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PROGRAM KSZTAŁCENIA
1.

nazwa kierunku

filologia angielska

2.
3.

poziom kształcenia
profil kształcenia

drugi
ogólnoakademicki

Efekty kształcenia
4. opis zakładanych efektów kształcenia
5. opis zakładanych efektów kształcenia związanych z kwalifikacjami
uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela
6. opis zakładanych efektów kształcenia prowadzących do uzyskania kompetencji
inżynierskich
7. wzorcowe efekty kształcenia
Program studiów
związek kierunku studiów ze strategią rozwoju, w tym misją
uczelni

załącznik nr 1

brak

Kierunek realizuje następujące zadania
bezpośrednio wynikające ze strategii
Uniwersytetu Śląskiego:
- różnicowanie form studiów w celu
pozyskiwania nowych grup potencjalnych
kandydatów: dbałość o konkurencyjność
oferowanych programów studiów na
edukacyjnym „rynku” tak krajowym jak i
międzynarodowym;
- przezwyciężenie regionalizacji uczelni:
wychodzenie do i przyciąganie kandydatów
spoza Śląska;
- wzbogacanie oferty dydaktycznej o
oryginalne i innowacyjne programy studiów;
- stałe podnoszenie jakości kształcenia;
- uwzględnianie mobilności krajowej i
zagranicznej w programach studiów;
- uwzględnianie roli języków obcych
(szczególnie
języka
angielskiego)
w
umiędzynarodowianiu oferty dydaktycznej;
- rozwijanie nowoczesnych technologii
informacyjnych i informatycznych;
- współpraca z przemysłem i biznesem;
- umożliwienie zdobycia wysokich kwalifikacji
w ramach poszczególnych kierunków
studiów, przygotowujących absolwentów do
pracy zawodowej i pełnienia ról publicznych;
uwzględnianie środowiska społecznego i jego
dynamiki;
- konsekwentne i coraz pełniejsze
uwzględnianie perspektywy absolwenta w
ofercie dydaktycznej; m.in. przez śledzenie
dynamiki rynku pracy;
- dążenie do godzenia specjalizacji z
wszechstronnością i interdyscyplinarnością;
powoływanie
programów
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międzywydziałowych i międzyuczelnianych;
zapewnienie
elastyczności
oferty
dydaktycznej („ścieżek dydaktycznych”), m.in.
przez otwarcie się na strategie kształcenia
ustawicznego oraz uznawanie kompetencji
naukowych nabywanych poza uczelnią;
- zdolność do indywidualizowania dydaktyki
(system tutorów) i promowania (nagradzania)
studentów szczególnie uzdolnionych;
- angażowanie wybitnych studentów różnych
stopni w badania naukowe;
8. forma studiów
9. liczba semestrów
10. liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji
odpowiadających poziomowi studiów
11. obszar (albo obszary kształcenia), do którego kierunek jest
przyporządkowany
12. procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z
obszarów kształcenia do którego odnoszą się efekty
kształcenia w łącznej liczbie punktów ECTS
13. dziedziny nauki lub sztuki i dyscypliny naukowe lub
artystyczne, do których odnoszą się efekty kształcenia

stacjonarne i niestacjonarne
4
120

14. tytuł zawodowy
15. Specjalności

Magister
1) nauczycielska (stacjonarne)
2) nauczycielska (niestacjonarne)
3) kultura i literatura angielskiego obszaru
językowego (stacjonarne)
4) kultura – media – translacja (stacjonarne)
5) kultura – media – translacja
(niestacjonarne)
6) tłumaczeniowa z językiem arabskim
(stacjonarne)
7) tłumaczeniowa z językiem niemieckim
(stacjonarne)
8) specjalistyczne odmiany języka
angielskiego (niestacjonarne)
9)tłumaczeniowa (niestacjonarne)

