
2. Kierunek studiów :  

Tabela odniesienia efektów uczenia si ę zdefiniowanych dla programu studiów do charakterys tyk drugiego stopnia Polskiej 
Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji na poziomach 6-7  uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wy ższego i nauki po 
uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 

  

 Nazwa kierunku studiów:           Oriental Studies  - Mongolian and Tibetan Studies  (orientalistyka – 
mongolistyka i tybetologia) 
Poziom kształcenia:                     studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia:                        ogólnoak ademicki 

Symbol efektów 
uczenia si ę dla 

programu 
studiów 

 

Efekty uczenia si ę Learning outcomes  

Odniesienie do 
charakterystyk drugiego 
stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji typowych dla 
kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa 
wyższego i nauki po 

uzyskaniu kwalifikacji pełnej 
na poziomie 4  

Odniesienie 
efektu 

uczenia si ę 
do 

dyscypliny 
naukowej 

Wiedza: absolwent zna i rozumie / alumnus knows and  understands  

K_W01 

Ma pogłębioną wiedzę szczegółową (obejmującą 
terminologię, teorię i metodologię) z zakresu 
literaturoznawstwa, językoznawstwa i nauki o 
kulturze i religii 

has in-depth and detailed 
knowledge (including terminology, 
theory and methodology) in studies 
on literature or language or culture 

and religion  

P7S_WG 

J / L / NKR  

K_W02 
Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach 
kultur Orientu/Afryki (z zakresu literatury, języka 
oraz kultury i religii) w perspektywie porównawczej 

has extended knowledge of 
particular problems pertaining to the 

cultures of the Orient or Africa 
(within the scope of culture and 

P7S_WG 

J / L /  NKR  



literature or language or culture and 
religion issues) in a comparative 

perspective 

K_W03 

Ma rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach 
kultur Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu (z zakresu 
kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub 
historii i zagadnień społeczno-politycznych) Azji 
Środkowej, Mongolii i Tybetu 

has extended knowledge of 
particular problems pertaining to the 
culture of Inner Asia, Mongolia and 
Tibet (within the scope of culture 
and literature or language and 

religion or history and socio-political 
issues) 

P7S_WG 

NKR 

K_W04 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o językach 
Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu 

has extended and deepened 
knowledge of the language(s) of 
Inner Asia, Mongolia and Tibet 

P7S_WG 
NKR 

K_W05 

Ma szczegółową wiedzę o stanie badań w zakresie 
wybranej problematyki Azji Środkowej, Mongolii i 
Tybetu i ośrodkach badawczych w Polsce i na 
świecie 

has detailed knowledge pertaining 
to the state of research on chosen 

issues related to Inner Asia, 
Mongolia and Tibet as well as in-

depth knowledge of research 
centres in Poland and all over the 

world 

P7S_WK 

NKR 

K_W06 

Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, 
interpretacji i wartościowania różnych wytworów 
kultury Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu właściwe 
dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w 
zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i 
nauk o kulturze i religii 

knows and understands methods of 
advanced analysis and 

interpretation of various products of 
culture in Inner Asia, Mongolia and 

Tibet, which are relevant for 
selected traditions, theories and 

research schools within the scope 
of studies on literature, language, 

culture and religion   

P7S_WK 

J / L /  NKR  



K_W07 
Zna i rozumie rodzimą tradycję naukową (metody 
analizy, interpretacji i wartościowania) Azji 
Środkowej, Mongolii i Tybetu 

knows and understands the local 
academic tradition (methods of 

analysis, interpretation and 
evaluation) in the context of Inner 

Asia, Mongolia and Tibet 

P7S_WK 

NKR 

K_W08 Ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym 
Mongolii i Tybetu 

demonstrates good knowledge of 
contemporary cultural life Mongolia 

and Tibet 
P7S_WG 

NKR 

K_W09 

Ma rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania 
się, pisania i czytania we współczesnym i 
klasycznym języku mongolskim, współczesnym i 
klasycznym języku tybetańskim 

has genuine knowledge of rules of 
communication, writing, reading in 
Mongolian and Tibetan language 

(contemporary and/or 
classical/dead language)  

