradygmatami 

badawczymi z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa  

H1A_U02 

H1A_U04 

K_U04 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze,  
korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych 
technologii, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego 

H1A_U02 

H1A_U03 

K_U05 potrafi odróżniać i opisywać różne gatunki literackie oraz inne rodzaje tekstów 

(ogólnoużytkowe, prasowe i naukowe) 

H1A_U05 

K_U06 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę tekstu z zastosowaniem podstawowych 
metod przy uwzględnieniu kontekstu historyczno-kulturowego 

H1A_U05 

K_U07 potrafi przeprowadzić analizę struktury argumentacyjnej tekstów H1A_U05 

K_U08 posiada umiejętność merytorycznej argumentacji, z wykorzystaniem poglądów 
innych autorów i formułowania samodzielnych sądów 

H1A_U06 

H1A_U10 

K_U09 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych w zakresie wybranej specjalizacji w języku polskim i niemieckim 

H1A_U07 

H1A_U10 

K_U10 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku 
niemieckim i polskim w zakresie dyscyplin filologicznych z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych i w oparciu o literaturę przedmiotu  

H1A_U08 

H1A_U10 

K_U11 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku  
niemieckim, dotyczących zagadnień szczegółowych w kontekście wybranych 

perspektyw teoretycznych, z uwzględnieniem literatury przedmiotu 

H1A_U09 

K_U12 ma podstawowe umiejętności w zakresie tłumaczeń z j. polskiego na j. niemiecki i z 

j. niemieckiego na j. polski 

H1A_U10 

K_U13 potrafi przygotować wyczerpujące wystąpienia ustne i prace pisemne na tematy 

dotyczące zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem literatury przedmiotu 

H1A_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny 
własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego 
rozwoju i kształcenia 

H1A_K01  

H1A_K04  

K_K02 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1A_K02 

K_K03 potrafi określić priorytety służące do realizacji określonego zadania H1A_K03 

K_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu,  
ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na 
tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej 

H1A_K04 

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego 

własnego regionu, Polski i krajów niemieckojęzycznych 

H1A_K05 

K_K06 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych H1A_K04 

K_K07 uczestniczy w życiu kulturalnym i korzysta z różnych jego form H1A_K06 

K_K08 posiada kompetencje społeczne i personalne takie jak: umiejętność krytycznego 
myślenia, kreatywność, otwartość na odmienność kulturową 

H1A_K05 

K_K09 posiada umiejętności komunikacyjne i interkulturowe, które predysponują do pracy  
w instytucjach kulturalnych, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, 
w oświacie, biurach tłumaczeń i w turystyce 

 



3 

 

 
Uwaga: Powyższy wykaz efektów kształcenia odzwierciedla poziom minimum. Co najmniej 1/3 studiów 
poświęcona jest przekazywaniu bardziej zaawansowanej wiedzy i kształceniu dodatkowych umiejętności. 
 
Poza tym każdy student filologii germańskiej I stopnia wybiera na studiach stacjonarnych jedną z 4 specjalności:  

a) Translatoryka 

b) Język niemiecki w prawie i gospodarce 

c) Język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  

d) Filologia germańska – nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim  

Specjalność na studiach niestacjonarnych I stopnia: 

a) Język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  

W ramach przedmiotów specjalnościowych studenci uzyskują dodatkowe efekty kształcenia obszaru nauk 
humanistycznych, a w przypadku specjalności język niemiecki w prawie i gospodarce efekty kształcenia obszaru 
nauk społecznych. 

Absolwent, który wybrał specjalność ‘Translatoryka’: 

  

WIEDZA 

K_WT01 ma podstawową i wybranych zakresach szczegółową wiedzę z zakresu 

translatoryki, zorientowaną na zastosowania praktyczne 

H1A_W01 

H1A_W02 

H1P_W01 

 

K_WT02 ma podstawową wiedzę o różnych strategiach tłumaczenia H1A_W03 

K_WT03 jest świadomy roli kulturowych i międzykulturowych aspektów w procesie translacji H1A_W01 

H1A_W09 

K_WT04 zna różnice pomiędzy tłumaczeniem różnych rodzajów tekstów  H1A_W07 

 

K_WT05 posiada wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania instytucji związanych z 

wybraną sferą działalności kulturalnej, medialnej lub gospodarczej 

H1P_W04 

H1P_W05 

 

K_WT06 ma podstawową wiedzę o zasadach bhp obowiązujących w instytucjach 

związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, medialnej lub gospodarczej 

H1P_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_UT01 potrafi zależnie od rodzaju tekstu wybrać odpowiednią strategię tłumaczeniową H1A_U02 

 

