
1. Nazwa kierunku: FILOLOGIA GERMAŃSKA 

 

 Zgodnie z rozporządzeniem MNiSZW z 

dnia 8 sierpnia 2011 r. 

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSZW 

z dnia 20 września 2018  r. 

Obszar nauki  Obszar nauk humanistycznych     Brak obszaru  

Dziedzina  Dziedzina nauk humanistycznych  Dziedzina nauk humanistycznych  

Dyscypliny  Literaturoznawstwo 51 % Literaturoznawstwo  51 % 

Językoznawstwo 39 %  Językoznawstwo 39 % 

Kulturoznawstwo  10 % Nauki o kulturze i religii 10 % 

 

2. Sylwetka absolwenta 

Sylwetka 
absolwenta 

Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka niemieckiego (na 

poziomie biegłości C1 wg ESOKJ Rady Europy), jak również znajomością drugiego, 

wybranego języka obcego na poziomie co najmniej B1. Posiada interdyscyplinarne 

kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w 

różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Absolwent dysponuje ogólną wiedzą 

o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego, a także o samym 

języku niemieckim i jego dziejach, oraz potrafi wykorzystać tę wiedzę w pracy zawodowej 

i życiu. Absolwent umie rozwiązywać podstawowe problemy zawodowe, gromadzić, 

przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje ogólne, a także uczestniczyć 

w pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. 

Koncepcja kształcenia zakłada osiągnięcie przez absolwenta kompetencji o charakterze 

zarówno ogólnym, jak i zawodowym. 

 

 

 

3. Cel studiów 

Celem studiów jest zdobycie wiedzy w zakresie filologii germańskiej, a w szczególności w zakresie 

wiedzy o języku, literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego. Celem jest wykształcenie 

absolwenta gotowego do pracy w instytucjach wymagających dobrej znajomości języka niemieckiego. 

4. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru/ów nauki 

(przygotowane zgodnie z poniższą tabelą) 

  



 

Nazwa kierunku studiów: FILOLOGIA GERMAŃSKA 

Stopień studiów: I 

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI 

Symbol 
efektu 

kierunko 
wego 

Kierunkowe efekty kształcenia 

Odniesienie do efektów kształcenia 
zgodnych  

z Polską Ramą Kwalifikacji 

Symbol 
charakterys

tyk 
uniwersalny

ch I 
stopnia

1
 

Symbol 
charakterys

tyk II 
stopnia

2
 

Symbol 
charakterys

tyk II 
stopnia dla 
obszaru/ów 
kształcenia

3
 

WIEDZA 

K1_W01 dysponuje podstawą wiedzą w zakresie historii 
literatury, kultury i historii krajów niemieckiego 
obszaru językowego oraz gramatyki i historii 
języka niemieckiego 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K1_W02 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu 
filologii, zwłaszcza filologii germańskiej, w 
systemie nauk oraz jej specyfice 
przedmiotowej i metodologicznej 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K1_W03 zna podstawową terminologię, wybrane teorie i 
główne szkoły badawcze z zakresu filologii, w 
szczególności filologii germańskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
literaturoznawstwa 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K1_W04 posiada podstawową wiedzę o głównych 
kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych 
osiągnięciach w zakresie filologii, zwłaszcza 
filologii germańskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem literaturoznawstwa 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K1_W05 wykazuje podstawową wiedzę o powiązaniach 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 
właściwych dla filologii, w tym filologii 
germańskiej, z innymi dziedzinami i 
dyscyplinami obszaru nauk humanistycznych, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
literaturoznawstwa 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K1_W06 zna i rozumie podstawowe metody analizy i 
interpretacji różnych wytworów kultury, w 
szczególności dzieł literatury krajów 
niemieckiego obszaru językowego 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K1_W07 wykazuje świadomość kompleksowej natury i 
zmienności zjawisk kulturowych, dziejowych i 
językowych 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

K1_W08 posiada podstawową wiedzę o instytucjach P6U_W P6S_WK P6S_WG/K 

                                                           
1
 Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U.  

z 2016, poz.64) 
2
 Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego 

po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1594) -  

3
Jak wyżej  

 



kultury i orientację we współczesnym życiu 
kulturalnym krajów niemieckiego obszaru 
językowego 

K1_W09 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z 
zakresu prawa autorskiego 

P6U_W P6S_WK P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

K1_U01 posługuje się językiem niemieckim na 
poziomie C1 oraz drugim językiem obcym na 
poziomie co najmniej B1, zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Europejski 
System Opisu Kształcenia Językowego 

P6U_U P6S_UK P6S_UW 

K1_U02 kierując się wskazówkami opiekuna 
naukowego potrafi wyszukiwać, analizować, 
oceniać, selekcjonować i użytkować informacje  
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K1_U03 formułuje i analizuje podstawowe problemy 
badawcze w zakresie literaturoznawstwa, 
językoznawstwa oraz dotyczące kultury i 
historii krajów niemieckiego obszaru 
językowego 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K1_U04 w typowych sytuacjach zawodowych posługuje 
się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i 
pojęciami właściwymi dla filologii, w 
szczególności filologii germańskiej 

P6U_U P6S_UK P6S_UW 

K1_U05 rozpoznaje różne rodzaje i gatunki wytworów 
kultury, zwłaszcza dzieł literatury krajów 
niemieckiego obszaru językowego, oraz 
przeprowadza ich krytyczną analizę i 
interpretację z zastosowaniem typowych 
metod w celu określenia ich znaczeń, 
oddziaływania społecznego, miejsca w 
procesie historyczno-kulturowym 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K1_U06 argumentuje z wykorzystaniem poglądów 
innych autorów oraz formułuje wnioski 

P6U_U P6S_UK P6S_UW 

K1_U07 przygotowuje i redaguje prace pisemne w 
języku niemieckim z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych 
charakterystycznych dla filologii, w 
szczególności filologii germańskiej 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K1_U08 przygotowuje wystąpienia ustne i prezentacje 
w języku niemieckim 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

K1_U09 samodzielnie planuje i realizuje własny proces 
edukacyjny, ma świadomość konieczności 
ustawicznego rozwoju swoich kompetencji 

P6U_U P6S_UU P6S_UW 

K1_U10 potrafi dobierać i stosować właściwe metody i 
narzędzia, w tym zaawansowane techniki 
informacyjno-komunikacyjne (ICT) 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K1_K01 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy 
związane z wykonywaniem zawodu 

P6U_K P6S_KK P6S_KK 

K1_K02 jest uwrażliwiony na przejawy bieżącego życia 
kulturalnego i literackiego 

P6U_K P6S_KR P6S_KR 

K1_K03 organizuje lub współorganizuje działania na 
rzecz środowiska społecznego 

P6U_K P6S_KO P6S_KO 

K1_K04 potrafi pracować w grupie przyjmując w niej 
różne role  

P6U_K P6S_KO P6S_KO 

K1_K05 mając świadomość różnic kulturowych potrafi 
w szacunku dla nich funkcjonować w 
środowisku wielokulturowym 

P6U_K P6S_KO P6S_KO 



5. Analiza zgodności opisu kierunkowych efektów kształcenia z charakterystykami I i II stopnia Polskiej 

Ramy Kwalifikacji  

6. Rekomendowane sposoby ewaluacji efektów kształcenia. Egzaminy ustne i pisemne, prace pisemne 

zaliczeniowe, praca projektowa, wystąpienia (prezentacje multimedialne), udział w dyskusjach, testy 

sprawdzające wiedzę i umiejętności, referaty i inne.  

 


