
„przedmiotowe“ efekty kształcenia 
wynikające z przedmiotu Translatoryka 
Niderlandzka (ćwiczenia), III rok BA, dr 
Muriel Waterlot 

„kierunkowe efekty“  „Obszarowe efekty“ kształcenia dla 
Humanistyki. 

Wiedza 
ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu 
translatoryki w systemie nauk 
językoznawczych  

 H2A_W01ma podstawową wiedzę o miejscu 
i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie 
nauk oraz ich specyfice przedmiotowej 
i metodologicznej 

ma uporządkowaną wiedzę ogólną, 
obejmującą terminologię,  
teorie i metodologię z zakresu translatoryki 

 H2A_W03ma uporządkowaną wiedzę ogólną, 
obejmującą terminologię,  
teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych, właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów 
 

ma podstawową wiedzę o głównych 
kierunkach rozwoju i najważniejszych 
nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin 
tłumaczenia 
 

 H2A_W06 ma podstawową wiedzę 
o głównych kierunkach rozwoju 
i najważniejszych nowych osiągnięciach 
w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego 
kierunku studiów 
 

Umiejętności 
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 
selekcjonować i użytkować słownictwa 
z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów 
 

 H2A_U01potrafi wyszukiwać, analizować, 
oceniać, selekcjonować i użytkować 
informację z wykorzystaniem różnych źródeł 
i sposobów 

posiada umiejętność tłumaczenia w języku 
niderlandzkim i polskim z wykorzystaniem 
różnych źródeł  
 

 H2A_U08 posiada umiejętność przygotowania 
typowych prac pisemnych w języku polskim 
i języku obcym uznawanym za podstawowy 
dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
właściwych dla studiowanego kierunku 
studiów, dotyczących zagadnień  
szczegółowych, z wykorzystaniem 



podstawowych ujęć teoretycznych, a także 
różnych źródeł 
 

ma umiejętności językowe w zakresie 
dziedzin tłumaczenia, zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B1+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego 
 

 H2A_U10 ma umiejętności językowe 
w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla studiowanego 
kierunku studiów, zgodne z wymaganiami 
określonymi dla poziomu B1+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 
 

   

Kompetencje społeczne 

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 
 

 H2A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez 
całe życie 
 

podczas zajęć jak i w pracach grupowych 
prowadzonych w ramach prac domowych, 
potrafi współpracować w grupie, łączyć efekty 
pracy członków grupy i proponować 
rozwiązania wspólnych problemów 

 H2A_K02 potrafi współdziałać i pracować w 
grupie, przyjmując w niej różne role 

potrafi odpowiednio określić priorytety 
służące realizacji określonego przez siebie lub 
innych zadania 
 

 H2A_K03 potrafi odpowiednio określić 
priorytety służące realizacji określonego przez 
siebie lub innych zadania 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