P7S_WG 

NKR 

K_W10 

Ma obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i 
relacjach społecznych oraz zachowaniach 
społeczno-kulturowych Mongolii i Tybetu w 
zakresie warunkującym profesjonalną werbalną 
komunikację społeczną i interkulturową 

has wide and profound knowledge 
of the structures and social relations 
as well as socio-cultural behavior in 
Mongolia and Tibet, which enables  
professional verbal communication 
in social and intercultural contexts 

P7S_WG 

NRK 

K_W11 Zna i rozumie zasady prawa autorskiego oraz 
zarządzania wytworami własności intelektualnej 

knows and understands the rules of 
copyright and intellectual property 

management 
P7S_WK 

- 

Umiejętności: absolwent potrafi / alumnus is able to 

K_U01 
Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i 
wykorzystywać informacje z różnych źródeł oraz 
formułować na ich podstawie krytyczne sądy 

can search for, analyze, evaluate 
and use information from different 

sources and can form critical 
judgement on its basis 

P7S_UW 

- 



K_U02 
Potrafi wskazać źródła różnic kulturowych krajów 
Orientu/Afryki, również na podstawie materiałów 
źródłowych 

can indicate sources of cultural 
differences between different 

regions of the Orient or Africa, also 
on the basis of source materials 

P7S_UW 

NRK 

K_U03 
Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać 
umiejętności badawcze oraz rozwijać zdolności 
pozwalające na osiągnięcie kariery zawodowej 

can acquire knowledge 
independently and enhance 

research skills as well as develop 
abilities to build a professional 

career 

P7S_UU 

- 

K_U04 
Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki 
do poszerzania wiedzy z zakresu nauk 
humanistycznych 

can use the knowledge in the field 
of Oriental studies to expand 

knowledge of humanities  
P7S_UW 

NKR 

K_U05 

Potrafi zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki 
w rozwiązywaniu problemów związanych z 
odmiennością kulturową w sytuacjach 
profesjonalnych 

can use the knowledge in the field 
of Oriental studies to solve 
problems relating to cultural 
differences in professional 

situations 

P7S_UW 

NKR 

K_U06 

Potrafi posługiwać się pojęciami z dziedziny 
filozofii i religii Mongolii i Tybetu w celu 
analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, 
motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także 
różnic między kulturami 

can use the terminology from the 
domain of religion of Mongolia and 

Tibet to analyze and interpret 
religious phenomena, ethical 

motives and social behavior, as well 
as cultural differences 

P7S_UK 

NKR 

K_U07 

Potrafi wykryć związki między kształtowaniem się 
idei filozoficznych i religijnych Mongolii i Tybetu a 
procesami społecznymi, kulturalnymi i 
gospodarczymi 

can analyze relationship between 
the development of philosophical 

and religious ideas in Mongolia and 
Tibet as well as social, cultural and 

economic processes 

P7S_UW 

NRK 



K_U08 

Potrafi czytać, analizować i interpretować 
zaawansowane teksty literackie i inne dzieła 
twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o 
charakterze społecznym) Mongolii i Tybetu 
prawidłowo umieszczając je w kontekście 
kulturowym 

can read, analyze and interpret 
advanced literary texts and other 

works of culture (film, press, social 
writing) of Mongolia and Tibet and 
appropriately place them in their 

cultural context 

P7S_UW 

L 

K_U09 

Umie porównać i dogłębnie przeanalizować 
zależności między wybranymi tekstami literackimi i 
innymi dziełami twórczości kulturalnej Mongolii i 
Tybetu (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze 
społecznym), a zagadnieniami tradycji i 
współczesności 

can compare and thoroughly 
analyze interrelations between 
selected literary texts and other 

works of culture (film, press, social 
writing) of Mongolia and Tibet, and 

the issues of tradition and 
modernity  

P7S_UW 

L 

K_U10 

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i 
interpretację różnych wytworów kultury Mongolii i 
Tybetu w sposób właściwy dla wybranych tradycji, 
teorii i szkół badawczych w zakresie 
literaturoznawstwa, językoznawstwa i nauk o 
kulturze i religii stosując oryginalne podejścia 
uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki 

can carry out a critical analysis and 
interpretation of different products 
of culture of Mongolia and Tibet 

appropriate to a selected tradition, 
theory and research schools within 
the scope of studies on literature, 

language, culture and religion 
employing unique attitude of 

Oriental studies 

P7S_UW 

J/L/NKR 

K_U11 
Potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska z 
zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/ 
językowej/ kulturowej Mongolii i Tybetu 

can analyze most important 
phenomena in the field of history, 
as well as socio-political, linguistic 
or cultural context of Mongolia and 

