
 

Symbol 
kierunkowe
go efektu 

kształcenia 

Opis efektu kształcenia 
KULTUROZNAWSTWO 
PROFIL GÓLNOAKADEMICKI  

STUDIA  II STOPNIA 
 

Odniesienie do 
symbolu 

obszarowego 
efektu 

kształcenia w 
zakresie nauk 
humanistyczny
ch i w pewnej 

mierze 
społecznych 

W kategorii wiedzy 
K_W01 Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej 

kulturoznawstwa, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w 
działalności profesjonalnej. 

H2A_W01 

K_W02 Zna terminologię kulturoznawstwa na poziomie rozszerzonym. H2A_W02 
K_W03 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i 

metodologię z zakresu filozofii i teorii kultury.  
H2A_W03 

K_W04 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i 
metodologię z zakresu filozofii i teorii sztuki. 

H2A_W03 

K_W05 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i 
metodologię z zakresu filozofii i teorii religii. 

H2A_W03 

K_W06 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i 
metodologię z zakresu antropologii kultury. 

H2A_W03 

K_W07 Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i 
metodologię z zakresu wybranych zagadnień kulturoznawczych. 

H2A_W03 

K_W08 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, przedmiotową 
szczegółową wiedzę z zakresu filozofii i teorii kultury. 

H2A_W04 

K_W09 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, przedmiotową 
szczegółową wiedzę z zakresu filozofii i teorii sztuki. 

H2A_W04 

K_W10 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, przedmiotową 
szczegółową wiedzę z zakresu filozofii i teorii religii. 

H2A_W04 

K_W11 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, przedmiotową 
szczegółową wiedzę z zakresu antropologii kultury. 

H2A_W04 

K_W12 Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, przedmiotową 
szczegółową wiedzę z zakresu wybranych zagadnień kulturoznawczych. 

H2A_W04 

K_W13 Ma pogłębioną wiedzę o wzajemnych powiązaniach różnych nauk o kulturze 
i o związkach tych nauk z szerszym kontekstem nauk filozoficznych, 
humanistycznych i społecznych, pozwalającą na integrowanie perspektyw 
właściwych dla kilku dyscyplin naukowych.  

H2A_W05 

K_W14 Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach w zakresie 
wybranych dyscyplin kulturoznawczych. 

H2A_W06 

K_W15 Zna i rozumie zaawansowane metody interpretacji i wartościowania kultury.  H2A_W07 
K_W16 Zna i rozumie zaawansowane metody interpretacji i wartościowania sztuki. H2A_W07 
K_W17 Zna i rozumie zaawansowane metody interpretacji i wartościowania religii. H2A_W07 
K_W18 
 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i 
ochrony własności intelektualnej oraz konieczność zarządzania zasobami 
własności intelektualnej. 

H2A_W08 
S2A_W10 

 
K_W19 
 

Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz jego złożoności 
i historycznej zmienności jego znaczeń 

H2A_W09 

K_W20 Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we 
współczesnym życiu kulturalnym. 

H2A_W10 
S2A_W11 



K_W21 Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o człowieku jako podmiocie kultury, 
zwłaszcza religii i sztuki 

S2A_W05 

K_W22 Ma pogłębioną wiedzę w zakresie społecznych aspektów kultury S2A_W03 
S2A_W06 
S2A_W07 
S2A_W08 
S2A_W09 

K_W23  Ma wiedzę z zakresu katolickiej nauki społecznej S2A_W07 
W kategorii umiejętności 

K_U01 Potrafi pozyskiwać, analizować, porządkować, integrować i wykorzystywać 
informacje z zakresu nauk o kulturze, a także formułować na ich podstawie 
krytyczne sądy. 

H2A_U01 

K_U02 Posiada pogłębione umiejętności badawcze w zakresie kulturoznawstwa, 
obejmujące umiejętność postawienia problemu, dobór metod i narzędzi 
badawczych, krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz zredagowanie i 
zaprezentowanie wyników tych badań. 

H2A_U02 

K_U03 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w 
zakresie kulturoznawstwa kierując się nie tylko wskazówkami promotora i 
innych pracowników naukowo-dydaktycznych, ale także podejmując 
działania autonomiczne, zmierzające do rozwoju swych kwalifikacji 
naukowych i zawodowych. 

H2A_U03 

K_U04 Posiada umiejętność integrowania wiedzy z zakresu różnych nauk o kulturze 
oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.  

H2A_U04 
S2A_U02 

 
K_U05 Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i pogłębioną interpretację różnych 

przejawów kultury w świetle zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu 
kulturoznawstwa, uwzględniającej najnowszą literaturę przedmiotu . 

H2A_U05 
S2A_U01 

K_U06 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem 
własnych poglądów oraz poglądów  innych autorów, formułowania 
wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań. 

H2A_U06 

K_U07 Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury 
na podstawie wiedzy kulturoznawczej oraz doświadczenia, oraz umiejętność 
prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych 
mediach. 

H2A_U07 

K_U08 Potrafi porozumiewać się, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik 
komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie nauk o kulturze, a także 
niespecjalistami, w języku polskim i języku obcym, a także popularyzować 
wiedzę o kulturze i jej instytucjach. 

H2A_U08 

K_U09 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w 
języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień kulturoznawczych. 

H2A_U09 
S2A_U09 

K_U10 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku 
polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień kulturoznawczych.  

H2A_U10 
S2A_U10 

K_U11 Samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski trudny 
tekst kulturoznawczy i z języka polskiego na wybrany język obcy średnio 
trudny tekst kulturoznawczy.  

H2A_U11 
S2A_U11 

K_U12 Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi, zwłaszcza moralnymi, w 
ocenie faktów społecznych, kulturowych, religijnych i artystycznych. 

S2A_U05 

W kategorii kompetencji społecznych 
K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Potrafi inspirować i 

organizować proces uczenia się innych osób. 
H2A_K01 
S2A_K01 

K_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, 
zwłaszcza animatora kultury. 

H2A_K02 
S2A_K02 



K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez 
siebie lub innych zadania 

H2A_K03 
S2A_K03 

K_K04 
 

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem 
zawodu. Łączy postawę miłości i szacunku dla każdego człowieka z troską o 
prawdę i moralny wymiar kultury, a zwłaszcza sztuki i religii. 

H2A_K04 
S2A_K04 

K_K05 
 

Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa 
kulturowego narodu, ojczyzny, a także regionu i Europy. 

H2A_K05 

K_K06 
 

Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi 
wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, 
nowymi zjawiskami w sztuce.  

H2A_K06 

 


