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EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW 
FILOLOGIA ANGIELSKA 

studia pierwszego stopnia – profil praktyczny 
 
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: 
 
Kierunek studiów filologia angielska należy  do obszaru nauk humanistycznych, dziedziny 
nauk humanistycznych, dyscyplina wiodąca - językoznawstwo, 
dyscyplina uzupełniająca: literaturoznawstwo 
 
Objaśnienie  oznaczeń: 
FIL (przed podkreślnikiem)  – kierunkowe efekty kształcenia 
P – profil praktyczny 
1– studia pierwszego stopnia 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K– kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 
 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I ICH CHARAKTERYSTYKI: 
 

Symbole 
efektów 

kształcenia 
na kierunku 

Po ukończeniu studiów na kierunku 
filologia angielska 

absolwent: 

Odniesienie kierunkowych efektów 
kształcenia do:  
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w zakresie WIEDZY 
FIL1P_W01 ma uporządkowaną wiedzę o miejscu filologii 

angielskiej w naukach humanistycznych  
i społecznych, zorientowaną na zastosowania 
praktyczne w prowadzonej działalności 
zawodowej oraz w działalności kulturalnej i 
medialnej 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

FIL1P_W02 ma pogłębioną wiedzę oraz zna ogólną i 
szczegółową terminologię z zakresu teorii  
i metodologii językoznawstwa, 
literaturoznawstwa i kulturoznawstwa z 
obszaru kulturowego języka angielskiego 
ukierunkowaną na zastosowania praktyczne  
w prowadzonej działalności zawodowej oraz w 
działalności kulturalnej i medialnej 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

FIL1P_W03 zna metody analizy i interpretacji wytworów 
kultury w badaniach w zakresie 
językoznawstwa, literaturoznawstwa i 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 



kulturoznawstwa z obszaru kulturowego 
języka angielskiego oraz ich zastosowania 
praktyczne w prowadzonej działalności 
zawodowej oraz w działalności kulturalnej i 
medialnej 

FIL1P_W04 zna techniki, strategie i metody tłumaczeniowe 
stosowane podczas przekładu tekstów z 
zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa  
i kulturoznawstwa oraz ich zastosowania 
praktyczne w prowadzonej działalności 
zawodowej oraz w działalności kulturalnej  
i medialnej    

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

FIL1P_W05 zna podstawowe specjalistyczne słownictwo  
z zakresu biznesu oraz jego zastosowania 
praktyczne w prowadzonej działalności 
zawodowej oraz w działalności kulturalnej  
i medialnej 

P6U_W P6S_WG P6S_WG 

FIL1P_W06 zna najważniejsze przepisy prawne i rozumie 
zasady ochrony własności przemysłowej  
i prawa autorskiego oraz formy rozwoju 
indywidualnej przedsiębiorczości 

P6U_W P6S_WK P6S_WK 

FIL1P_W07 posiada podstawową wiedzę ekonomiczną  
i prawniczą o funkcjonowaniu instytucji 
związanych z działalnością zawodową a także 
cechy i oczekiwania ich odbiorców  

P6U_W P6S_WK P6S_WG/K 

FIL1P_W08 posiada podstawową wiedzę w zakresie 
technologii informacyjnej, przetwarzania 
tekstów, wykorzystywania arkuszy 
kalkulacyjnych, korzystania z baz danych, 
grafiki prezentacyjnej, korzystania z usług w 
sieciach informatycznych oraz pozyskiwania  
i przetwarzania informacji  

P6U_W P6S_WK P6S_WG/K 

FIL1P_W09 ma podstawową wiedzę o metodyce 
wykonywania zadań, normach, procedurach i 
dobrych praktykach stosowanych w 
działalności zawodowej oraz w działalności 
kulturalnej i medialnej 

P6U_W P6S_WK P6S_WG/K 

FIL1P_W10 ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i 
higienie pracy w instytucjach związanych  
z działalnością zawodową  

P6U_W P6S_WK P6S_WG/K 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI 
FIL1P_U01 samodzielnie wyszukuje źródła i informacje z 

nich pochodzące oraz poddaje je krytycznej 
analizie i syntezie w celu ocenienia ich 
przydatności do realizacji działań 
zawodowych  

