
1. Nazwa kierunku: filologia włoska 

2. 

 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  Językoznawstwo  65% Językoznawstwo 65% 

Literaturoznawstwo  30%  Literaturoznawstwo 30% 

Kulturoznawstwo  5% Nauki o kulturze i religii  5% 

 

2. Sylwetka absolwenta 

Absolwent studiów posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza, 

proofreadera, specjalisty ds. obsługi klienta zagranicznego i innych zawodów wymagających wysokich 

kompetencji językowych i  bardzo dobrej znajomości kultury włoskiej.  

Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka włoskiego na poziomie biegłości C1+ (wg 

ESOKJ Rady Europy). Wykazują się dużą samodzielnością w planowaniu i realizowaniu celów zawodowych; 

posiadają wysoko rozwinięte kompetencje społeczne (praca w zespole, kierowanie np. zespołem tłumaczy); 

rozumieją potrzebę stałego podnoszenia swoich kompetencji. 

3. Cel studiów 

Celem studiów jest zdobycie przez absolwenta wysokich kompetencji językowych na poziomie zbliżonym do 

rodzimej znajomości języka włoskiego (C1+) oraz doskonałej znajomości włoskiej literatury i kultury. 

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

zgodnie z poniższą tabelą) 

 

Nazwa kierunku studiów: filologia włoska 

Stopień studiów: drugi 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol efektu 

kierunkowego 
Kierunkowe efekty kształcenia 

Odniesienie do efektów kształcenia zgodnych  

z Polską Ramą Kwalifikacji 

Symbol 

charakterystyk 

uniwersalnych 

I stopnia
1
 

Symbol 

charakterystyk 

II stopnia
2
 

Symbol 

charakterystyk 

II stopnia dla 

obszaru/ów 

kształcenia
3
 

 WIEDZA    

K2_W01 posiada pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o 

specyfice przedmiotowej i metodologicznej 

w zakresie filologii, którą jest w stanie 

rozwijać i twórczo stosować w działalności 

profesjonalnej 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K2_W02 zna na poziomie rozszerzonym 

terminologię i teorię z zakresu filologii, w 

tym w szczególności filologii włoskiej 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K2_W03 posiada pogłębioną wiedzę o powiązaniach 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 

właściwych dla filologii pozwalającą na 

integrowanie perspektyw właściwych dla 

kilku dyscyplin 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

                                                           
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) -  
3Jak wyżej  

 



K2_W04 wykazuje pogłębioną wiedzę o 

współczesnych dokonaniach, ośrodkach i 

szkołach badawczych obejmującą wybrane 

obszary dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych z zakresu filologii, a w 

szczególności filologii włoskiej 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K2_W05 posiada pogłębioną wiedzę i zrozumienie 

metod analizy, interpretacji, 

wartościowania i problematyzowania, 

różnych wytworów kultury właściwe dla 

wybranych tradycji, teorii lub szkół 

badawczych w zakresie filologii włoskiej 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

K2_W06 posiada pogłębioną wiedzę i zrozumienie 

pojęć i zasad z zakresu prawa autorskiego 

oraz konieczność zarządzania zasobami 

własności intelektualnej 

P7U_W P7S_WK P7S_WK 

K2_W07 ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej 

naturze języka i jego historycznej 

zmienności 

P7U_W P7S_WG P7S_WG 

 UMIEJĘTNOŚCI    

K2_U01 wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i 

użytkuje informację z wykorzystaniem 

różnych źródeł oraz formułować na tej 

podstawie krytyczne sądy 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

K2_U02 formułuje i analizuje problemy badawcze w 

zakresie językoznawstwa włoskiego, 

literaturoznawstwa włoskiego oraz kultury i 

historii Włoch w sposób pogłębiony 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