Tibet 

P7S_UW 

NKR 

K_U12 
Potrafi ocenić, wyselekcjonować i objaśnić 
najważniejsze wytwory współczesnej kultury 
Mongolii i Tybetu 

can evaluate, select and describe 
most important products of P7S_UW 

NKR 



contemporary culture in Mongolia 
and Tibet 

K_U13 
Potrafi wyselekcjonować i przełożyć na język polski 
najcenniejsze dzieła literatury/piśmiennictwa 
Mongolii i Tybetu 

can select and translate into Polish 
most valuable literary works/writings 

of Mongolia and Tibet 
P7S_UK 

L 

K_U14 Posługuje się językiem obcym co najmniej na 
poziomie B2+ 

has a good command of a foreign 
language at least at the B2+ level  P7S_UK 

- 

K_U15 Posługuje się językiem mongolskim lub 
tybetańskim na poziomie B2 

has a good command of Mongolian 
or Tibetan language at the B2 level  P6S_UK 

NKR 

K_U16 

Potrafi w profesjonalny sposób zachować się, 
zareagować werbalnie i pośredniczyć w 
komunikacji i negocjacjach w wybranym 
społeczno-kulturowym kontekście Mongolii i 
Tybetu 

can behave in an adequate way, 
react verbally and mediate in 

communication in a selected socio-
cultural context of Mongolia and 

Tibet 

P7S_UK 

NKR 

K_U17 

Potrafi wybrać i sformułować temat pracy 
magisterskiej, dobrać i odszukać źródła we 
współczesnym i klasycznym języku mongolskim 
i/lub tybetańskim, odnieść się do różnych ujęć 
teoretycznych, a także innych źródeł 

can choose and formulate a subject 
of an MA thesis, select and find 
sources in Mongolian or Tibetan 

language, refer to certain theories 
and other sources 

P6S_UO 

NKR 

K_U18 

Posiada pogłębioną umiejętność prezentacji 
zagadnień szczegółowych z zakresu problematyki 
kulturowej Mongolii i Tybetu w języku polskim oraz 
w we współczesnym języku mongolskim i/lub 
tybetańskim z uwzględnieniem tradycji 
intelektualnej Mongolii i Tybetu 

acquires ability to describe in 
Polish, Mongolian and Tibetan 
languages diverse aspects of 

Mongolian and Tibetan culture, 
taking into consideration the 

intellectual traditions of Mongolia 
and Tibet 

P7S_UK 

NKR 

K_U19 Posiada pogłębioną umiejętność formułowania w 
mowie i piśmie własnych opinii i wniosków w 

acquires ability to formulate own 
opinions and conclusions in both P7S_UK 

- 



języku polskim oraz w we współczesnym języku 
mongolskim i/lub tybetańskim 

writing and spoken in Polish, 
Mongolian and/or Tibetan language 

K_U20 
Posiada pogłębioną umiejętność merytorycznego 
argumentowania z wykorzystaniem poglądów 
innych autorów 

acquires ability to argument on 
substantive basis using other 

authors’ views 
P7S_UK 

- 

K_U21 

Potrafi biegle korzystać z zaawansowanych 
narzędzi elektronicznych i internetowych w języku 
polskim i we współczesnym i klasycznym języku 
mongolskim i/lub tybetańskim 

can proficiently use advanced 
electronic and internet tools in 
Polish and in Mongolian and 

Tibetan languages  

P7S_UO 

- 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do / al umnus is ready to 

K_K01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe 
życie, potrafi inspirować i organizować proces 
uczenia się innych osób 

understands the need to learn all 
one’s life, can inspire and organize 
other people’s process of learning  

