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Rok studiów II. 

*niepotrzebne usunąć 

Opis efektów kształcenia z odniesieniem do efektów kierunkowych: 
Symbol 

przedmiotowego 

efektu 

kształcenia 

Opis efektu kształcenia 

 

Odniesienie do 

symbolu 

kierunkowego 

efektu kształcenia 

W kategorii wiedzy 

P_W01 ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu Filologii 

Niderlandzkiej w relacji do innych nauk humanistycznych 

oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej Filologii 

Niderlandzkiej i jest w stanie twórczo rozwijać i stosować tę 

wiedzę w działalności profesjonalnej 

K_W01 

P_W02 zna terminologię filologiczną w języku niderlandzkim na 

poziomie rozszerzonym  
K_W02 

P_W03 zna terminologię filologiczną w języku polskim na poziomie 

rozszerzonym 
K_W03 

P_W04 ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę obejmującą 

terminologię używaną w obrębie Filologii Niderlandzkiej, 

rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych 

dyscyplinach naukowych 

K_W04 

P_W05 ma pogłębioną wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin 

filologicznych, właściwych dla kierunku Filologia 

Niderlandzka 

K_W05 

P_W07 ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do 

specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu wybranych 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

kierunku Filologia Niderlandzka 

K_W07 

P_W09 ma szczegółową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i 

najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie 

wybranych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 

właściwych dla kierunku Filologia Niderlandzka 

K_W09 

P_W10 zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji 

różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych 

tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie wybranych 

dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku Filologia 

Niderlandzka 

K_W10 

P_W13 zna szczegółowe zasady dbania o precyzyjne, poprawne 

logicznie i językowo wyrażanie własnych myśli i poglądów 
K_W13 

P_W14 zna i potrafi stosować różne rejestry języka, w tym rejestr 

języka akademickiego 
K_W14 

W kategorii umiejętności 

P_U01 wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego 

stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka 

niderlandzkiego 

K_U01 

P_U02 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i 

integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł 

oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy w zakresie 

wybranych dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku 

K_U02 



Filologia Niderlandzka 

P_U03 potrafi precyzyjnie i poprawnie logicznie i językowo 

wyrażać swoje myśli i poglądy w języku niderlandzkim 
K_U03 

P_U04 stosuje różne rejestry języka na poziomie zaawansowanym 

w tym rejestr języka akademickiego 
K_U04 

P_U05 posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące  

analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i 

poglądów, w zakresie wybranych dziedzin naukowych w 

obrębie kierunku Filologia Niderlandzka 

K_U05 

P_U06 potrafi dobrać metody oraz konstruować narzędzia 

badawcze pozwalające na rozwiązanie problemów w 

zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie 

kierunku Filologia Niderlandzka 

K_U06 

P_U12 wykrywa złożone zależności między procesami społecznymi 

i kulturowymi a zmianami w literaturze lub języku 
K_U12 

P_U14 umie merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem 

własnych poglądów oraz poglądów innych autorów; 

formułuje wnioski oraz tworzy syntetyczne podsumowania 

K_U14 

P_U20 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania typowych 

prac pisemnych w języku niderlandzkim w zakresie 

wybranych dziedzin naukowych w obrębie kierunku 

Filologia Niderlandzka 

K_U20 

P_U21 potrafi przygotować zaawansowaną naukową pracę pisemną 

o różnych formatach (np. streszczenie, recenzja, praca 

licencjacka w języku niderlandzkim, posługując się przy 

tym źródłami pomocniczymi 

K_U21 

P_U24 ma umiejętności językowe z języka niderlandzkiego w 

zakresie wybranych dziedzin naukowych w obrębie 

kierunku Filologia Niderlandzka, zgodne z wymaganiami 

określonymi przez Europejski System Opisu Kształcenia 

Językowego 

K_U24 

W kategorii kompetencji społecznych 

P_K01 rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania 

swoich kompetencji językowych z zakresu języka 

niderlandzkiego 

K_K01 

P_K02 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju 

zawodowego 
K_K02 

P_K03 potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych 

osób 
K_K03 

P_K04 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej 

różne role w oparciu o wartości chrześcijańskie 
K_K04 

P_K07 rozumie zależność między jakością i poziomem uzyskanego 

narzędzia w postaci języka niderlandzkiego a jego/jej 

postrzeganiem jako osoby przez świat zewnętrzny 

K_K07 

P_K08 rozumie możliwości zastosowania metodologii badań w 

studiowanych dziedzinach do rozwiązywania problemów w 

życiu zawodowym 

K_K08 

P_K09 ma świadomość znaczenia języka niderlandzkiego i 

wytworów intelektualnych w tym języku w kulturze 

europejskiej i światowej 

K_K09 

 

 


