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Efekty kształcenia dla:  

nazwa kierunku ROCZNY KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW POCHODZENIA POLSKIEGO NA 
STUDIA W POLSCE 

poziom kształcenia ---------------- 

profil kształcenia ogólnoakademicki  
 

Umiejscowienie kierunku w ramach obszarów kształcenia: 
Kurs przygotowawczy dla kandydatów pochodzenia polskiego na studia w Polsce mieści się w obszarze 
kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Realizuje jednak pojedyncze efekty kształcenia z obszaru 
nauk społecznych i kulturoznawstwa. Wynika to z rangi języka jako medium i kultury jako obszaru ko-
munikowania społecznego oraz międzykulturowego. 
 

Kod efektu 
kształcenia 
(kierunek) 

Efekty kształcenia 
Po ukończeniu kursu przygotowawczego dla kandydatów pochodzenia polskie-

go na studia w Polsce absolwent: 

Efekty kształcenia 
obszaru (-ów), do 
których odnosi się 

kierunek 

WIEDZA 

KP_W01 posiada uporządkowaną wiedzę o specyfice nauk humanistycznych i spo-
łecznych oraz o miejscu studiów nad językiem i kulturą pośród tych dys-
cyplin naukowych 

H2A_W01 
S2A_W01 

KP_W02 zna terminologię, strategie i metody badań stosowane w naukach huma-
nistycznych, społecznych oraz w innych naukach zgodnie z przyszłymi 
kierunkami studiów kandydatów 

H2A_W01 
H2A_W02 
H2A_W03 
S2A_W01 

KP_W03 posiada wiedzę na temat związków studiów nad językiem i kulturą polską 
z innymi wybranymi dziedzinami nauki (socjologią, historią, kulturoznaw-
stwem, ale także z naukami przyrodniczymi) 

H2A_W02 
H2A_W05 
S2A_W01 

KP_W04 posiada wiedzę o tradycji i interferencji kultur w świecie współczesnym 
oraz o najnowszych tendencjach w ich rozwoju 

H2A_W05 

KP_W05 posiada wiedzę o zróżnicowanej strukturze kultury polskiej oraz jej rela-
cjach międzykulturowych 

H2A_W05 
S2A_W04 

KP_W06 posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu literatury polskiej i jej relacji 
międzykulturowych 

H2A_W04 

KP_W07 posiada rozszerzoną wiedzę na temat społecznego, funkcjonalnego (spe-
cjalistycznego) zróżnicowania języka polskiego i jego współczesnej sytua-
cji w świecie oraz środowiska przyrodniczego człowieka 

H2A_W04 
S2A_W03 

KP_W08 posiada pogłębioną wiedzę na temat dziejów Polski oraz jej miejsca i 
obecnej sytuacji w obszarze krajów europejskich 

H2A_W04 
H2A_W09 

KP_W09 posiada wiedzę o zróżnicowaniu tekstów artystycznych i nieartystycz-
nych, czyli naukowych i popularnonaukowych z różnych dziedzin wiedzy 

H2A_W04 
S2A_W04 

KP_W10 ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania inter-
personalnego i społecznego oraz kulturowych uwarunkowań procesów 
komunikacyjnych 

H2A_W05 
S2A_W05 

KP_W11 posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu komunikacji międzykulturowej  H2A_W05 

KP_W12 zna najważniejsze metody analizy i interpretacji tekstu kultury, w tym 
tekstu literackiego i tekstu naukowego obrazującego daną dziedzinę wie-
dzy 

H2A_W07 

KP_W13 posiada wiedzę o instytucjach kultury oraz współczesnym życiu kultural-
nym 

H2A_W10 
S2A_W03 
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KP_W14 ma wiedzę z zakresu budowy gramatycznej języka polskiego oraz jego 
odmienności względem innych języków 