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

FIL1P_U02 samodzielnie planuje, organizuje i realizuje 
typowe zadania i projekty związane  
z działalnością zawodową  

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

FIL1P_U03 posiada podstawowe umiejętności w zakresie 
prowadzenia badań językoznawczych, 
literaturoznawczych i kulturoznawczych 
polegające na formułowaniu i analizie 
problemu badawczego oraz doborze i 
zastosowaniu metod, narzędzi i 
zaawansowanych technik ICT 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

FIL1P_U04 potrafi przeprowadzić podstawową diagnozę i 
ocenę potrzeb odbiorców usług w zakresie 
działalności zawodowej  

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

FIL1P_U05 samodzielnie tworzy logicznie i gramatycznie P6U_U P6S_UW P6S_UW 



spójne wypowiedzi ustne i pisemne które 
poddaje krytycznej analizie z uwzględnieniem 
kontekstu kulturowego i społecznego  

FIL1P_U06 potrafi w podstawowym zakresie stosować 
przepisy prawa odnoszącego się do instytucji 
związanych z działalnością zawodową oraz 
stosować dobre praktyki  

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

FIL1P_U07 potrafi ocenić przydatność technik, strategii i 
metod tłumaczeniowych i wykorzystać je do 
tłumaczeń ustnych i pisemnych 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

FIL1P_U08 potrafi zastosować podstawowe 
specjalistyczne słownictwo do recepcji i 
produkcji tekstów z zakresu biznesu 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

FIL1P_U09 umie ocenić przydatność znanych sobie metod 
i procedur postępowania i wybrać najbardziej 
odpowiednie w działalności zawodowej  

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

FIL1P_U10 posiada umiejętności merytorycznej 
argumentacji z wykorzystaniem poglądów 
innych autorów oraz analizy i formułowania 
samodzielnych sądów i wniosków   

P6U_U P6S_UK  

FIL1P_U11 umie porozumiewać się z wykorzystaniem 
różnych kanałów i technik komunikacyjnych 
ze specjalistami i przy użyciu specjalistycznej 
terminologii 

P6U_U P6S_UK  

FIL1P_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień 
ustnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych i korzystając z literatury 
przedmiotu oraz zaawansowanych technik ICT 

P6U_U P6S_UK  

FIL1P_U13 ma umiejętności językowe zgodne z 
wymaganiami określonymi dla poziomu C1 
ESOKJ 

P6U_U P6S_UK  

FIL1P_U14 posiada podstawowe umiejętności 
organizacyjne pozwalające na planowanie 
pracy indywidualnej oraz w zespole związanej 
z działalnością zawodową  

P6U_U P6S_UO  

FIL1P_U15 samodzielnie planuje i realizuje własne 
uczenie się przez całe życie 

P6U_U P6S_UU  

FIL1P_U16 podnosi swoje kompetencje osobiste P6U_U P6S_UU  
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

FIL1P_K02 potrafi współdziałać w zespole na rzecz 
środowiska społecznego przyjmując różne role  
w zależności od stawianych zadań  

P6U_K P6S_KO  

FIL1P_K03 jest przygotowany do odpowiedzialnego 
pełnienia ról zawodowych związanych ze 
specyfiką swojej przyszłej pracy, 
przyjmowania odpowiedzialności za skutki 
swoich działań i przestrzegania zasad etyki 
zawodowej  

P6U_K P6S_KR  

FIL1P_K04 ma świadomość znaczenia i roli humanistyki 
w rozwoju społecznej świadomości  
i odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe 
europejskiej cywilizacji   

P6U_K P6S_KR P6S_KR 

FIL1P_K05 uczestniczy w życiu kulturalnym w jego 
różnych formach; potrafi świadomie wybrać 
odpowiednie dla swoich zainteresowań, w tym 
zainteresowań zawodowych, formy i postaci 
kultury  

P6U_K P6S_KR P6S_KR 

FIL1P_K02 potrafi współdziałać w zespole na rzecz 
środowiska społecznego przyjmując różne role  
w zależności od stawianych zadań  

P6U_K P6S_KO P6S_KR 



 


