
Efekty specjalnościowe 
 

Kierunek: Filologia, studia II stopnia 
Specjalność: Filologia romańska 

 

Symbol Opis efektu kształcenia 

 
Wiedza: absolwent zna i rozumie 

 

s-W-1 w pogłębionym stopniu teorie oraz zaawansowaną metodologię i 
terminologię z zakresu dziedzin nauki o języku, literaturze i kulturze 
francuskiej 
 

s-W-2 zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstów i wytworów kultury, w 
obrębie wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych  w językoznawstwie, 
literaturoznawstwie i kulturoznawstwie francuskim 
 

s-W-3 
 

w pogłębionym stopniu powiązania językoznawstwa, literaturoznawstwa 
oraz kulturoznawstwa francuskiego z innymi obszarami humanistyki  
 

s-W-4 w pogłębionym stopniu główne kierunki rozwoju, najważniejsze nowe 
osiągnięcia i podstawowe kwestie sporne w zakresie językoznawstwa, 
literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa francuskiego 

s-W-5 genealogię i historyczny rozwój poszczególnych kategorii językoznawczych, 
literaturoznawczych  oraz kulturoznawczych w stopniu rozszerzonym 

 
Umiejętności: absolwent potrafi  

 

s-U-1 opracować i zaprezentować wyniki, pozwalające na rozwiązywanie 
problemów właściwych dla dyscypliny wybranego seminarium 
(językoznawstwo, literaturoznawstwo lub kulturoznawstwo francuskie) 

s-U-2 posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami 
badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa, 
literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa francuskiego 

s-U-3 płynnie posługiwać się dyskursem akademickim w języku francuskim w 
mowie i piśmie 

s-U-4 rozpoznać i opisać różne rodzaje wytworów kultury w zakresie 
językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa francuskiego oraz 
przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem 
typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania 
społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym 

s-U-5 samodzielnie tłumaczyć z języka polskiego na język francuski  i z języka 
francuskiego na język polski wybrane fragmenty tekstów literackich 

s-U-6 w pogłębionym stopniu przygotowywać pisemne prace w języku francuskim, 
właściwe dla językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa, z 
wykorzystaniem różnych źródeł, ujęć teoretycznych i technik pisarskich 

 
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do  

 

s-K-1 krytycznej oceny posiadanej wiedzy filologicznej i uznawania znaczenia 
wiedzy o języku i literaturze oraz kulturze francuskiej w rozwiązywaniu 
problemów poznawczych i praktycznych 



 

 
 
Znaczenie skrótów:  
W – wiedza, 
WG – głębia i zakres wiedzy 
WK – kontekst i uwarunkowania wiedzy 
U – umiejętności 
UW – umiejętności wykorzystania wiedzy 
UK – umiejętności komunikacyjne 
UO – umiejętności organizacyjne 
UU – umiejętności uczenia się 
K – kompetencje społeczne 
KK – kompetencje krytyczne 
KO – kompetencje związane z odpowiedzialnością społeczną 
KR – kompetencje związane z rolami zawodowymi 
char. – charakterystyki 
k – efekt kierunkowy 
s – efekt specjalnościowy 

 
 

 