16. opis modułów kształcenia (wraz z przypisaniem do każdego
modułu zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów
ECTS oraz sposobami weryfikacji zakładanych efektów
kształcenia osiąganych przez studenta)
17. plan studiów
18. warunki wymagane do ukończenia studiów z określoną
specjalnością
19. organizacja procesu uzyskania dyplomu
20. procentowy udział liczby punktów ECTS uzyskiwanych w

załącznik 2

obszar nauk humanistycznych
obszar nauk humanistycznych: 100%

dziedzina nauk humanistycznych; dyscypliny:
historia
językoznawstwo
kulturoznawstwo
literaturoznawstwo

załącznik 3
załącznik 3a
załącznik 4
30 %
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21.

22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.

ramach wybieranych przez studenta modułów kształcenia w
łącznej liczbie punktów ECTS
łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na
zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich i studentów
łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w
ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych
łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w
ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć
laboratoryjnych i projektowych
minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać,
realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach
ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów
minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać
na zajęciach z wychowania fizycznego
wymiar, zasady i forma odbywania praktyk
minimum kadrowe
proporcje minimum kadrowego do liczby studentów

Informacje dodatkowe
29. ogólna charakterystyka kierunku

30. ogólna charakterystyka specjalności

120

107
0

0

0
załącznik 5
załącznik 6

Podstawę programu nauczania filologii angielskiej
wspólną wszystkim specjalnościom stanowią zajęcia z
zakresu teoretycznej i praktycznej znajomości języka
oraz literaturoznawstwa. Studia na II poziomie
obejmują
również,
obok
przedmiotów
ogólnohumanistycznych i lektoratów, różnorodne
moduły przedmiotowe
odpowiadające wybranej
specjalności.
1) i 2) nauczycielska (stacjonarne, niestacjonarne)
Absolwent studiów filologicznych 2 stopnia, specjalność
nauczycielska, posiada wszechstronną i pogłębioną wiedzę
oraz umiejętności w zakresie praktycznej znajomości języka
angielskiego; osiąga poziom zbliżony do kompetencji
rodzimego użytkownika języka, posiada wiedzę w zakresie
historii, literatury i kultury anglojęzycznej, szeroką i
pogłębioną wiedzę pedagogiczną w zakresie metodyki i
dydaktyki nauczania języka angielskiego, jest przygotowany
do pracy w zawodzie nauczyciela z zakresu języka
angielskiego na wszystkich poziomach nauczania. Dzięki
wykształconym w trakcie studiów nawykom myślenia i
działania, absolwent specjalności posiada umiejętność
komunikowania
się
w
rozmaitych
środowiskach
zawodowych oraz elastycznego dostosowania się do
wymogów rynku pracy w dziedzinach wymagających biegłej
znajomości języka angielskiego. Absolwent przygotowany
jest do wykorzystania wiedzy i umiejętności językowych w
sytuacjach zawodowych przede wszystkim związanych z
pracą w szkołach, lecz także w ośrodkach masowego
przekazu (radio, TV, prasa, internet), turystyce i sektorze
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usług oraz instytucjach kulturalnych.
3) kultura i literatura angielskiego obszaru językowego
(stacjonarne) - poszerzone i pogłębione studia z zakresu
literatury i kultury krajów angielskiego obszaru językowego
(kultura popularna, kultura współczesna, kultury i literatury
mniejszościowe) oraz przekładoznawstwa.
Absolwent tej specjalności jest wszechstronnie
wykształconym anglistą, którego kompetencje zawodowe
łączą praktyczną znajomość języka z teoretyczną wiedzą na