K_UT02 potrafi parafrazować teksty źródłowe H1A_U10 

K_UT03 posiada kompetencję translatorską w zakresie przekładu tekstów 

zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie 

H1A_U07 
H1A_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_KT01 potrafi podejmować rzeczową i konstruktywną krytykę przekładu H1A_K02 

 
Absolwent, który wybrał specjalność ‘Język niemiecki w prawie i gospodarce’: 

  

WIEDZA 

K_WP01 ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych i prawniczych, ich 

miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk 

 

S1A_W01 

K_WP02 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji ekonomicznych i 

prawnych 

S1A_W02 

K_WP03 ma podstawową wiedzę o procesach makroekonomicznych, możliwościach 

oddziaływania przez państwo na gospodarkę  

 

S1A_W03 

S1A_W07 
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K_WP04 ma wiedzę niezbędną do założenia własnej firmy, wyboru odpowiedniej formy 

działalności oraz promowania postaw przedsiębiorczości, organizacji warsztatu 
pracy przedsiębiorcy (procedury rejestracyjne działalności gospodarczej) 

 

S1A_W05 

S1A_W11 
 

K_WP05 zna podstawową terminologię pojęciową prawoznawstwa i ekonomii 

 

S1A_W02 

K_WP06 zna zasadnicze elementy korespondencji handlowej oraz wyrażenia i frazy 

syntaktyczne typowe dla dokumentów stosowanych w obrocie handlowym 

 

 

K_WP06 posiada wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania instytucji związanych z 

wybraną sferą działalności kulturalnej, medialnej lub gospodarczej 

H1P_W04 

H1P_W05 

 

K_WP07 ma podstawową wiedzę o zasadach bhp obowiązujących w instytucjach 

związanych z wybraną sferą działalności kulturalnej, medialnej lub gospodarczej 

H1P_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_UP01 potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej S1A_U05 

K_UP02 potrafi wyszukać źródła prawa; zrozumieć przepisy prawne i umowy obrotu 
gospodarczego 

 

S1A_U02 

K_UP03 potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami języka prawnego i prawniczego S1A_U05 

K_UP04 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i 
języku niemieckim, dotyczących zagadnień ekonomicznych, z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł 
 

S1A_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_KP01 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy S1A_K07 

 
 
Absolwent, który wybrał specjalność ‘Język niemiecki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej’: 

 

WIEDZA 

K_WE01 posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie 

procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się 

H1A_W02 

H1P_W02 

 

K_WE02 posiada wiedzę z zakresu podstaw dydaktyki i szczegółowej metodyki nauczania j. 

niemieckiego, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu 

H1A_W02 

H1A_W07 

H1P_W07 

K_WE03 posiada wiedzę na temat współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia 

się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów 

H1A_W04 

 

K_WE04 posiada wiedzę na temat struktur i funkcji systemu edukacji - celów, podstaw 

prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i 

opiekuńczych 

S1A_W09 

H1P_W04 

H1P_W06 

 

K_WE05 ma podstawową wiedzę o metodach nauczania języka niemieckiego odpowiednio 

do etapu edukacyjnego 

H1A_W04 

K_WE06 ma podstawową wiedzę o zasadach bhp obowiązujących w placówkach szkolnych H1P_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_UE01 potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz 

dydaktyki i metodyki j. niemieckiego w celu diagnozowania, analizowania i 

prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania 

działań praktycznych odpowiednio do etapu edukacyjnego 

H1P_U01 

H1P_U04 
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K_UE02 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności 

związane z działalnością pedagogiczną, korzystając z różnych źródeł (w języku 
polskim i obcym) i nowoczesnych technologii 

H1P_U01 
H1P_U02 

K_UE03 potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu 

projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych oraz      

wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej 

H1A_U04 
H1A_U09 

K_UE04 potrafi kierować procesami kształcenia, zastosować znajomość j. niemieckiego w 

nauczaniu języka niemieckiego w przedszkolach i na I-II etapie edukacyjnym oraz 

przekazać treści realioznawcze o krajach niemieckojęzycznego obszaru 

kulturowego 

H1P_U01 
H1P_U03 
H1A_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_KE01 jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 

pedagogicznych w środowisku społecznym 
S1A_K07 

 
 
Absolwent, który wybrał specjalność ‘Filologia germańska – nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim’: 

 

WIEDZA 

K_WAE01 posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie 

procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się 

H1A_W02 

H1P_W02 

 

K_WA02 posiada wiedzę z zakresu podstaw dydaktyki i szczegółowej metodyki nauczania j. 

niemieckiego, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu 

H1A_W02 

H1A_W07 

H1P_W07 

K_WA03 posiada wiedzę na temat współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia 

się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów 

H1A_W04 

 

