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Efekty kształcenia dla:
filologia angielska
nazwa kierunku
poziom kształcenia
profil kształcenia

Kod efektu
kształcenia
(kierunek)

FA1_W01

FA1_W02
FA1_W03
FA1_W04

FA1_W05
FA1_W06
FA1_W07

FA1_W08

FA1_W09
FA1_W10

FA1_W11
FA1_W12

FA1_W13
FA1_W14
FA1_W15

pierwszy
ogólnoakademicki

Efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów pierwszego poziomu o profilu ogólnoakademickim na
kierunku studiów filologia angielska absolwent:
WIEDZA
ma elementarną wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii angielskiej w systemie
nauk i jej powiązaniach z dyscyplinami naukowymi obszaru nauk
humanistycznych.
ma świadomość wieloaspektowego charakteru filologii angielskiej i jej
złożonych relacji z innymi dziedzinami i formami wiedzy
zna podstawową terminologię w języku angielskim z zakresu językoznawstwa,
literaturoznawstwa i kulturoznawstwa
ma uporządkowaną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu dyscyplin
naukowych, właściwych dla kierunku filologia angielska: językoznawstwa,
literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz wiedzę o ich specyfice
przedmiotowej i metodologicznej.
ma orientację w zakresie różnych literatur anglojęzycznych oraz różnych
odmian języka angielskiego
zna konteksty lingwistyczne, kulturowe, literackie i socjologiczno-historyczne
właściwe dla krajów angielskiego obszaru językowego
ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych
osiągnięciach w zakresie dyscyplin naukowych związanych z filologią angielską:
językoznawstwem, literaturoznawstwem i kulturoznawstwem
zna najważniejsze szkoły badawcze językoznawcze, literaturoznawcze i
kulturoznawcze oraz rozumie najważniejsze teorie reprezentatywne dla wyżej
wymienionych dyscyplin
zna metody analizy i interpretacji w dziedzinach właściwych dla filologii
angielskiej: językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa
ma uporządkowaną wiedzę na temat historycznych procesów kształtujących
język, literaturę i kulturę krajów angielskiego obszaru językowego oraz
świadomość jego złożonej natury
ma świadomość tego, w jaki sposób literatura i język wytwarzają oraz
odzwierciedlają zmiany i różnice kulturowe
ma uporządkowaną wiedzę na temat najważniejszych historycznych i
współczesnych trendów kulturowych i artystycznych oraz ich przedstawicieli w
krajach angielskiego obszaru językowego
posiada ogólną wiedzę w zakresie wybranych dyscyplin naukowych z obszaru
nauk humanistycznych i społecznych
ma elementarną wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego
posiada wiedzę dotyczącą wybranej wewnątrz kierunku specjalności studiów:
a. ma kompetencję komunikacyjną i translatorską w zakresie języka
arabskiego albo chińskiego albo hiszpańskiego albo niemieckiego albo
japońskiego albo języków Indii;
lub

Efekty kształcenia
obszaru (-ów), do
których odnosi się
kierunek
H1A_W01
H1A_W05
H1A_W05
H1A_W02
H1A_W03
H1A_W04

H1A_W03
H1A_W04
H1A_W03
H1A_W04
H1A_W06

H1A_W06
H1A_W07
H1A_W07
H1A_W04
H1A_W06
H1A_W09
H1A_W04
H1A_W09
H1A_W04
H1A_W06
H1A_W10
H1A_W05
H1A_W08
H1A_W04
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FA1_U01

FA1_U02
FA1_U03

FA1_U04
FA1_U05

FA1_U06

FA1_U07
FA1_U08
FA1_U09

FA1_U10

FA1_U11

FA1_U12

FA1_U13

b. posiada wiedzę dotyczącą dydaktyki nauczania języka angielskiego i
dodatkowo posiada wiedzę dotyczącą dydaktyki informatyki albo języka
niemieckiego;
lub
c. posiada wiedzę dotyczącą angielskiego języka biznesu i języka drugiej
specjalności;
lub
d.posiada wiedzę dotyczącą literatury i kultury angielskiego obszaru
językowego;
lub
e. posiada wiedzę dotyczącą kultury angielskiego obszaru językowego,
translacji i mediów;
lub
f. posiada wiedzę dotyczącą projektowania rozrywki interaktywnej i lokalizacji
oprogramowania i gier
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi pozyskać różnorodne informacje o różnym stopniu złożoności oraz
systematyzować je stosując metody interpretacji właściwych dla dyscyplin
odnoszących się do filologii angielskiej
potrafi w sposób krytyczny i autorefleksyjny korzystać z pozyskanych
informacji i materiałów
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu dyscyplin właściwych dla
kierunku filologia angielska w celu analizowania i interpretowania zagadnień i
zjawisk językowych, literackich i kulturowych
rozumie i potrafi analizować oraz implementować różne perspektywy
teoretyczne, uwzględniając koncepcje i rozwiązania alternatywne
potrafi odnieść posiadaną wiedzę dotyczącą krajów anglojęzycznych do
historycznych i współczesnych procesów kulturowych, nurtów artystycznych i
kształtu społeczeństw krajów angielskiego obszaru językowego
rozumie podstawowe metody krytycznej analizy i interpretacji tekstów
literackich oraz wykorzystuje je w analizie dzieł zaliczanych do kanonu literatur
anglojęzycznych w kontekście wydarzeń historycznych, a także przemian
społecznych i kulturowych
potrafi zastosować posiadaną wiedzę przy dokonywaniu różnych rodzajów i
form przekładu tekstów ogólnych i specjalistycznych
posiada umiejętności komunikowania się w języku angielskim na poziomie
zaawansowanym
potrafi rozpoznać i różnicować style i rejestry językowe w procesie
posługiwania się językiem angielskim oraz potrafi zastosować tę wiedzę
stosownie do kontekstu
potrafi analizować wypowiedzi ustne i pisemne reprezentantów różnych grup
społecznych i kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego

H1A_U01

H1A_U01
H1A_U06
H1A_U01

H1A_U02
H1A_U01
H1A_U02
H1A_U02
H1A_U04
H1A_U05
H1A_U02
H1A_U08
H1A_U09
H1A_U08
H1A_U09

H1A_U05
H1A_U09
H1A_U10
potrafi zastosować merytoryczną argumentację wykorzystującą wyniki badań i H1A_U06
poglądy innych autorów w analizie problematyki językoznawczej,
literaturoznawczej i kulturoznawczej
potrafi przygotować różne formy prac pisemnych, projektów, prezentacji oraz H1A_U06
wystąpień ustnych w języku angielskim dotyczących problematyki
H1A_U08
językoznawczej, literaturoznawczej i kulturoznawczej
H1A_U09
H1A_U109
potrafi redagować teksty pod kątem odpowiedniego stylu, klarowności
H1A_U02
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FA1_U14
FA1_U15

FA1_U16
FA1_U17
FA1_U18

FA1_U19
FA1_U20
FA1_U21

FA1_K01

FA1_K02

FA1_K03
FA1_K04

FA1_K05
FA1_K06
FA1_K07

wywodu i ekspresji
potrafi wykorzystać terminologię specjalistyczną w pracach pisemnych i
wypowiedziach ustnych w języku angielskim
potrafi analizować i interpretować przykłady zjawisk językowych i kulturowych
w celu wykazania ich znaczenia i wpływu na kształtowanie oraz postrzeganie
tożsamości w krajach angielskiego obszaru językowego

H1A_U08
H1A_U09
H1A_U10
H1A_U02
H1A_U04
H1A_U05

potrafi zastosować modele komunikacji do opisu funkcjonowania różnych
wypowiedzi językowych i tekstów kultury
stosuje akademicki styl wywodu i zasady obiektywności w procesie pisania
pracy dyplomowej wg kryteriów obowiązujących dla prac licencjackich
samodzielnie wyszukuje, selekcjonuje i wykorzystuje informacje potrzebne do
opracowania wybranych zagadnień z dyscyplin naukowych właściwych dla
kierunku filologia angielska
potrafi wykorzystać wskazówki opiekuna naukowego w samodzielnej pracy
badawczej w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa
posiada zdolność niezależnego myślenia i formułowania sądów poprzez
różnorodne działania krytyczne i twórcze
ma znajomość szeroko rozumianych technologii informacyjnych, posiada
umiejętność korzystania ze źródeł i narzędzi elektronicznych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje
krytycznej oceny własnych kompetencji i wyznacza ścieżki własnego rozwoju i
kształcenia
posiada umiejętność krytycznego i kreatywnego myślenia oraz obserwacji
społeczno-kulturowej

H1A_U05
H1A_U08
H1A_U08

potrafi adaptować metody badawcze właściwe dla jego dyscypliny do różnych
okoliczności i środowisk zawodowych
ma podstawowe umiejętności pozwalające organizować własną pracę i
realizować podjęte zadania, potrafi pracować zespołowo, współdziałać i
kierować grupą
wykorzystuje zdobytą wiedzę w szerokim kontekście kulturowym
ma świadomość etycznego wymiaru badań naukowych i wagi profesjonalnego
i etycznego działania w pracy zawodowej
reprezentuje postawę akceptacji tolerancji i szacunku dla przedstawicieli dla
innych narodów, grup etnicznych i społecznych

H1A_U01
H1A_U03
H1A_U01
H1A_U03
H1A_U04
H1A_U06
H1A_U08

H1A_K01
H1A_K04

H1A_K01
H1A_K03
H1A_K06
H1A_K01
H1A_K04
H1A_K02
H1A_K03
H1A_K05
H1A_K06
H1A_K04
H1A_K05