P7S_UU 
- 

K_K02 
Potrafi aktywnie współdziałać i pracować w 
grupie oraz nawiązywać kontakty i budować 
relacje społeczne 

can actively cooperate and work in 
a group as well as forge 

relationships and build social 
relations  

P67S_UG 

- 

K_K03 
Potrafi aktywnie nawiązywać kontakty i 
współdziałać z przedstawicielami odmiennych 
kultur 

can actively establish relations and 
cooperate with representatives of 

other cultures 
P7S_KO 

NKR 

K_K04 
Potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich 
osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, 
zawodowej i społecznej 

can set appropriate goals and ways 
to achieve them in the context of 

academic, professional and social 
activity  

P7S_KO 

- 

K_K05 
Jest otwarty na nowe idee i nurty i odmienność 
kulturową 

is open to new ideas and trends as 
well as cultural diversity  P7S_KK  

NKR 



K_K06 

Ma świadomość odmienności wynikającej z 
różnorodności kulturowej, religijnej i 
filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się 
postaw społecznych i politycznych oraz 
procesów gospodarczych 

has awareness of the differences 
stemming from cultural, religious 

and philosophical variety and their 
influence on shaping social and 

political attitudes as well as 
economic processes  

P7S_KK  

NKR 

K_K07 
Rozumie problematykę etyczną i 
odpowiedzialność związaną z 
przekazywaniem wiedzy o Mongolii i Tybecie 

understands responsibility and 
ethical issues that come with 

imparting knowledge of Mongolia 
and Tibet  

P7S_KR 
 

NKR 

K_K08 
Rozumie i docenia wartość własnej tradycji i 
spuścizny kulturowej oraz Mongolii i Tybetu 

understands and appreciates the 
value of tradition and cultural 

heritage of one’s own country and 
of Mongolia and Tibet 

P7S_KK  

NKR 

K_K09 

Dostrzega potrzebę wzbogacenia swojej 
tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-
społeczno-kulturowe Mongolii i Tybetu, 
traktuje kulturową synergię jako wartość 
dodaną 

can see the need to enrich one’s 
own tradition by adding positive 
philosophical, social and cultural 

values of Mongolia and Tibet, treats 
cultural synergy as an added value  

P7S_KK  

NKR 

K_K10 

Aktywnie działa na rzecz wzajemnego 
zrozumienia i efektywnej komunikacji 
międzykulturowej, współpracy kulturalnej i 
gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i 
w Mongolii i Tybecie 

actively acts in aid of mutual 
understanding and effective 

intercultural communication, cultural 
and economic cooperation, 

domestic contacts and ones in 
Mongolia and Tibet  

P7S_KO 
 
 

NKR 

K_K11 

Aktywnie działa na rzecz udostępniania i 
promowania spuścizny kulturowej oraz 
najważniejszych wytworów współczesnej 
kultury Mongolii i Tybetu 

actively acts in aid of sharing and 
promoting cultural heritage and 

most important products of 
contemporary culture in Mongolia 

and Tibet 

P7S_KO 
 
 

NKR 



K_K12 

Potrafi wykorzystać kompetencje językowe i 
kulturowe w sytuacjach profesjonalnych, takich 
jak programy pomocowe, rządowe, problemy 
imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa 
kraju 

can use linguistic and cultural 
competences in professional 

situations such as aid programmes, 
government programmes, 

immigration problems, national 
security issues 

P7S_UK 

NKR 

K_K13 
jest gotów do inicjowania działań na rzecz 
interesu publicznego oraz do myślenia i 
działania w sposób przedsiębiorczy  

 
P7S_KO 

- 

OBJAŚNIENIA  
Symbol efektu uczenia się dla programu studiów tworzą:  
– litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty uczenia się dla programu studiów,  
– znak _ (podkreślnik),  
– jedna z liter W, U lub K – dla oznaczenia kategorii efektów (W – wiedza, U – umiejętności, K – kompetencje społeczne),  
numer efektu w obrębie danej kategorii, zapisany w postaci dwóch cyfr (numery 1- 9 należy poprzedzić cyfrą 0). 

- brak odniesienia do konkretnej dyscypliny (wiedza ogólna z zakresu dziedziny nauk humanistycznych), 
NKR –  nauki o  kulturze i religii 
F – filozofia 
H – historia 
J – językoznawstwo 
L – literaturoznawstwo 
 
  
 

 