K2_U03 samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija 

umiejętności badawcze oraz podejmuje 

autonomiczne działania zmierzające do 

rozwijania zdolności i kierowania własną 

karierą zawodową 

P7U_U P7S_UU P7S_UW 

K2_U04 integruje wiedzę z różnych dyscyplin 

związanych z filologią oraz stosuje ją w 

nietypowych sytuacjach zawodowych 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

K2_U05 przeprowadza krytyczną analizę i 

interpretację różnych rodzajów wytworów 

kultury włoskiej, stosując oryginalne 

podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia 

humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, 

oddziaływania społecznego, miejsca w 

procesie historyczno-kulturowym 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

K2_U06 argumentuje w sposób merytoryczny z 

wykorzystaniem własnych poglądów oraz 

poglądów innych autorów, tworzy 

syntetyczne podsumowania 

P7U_U P7S_UK P7S_UW 

K2_U07 formułuje krytyczne opinie o wytworach 

kultury włoskiej na podstawie wiedzy 

naukowej i doświadczenia oraz prezentuje 

opracowania krytyczne w różnych formach 

i w różnych mediach 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

K2_U08 komunikuje się z innymi filologami na 

płaszczyźnie naukowej oraz porozumiewa 

P7U_U P7S_UK P7S_UW 



się z osobami postronnymi, w celu 

popularyzacji wiedzy filologicznej, z 

wykorzystaniem różnych kanałów i technik 

komunikacyjnych, w języku polskim i 

włoskim 

K2_U09 przygotowuje i redaguje prace pisemne w 

języku włoskim z wykorzystaniem 

szczegółowych ujęć teoretycznych 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

K2_U10 przygotowuje wystąpienia ustne i 

prezentacje w języku włoskim w zakresie 

filologii 

P7U_U P7S_UW P7S_UW 

K2_U11 odpowiednio formułuje priorytety służące 

realizacji określonego przez siebie lub 

innych zadania 

P7U_U P7S_UO P7S_UW 

K2_U12 współdziała i pracuje w grupie jedno lub 

wielokulturowej, przyjmując w niej różne 

role 

P7U_U P7S_UK P7S_UW 

K2_U13 posługuje się językiem włoskim na 

poziomie C1+, zgodne z wymaganiami 

określonymi przez Europejski System 

Opisu Kształcenia Językowego 

P7U_U P7S_UK P7S_UW 

K2_U14 rozumie potrzebę uczenia się przez całe 

życie 

P7U_U P7S_UU P7S_UW 

K2_U15 potrafi inspirować i organizować proces 

uczenia się innych osób 

P7U_U P7S_UO P7S_UW 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE    

K2_K01 rozumie znaczenie wiedzy w 

rozwiązywaniu problemów  

P7U_K P7S_KK P7S_KK 

K2_K02 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga 

problemy związane z wykonywaniem 

zawodu 

P7U_K P7S_KR P7S_KR 

K2_K03 systematycznie uczestniczy w życiu 

kulturalnym, interesuje się aktualnymi 

wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi 

formami wyrazu artystycznego, nowymi 

zjawiskami w sztuce, w szczególności z 

włoskiego obszaru kulturowego 

P7U_K P7S_KO P7S_KO 

K2_K04 krytycznie ocenia odbierane treści P7U_K P7S_KK P7S_KK 

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

Kwalifikacji  

6. Rekomendowane sposoby ewaluacji efektów kształcenia. 

Dla form ustnych: 

 - krótkie wypowiedzi na zadane pytania,  

- szersze wypowiedzi, będące efektem samodzielnego opracowania problemu (tzw. referaty ustne),  

- wystąpienia (prezentacje),  

- udział w dyskusjach i debatach, 

- egzaminy ustne podsumowujące całość kursu. 

Dla form pisemnych:  

- krótkie prace pisemne, 

- prace pisemne zaliczeniowe (np. prace proseminaryjne, prace seminaryjne), 

- testy sprawdzające wiedzę i umiejętności. 

Dla innych form aktywności: 

- projekty badawcze, 

- prezentacje multimedialne. 