K_WA04 posiada wiedzę na temat struktur i funkcji systemu edukacji - celów, podstaw 

prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i 

opiekuńczych 

S1A_W09 

H1P_W04 

H1P_W06 

 

K_WA05 ma podstawową wiedzę o metodach nauczania języka niemieckiego odpowiednio 

do etapu edukacyjnego 

H1A_W04 

K_WA06 ma podstawową wiedzę o zasadach bhp obowiązujących w placówkach szkolnych H1P_W09 

K_WA07 zna zasady i reguły gramatyczne współczesnego języka angielskiego H1A_W02 

H1A_W04 

 

K_WA08 ma elementarną znajomość kultury i literatury angielskiego obszaru językowego H1A_W04 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_UA01 potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz 

dydaktyki i metodyki j. niemieckiego w celu diagnozowania, analizowania i 

prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania 

działań praktycznych odpowiednio do etapu edukacyjnego 

H1P_U01 

H1P_U04 

 

K_UA02 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności 

związane z działalnością pedagogiczną, korzystając z różnych źródeł (w języku 

polskim i obcym) i nowoczesnych technologii 

H1P_U01 
H1P_U02 

K_UA03 potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu 

projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych oraz      

wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej 

H1U_U04 
H1U_U09 

K_UA04 potrafi kierować procesami kształcenia, zastosować znajomość j. niemieckiego w 

nauczaniu języka niemieckiego w przedszkolach i na I-II etapie edukacyjnym oraz 

przekazać treści realioznawcze o krajach niemieckojęzycznego obszaru 

kulturowego 

H1P_U01 
H1P_U03 
H1A_U09 
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K_UA05 ma bardzo dobrą znajomość języka angielskiego na poziomie C1 wg ESOKJ H1A_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_KA01 jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 
pedagogicznych w środowisku społecznym 

S1A_K07 

 
 
 
 

2. Efekty określone dla obszaru nauk humanistycznych I stopnia wraz z odniesieniem do kierunkowych 
efektów kształcenia 
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Nazwa kierunku studiów: filologia germańska 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol Efekty kształcenia dla obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych 
 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

dla kierunku  

WIEDZA 

H1A_W01 
 

ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie  

nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej  

K_W01 

H1A_W02 
 

zna podstawową terminologię nauk humanistycznych K_W02,  K_W04 

H1A_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z 
zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 
kierunku studiów   

K_W02,  K_W03 

H1A_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 
studiów 

K_W04,  

K_W07,  K_W08 

H1A_W05 ma podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku 
studiów z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi 
obszaru albo obszarów, z których został wyodrębniony studiowany 
kierunek studiów 

K_W05 

H1A_W06 ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach 
i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 
kierunku studiów 

K_W12 

H1A_W07 zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, 
wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury 
właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych 
w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych 
dla studiowanego kierunku studiów 

K_W09,  K_W10 

H1A_W08 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 
własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność 
zarządzania zasobami własności intelektualnej 

K_W13 

H1A_W09 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności 
i historycznej zmienności jego znaczeń 

K_W06 

H1A_W10 ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we 
współczesnym życiu kulturalnym 

K_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

H1A_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 
informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów 

K_U02 

H1A_U02 osiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie 
i analizę problemów badawczych, dobór metod 
i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, 
pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 
kierunku studiów 

K_U03,  K_U04 

H1A_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności 
badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego 

K_U04 

H1A_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, 
paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej 
dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych 
sytuacjach profesjonalnych 

K_U03 

H1A_U05 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych 
dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych 
oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem 
typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania 
społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym 

K_U05,  K_U06,  

K_U07 
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3.   

4.   

II.  

H1A_U06 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem 
poglądów innych autorów, oraz formułowania 
wniosków 

K_U08 

H1A_U07 potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów 
i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego 
kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym 

K_U09 

H1A_U08 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych 
w języku polskim i języku obcym uznawanym za podstawowy 
dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych 
dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień 
szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, 
a także różnych źródeł 

K_U10 

H1A_U09 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku 
polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, 
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, 
a także różnych źródeł 

K_U11,  K_U13 

H1A_U10 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, 
zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

K_U01,  K_U08,  

K_U09,  K_U12 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

H1A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01 

H1A_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej 
różne role 

K_K02 

H1A_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego 
przez siebie lub innych zadania 

K_K03 

H1A_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem 
zawodu 

K_K01,  K_K04,  

K_K06 

H1A_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 
kulturowego regionu, kraju, Europy 

K_K05,  K_K08 

H1A_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów 
i różnych jego form 

K_K07 