H2A_W04 

UMIEJĘTNOŚCI 

KP_U01 potrafi wyszukiwać, analizować i użytkować informację źródłową i nau-
kową w zakresie studiów nad językiem, literaturą, kulturą i historią oraz 
innymi dziedzinami wiedzy w zależności od wybranego kierunku studiów 
i potrafi na tej podstawie formułować wnioski 

H2A_U01 

KP_U02 potrafi konfrontować ze sobą różne ujęcia badawcze danego problemu H2A_U02 
H1A_U04 

KP_U03 potrafi rozważyć problem badawczy z perspektywy metodologii kulturo-
znawczych i/lub literaturoznawczych oraz przyrodniczych 

H2A_U02 
H2A_U03 

KP_U04 potrafi rozważyć problem badawczy z perspektywy metodologii języko-
znawczych 

H2A_U02 
H2A_U03 

KP_U05 potrafi odnieść się krytycznie do literatury naukowej oraz formułować 
opinie o tekstach 

H2A_U03 

KP_U06 potrafi dokonać samodzielnej analizy i interpretacji tekstu kultury z wy-
korzystaniem inspiracji metodologicznych współczesnej humanistyki i 
nauk przyrodniczych 

H2A_U03 
H2A_U04 
H2A_U05 

KP_U07 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, wyprowadzania 
wniosków badawczych oraz syntetycznego podsumowania z wykorzy-
staniem literatury przedmiotu z obszaru kulturoznawstwa, językoznaw-
stwa oraz dyscyplin pokrewnych i nauk przyrodniczych, posługując się 
słownictwem i strukturami językowymi z tego zakresu 

H2A_U06 
H2A_U11 

KP_U08 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, 
potrafi używać języka specjalistycznego i posługiwać się różnymi odmia-
nami polszczyzny  

H2A_U07 

KP_U09 potrafi napisać tekst przeznaczony dla różnych obiegów komunikacyj-
nych oraz grup odbiorczych 

H2A_U07 

KP_U10 pisze teksty z samodzielnym doborem literatury, uczestniczy jako słu-
chacz i dyskutant w studenckim życiu naukowym, potrafi wyrazić opinię 

H2A_U08 
H2A_U10 

KP_U11 umie przeprowadzić analizę współczesnego tekstu literackiego i nielite-
rackiego 

H1A_U05 
S1A_U03 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KP_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samo-
oceny swojej kompetencji, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 
zawodowego, nakreśla kierunki własnego rozwoju  

H1A_K01 
H1A_K04 

KP_K02 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy H1A_K04 

KP_K03 ma przekonanie o wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej  H1A_K04 

KP_K04 potrafi efektywnie zaplanować realizację wyznaczonego lub określonego 
samodzielnie zadania 

H2A_K03 

KP_K05 potrafi pracować w ramach zespołu realizującego wyznaczone zadanie H2A_K02 

KP_K06 ma świadomość roli języka i kultury jako dobra narodowego, lokalnego, 
światowego i wykazuje szacunek dla tych wartości 

H1A_K05 

KP_K07 rozumie doniosłość języka oraz kultury dla definiowania i rozwiązywania 
problemów społecznych i komunikacyjnych 

H1A_K05 

KP_K08 rozumie fenomen wielokulturowości; zdaje sobie sprawę z doniosłości 
przenikania się kultur i wpływów kulturowych 

H1A_K05 
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KP_K09 rozumie doniosłość regionalnych zróżnicowań języków i kultur, w tym 
języka i kultury polskiej 

H1A_K05 

KP_K10 systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym H2A_K06 

KP_K11 jest świadom znaczenia udziału języka i polskiej kultury w kulturze świa-
towej  

H2A_K05 

KP_K12 interesuje się nowymi zjawiskami w życiu kulturalnym H2A_K06 

KP_K13 jest propagatorem poprawności języka (w tym szczególnie polszczyzny) 
w swoim środowisku społecznym i zawodowym; interesuje się przemia-
nami języka polskiego 

H2A_K06 

 