temat zagadnień kulturoznawczych i literaturoznawczych.
Istotną zaletą specjalności jest to, iż studia predysponują do
uczestnictwa i pracy w sferze szeroko pojętej kultury w
oparciu o rozległe rozumienie mechanizmów kulturowych i
społecznych współczesnego świata. Oprócz przekazywania
wiedzy faktograficznej oferta dydaktyczna ukierunkowana
jest na wykształcenie w absolwencie humanistycznego
spojrzenia na rzeczywistość, ze szczególnym
uwzględnieniem specyfiki kultury zachodniej.
4) i 5) kultura – media – translacja (stacjonarne i
niestacjonarne) - poszerzone i pogłębione studia z zakresu
kultury krajów angielskiego obszaru językowego, semiotyki
kultury oraz przekładoznawstwa i medioznawstwa.
Absolwent
tej
specjalności
jest
wszechstronnie
wykształconym anglistą, którego kompetencje zawodowe
łączą praktyczną znajomość języka na wysokim poziomie z
teoretyczną wiedzą na temat zagadnień kulturoznawczych,
literaturoznawczych oraz przekładoznawczych. Studia
predysponują do pracy w mediach, reklamie, public
relations oraz wielu dziedzinach biznesu i życia kulturalnego
i społecznego – wszędzie tam, gdzie cenione jest rozumienie
mechanizmów kulturowych i społecznych we współczesnym
świecie. Oferta dydaktyczna ukierunkowana jest na
wykształcenie w absolwencie humanistycznego spojrzenia
na rzeczywistość. Walorem specjalności jest możliwość
zdobycia teoretycznej wiedzy i praktycznych kompetencji w
zakresie translatoryki oraz funkcjonowania mediów
(opartych na teorii komunikacji jako zjawisku społecznokulturowym), co w bezpośredni sposób przekłada się na
atrakcyjność zatrudnieniową absolwenta w instytucjach,
gdzie taka wiedza i takie kompetencje są wymagane.
6)tłumaczeniowa z językiem arabskim (stacjonarne)
Absolwent studiów 2 stopnia specjalności tłumaczeniowej z
językiem arabskim posiada gruntowne i pogłębione
wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w
zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. Posiada
wszechstronną i pogłębioną wiedzę i umiejętności w
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zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i
praktycznej znajomości języka arabskiego. Biegle posługuje
się językiem angielskim i językiem arabskim i dobrze zna
kulturę obu tych obszarów językowych. Studia gruntownie
przygotowują absolwenta do wykonywania zawodu
tłumacza: potrafi tłumaczyć ustnie i pisemnie teksty ogólne,
specjalistyczne i artystyczne.
Dzięki wykształconym w trakcie studiów nawykom myślenia
i działania, absolwent specjalności posiada umiejętność
komunikowania
się
w
rozmaitych
środowiskach
zawodowych oraz elastycznego dostosowania się do
wymogów rynku pracy w dziedzinach wymagających biegłej
znajomości języka angielskiego i języka arabskiego.
Absolwent przygotowany jest do wykorzystania wiedzy i
umiejętności językowych w sytuacjach zawodowych
związanych z pracą w biurach tłumaczeń, ośrodkach
masowego przekazu (radio, TV, prasa, internet), turystyce i
sektorze usług, działach współpracy z zagranicą oraz
instytucjach kulturalnych.
7) tłumaczeniowa z językiem niemieckim (stacjonarne)
Absolwent studiów 2 stopnia specjalności tłumaczeniowej z
językiem niemieckim posiada gruntowne i pogłębione
wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w
zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. Posiada
wszechstronną i pogłębioną wiedzę i umiejętności w
zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i
praktycznej znajomości języka niemieckiego. Biegle
posługuje się językiem angielskim i językiem niemieckim i
dobrze zna kulturę obu obszarów językowych. Studia
wszechstronnie przygotowują absolwenta do wykonywania
zawodu tłumacza: potrafi sprawnie tłumaczyć ustnie i
pisemnie teksty ogólne, specjalistyczne i artystyczne.
Dzięki wykształconym w trakcie studiów nawykom myślenia
i działania, absolwent specjalności posiada umiejętność
komunikowania
się
w
rozmaitych
środowiskach
zawodowych oraz elastycznego dostosowania się do
wymogów rynku pracy w dziedzinach wymagających biegłej
znajomości języka angielskiego i języka niemieckiego.
Absolwent przygotowany jest do wykorzystania wiedzy i
umiejętności językowych w sytuacjach zawodowych
związanych z pracą w biurach tłumaczeń, ośrodkach
masowego przekazu (radio, TV, prasa, internet), turystyce i
sektorze usług, działach współpracy z zagranicą oraz
instytucjach kulturalnych.
8) specjalistyczne odmiany języka angielskiego
(niestacjonarne)
Absolwent studiów 2 stopnia specjalności Specjalistyczne
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Odmiany Języka Angielskiego posiada gruntowne i
pogłębione wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz
specjalistyczne w zakresie językoznawstwa i translatoryki.
Biegle posługuje się językiem angielskim, potrafi tłumaczyć
teksty specjalistyczne i artystyczne. Zna odmiany języka
angielskiego, w tym specjalistyczne profesjolekty.
Dzięki wykształconym w trakcie studiów nawykom myślenia
i działania, absolwent specjalności posiada umiejętność
komunikowania
się
w
rozmaitych
środowiskach
zawodowych oraz elastycznego dostosowania się do
wymogów rynku pracy w dziedzinach wymagających biegłej
znajomości języka angielskiego.
Absolwent przygotowany jest do wykorzystania wiedzy i
umiejętności językowych w sytuacjach zawodowych
związanych z pracą ośrodkach masowego przekazu (radio,
TV, prasa, internet), turystyce i sektorze usług, działach
współpracy z zagranicą oraz instytucjach kulturalnych
9)tłumaczeniowa (niestacjonarne)
Absolwent studiów 2 stopnia, specjalność tłumaczeniowa
posiada gruntowne wykształcenie ogólnohumanistyczne
oraz specjalistyczne w zakresie językoznawstwa i
translatoryki. Posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności
w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego.
Biegle posługuje się językiem angielskim i zna kulturę
angielskiego obszaru językowego. Studia przygotowują
absolwenta do wykonywania zawodu tłumacza: potrafi
tłumaczyć ustnie i pisemnie teksty ogólne specjalistyczne i
artystyczne.
Dzięki wykształconym w trakcie studiów nawykom myślenia
i działania, absolwent specjalności posiada umiejętność
komunikowania
się
w
rozmaitych
środowiskach
zawodowych oraz elastycznego dostosowania się do
wymogów rynku pracy w dziedzinach wymagających biegłej
znajomości języka angielskiego.
Absolwent przygotowany jest do wykorzystania wiedzy i
umiejętności językowych w sytuacjach zawodowych
związanych z pracą w biurach tłumaczeń, ośrodkach
masowego przekazu (radio, TV, prasa, internet), turystyce i
sektorze usług, działach współpracy z zagranicą oraz
instytucjach kulturalnych.

31. matryca efektów kształcenia (pokrycie
kierunkowych przez modułowe)
32. opis działalności badawczej wydziału w
odpowiednim obszarze wiedzy (dla studiów II
stopnia i jednolitych studiów magisterskich)
33. sposób uwzględnienia wyników monitorowania
karier absolwentów
34. sposób uwzględnienia wyników analizy zgodności
zakładanych efektów kształcenia z potrzebami

załącznik 7
załącznik 8

załącznik 9
załącznik 10
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rynku pracy
35. sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych
36. sposób współdziałania z interesariuszami
zewnętrznymi
37. opis wewnętrznego systemu jakości kształcenia
38. [opcjonalnie:] opis warunków prowadzenia
kształcenia na odległość
39. [opcjonalnie, zwłaszcza dla studiów II stopnia:] opis
osiągniętych na wcześniejszym etapie studiów
efektów kształcenia wymaganych od kandydata do
przyjęcia na kierunek

załącznik 11
załącznik 12
załącznik 13
załącznik 14
załącznik 15

