
Kierunek studiów : studia wschodnie 

2. 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 p oziomie 4  

Nazwa kierunku studiów: studia wschodnie 
Poziom kształcenia:  pierwszego stopnia 
Profil kształcenia:   ogólnoakademicki 

Symbol efektów 
uczenia si ę dla 

programu studiów  

Efekty uczenia si ę 

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  

Wiedza: absolwent zna i rozumie  

K_W01 
 

Posiada elementarną wiedzę ogólną z zakresu nauk humanistycznych i 
społecznych, dotyczącą państw i społeczeństw przedmiotowego 
obszaru studiów: Europa Wschodnia, Europa Środkowa, Bałkany, 
Rosja, Kaukaz, Azja Środkowa. 

P6S_WG 

K_W02 
 

Ma podstawową wiedzę na temat głównych dziedzin kultury i sztuki 
przedmiotowego obszaru studiów. 

P6S_WG 

K_W03 Rozumie podstawowe terminy i pojęcia oraz zna najważniejsze teorie z 
zakresu socjologii, teorii polityki, demografii i historii. 

P6S_WG 

K_W04 Zna i rozumie podstawowe pojęcia ekonomiczne; rozumie zasady i 
mechanizmy funkcjonowania gospodarki światowej oraz jej wpływ na 
gospodarki państw przedmiotowego obszaru studiów. 

P6S_WG 



K_W05 Ma wiedzę o społeczeństwach regionu: ich stratyfikacji i 
funkcjonowaniu. 

P6S_WG 

K_W06 Ma wiedzę o specyfice narodowościowej i wyznaniowej regionu ; zna i 
rozumie genezę i istotę konfliktów religijnych,  etnicznych i 
narodowościowych. 

P6S_WG 

K_W07 Ma wiedzę o stosunkach Wschód-Zachód; zna i rozumie pozycję Polski 
w tych relacjach. 

P6S_WG 

K_W08 Zna i rozumie fundamentalne wydarzenia historyczne w regionie i 
historyczny kontekst współczesnych zjawisk politycznych. 

P6S_WK 

K_W09 Ma podstawową wiedzę o cywilizacji i kulturze, pozwalającą na 
interpretację współczesnych zjawisk i procesów społecznych, 
politycznych i kulturowych, występujących na przedmiotowym obszarze 
studiów. 

P6S_WK 

K_W10 
 
 
 

Rozróżnia rodzaje własności intelektualnej; zna przedmioty własności 
przemysłowej; zna rodzaje praw autorskich i wyjątki od ich stosowania. 

P6S_WK 

Umiejętności: absolwent potrafi  

K_U01 
 

Potrafi analizować i opracowywać wybrane zagadnienie dotyczące 
danego regionu. 

P6S_UW 

K_U02 Potrafi analizować materiały źródłowe w sposób krytyczny, potrafi 
zrozumieć podstawy tożsamości historycznej regionu i dostrzec 
współzależności etniczno-kulturowe pomiędzy państwami regionu. 

P6S_UW 

K_U03 Potrafi rozpoznać oraz analizować problemy społeczne, polityczne, 
ekonomiczne, prawne, kulturowe, etniczne na obszarze regionu. 

P6S_UW 

K_U04 Potrafi dotrzeć do źródeł niezbędnych do przygotowania pracy 
naukowej, korzystać z zasobów bibliotecznych i archiwalnych, 

P6S_UW 



konstruować założenia pracy, stawiać tezy i wyciągać wnioski oraz 
właściwie je opracowywać pod względem edytorskim; zna rodzaje 
wypowiedzi pisemnych. 

K_U05 Potrafi sporządzać przypisy, zapisywać teksty obcojęzyczne 
(transkrypcja, transliteracja), cytować źródła in extenso, sporządzać 
fiszki bibliograficzne i merytoryczne, posługiwać się zasobami 
internetowymi w pracy naukowej. 

P6S_UW 

K_U06 
 
 

Posługuje się właściwą metodologią i terminologią przy pisaniu prac o 
charakterze naukowym. 

P6S_UK 

K_U07 Posługuje się pojęciami z zakresu historii do analizy zjawisk 
historycznych. 

P6S_UK 

K_U08 Posługuje się pojęciami socjologicznymi do analizy zjawisk 
społecznych. 

P6S_UK 

K_U09 Posługuje się pojęciami z zakresu teorii polityki do analizy zjawisk 
politycznych. 

P6S_UK 

K_U10 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku 
polskim i w określonych sytuacjach w języku obcym, dotyczących 
zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć 
teoretycznych a także różnorodnych źródeł. 

P6S_UK 

K_U11 Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania, z 
wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania 
wniosków. 

P6S_UK 

K_U12 Zna język rosyjski i inny obcy na poziomie biegłości  od A2 do C1 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,. 
Dokładny poziom znajomości języka jest opisany w efektach uczenia 
dla przedmiotu (w sylabusie). 

P6S_UK 



K_U13 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. P6S_UO 

K_U14 Potrafi zidentyfikować rodzaj dobra niematerialnego i wskazać ścieżki 
jego ochrony; zna wartość ochrony własności intelektualnej i dostrzega 
rolę praw wyłącznych we współczesnym świecie 

P6S_UO 

K_U15 
 

Jest gotowy do podjęcia studiów II stopnia; rozumie potrzebę uczenia 
się przez całe życie 

P6S_UU 

K_U16 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze 
w zakresie badań nad regionem 

P6S_UU 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do  

K_K01 Ma krytyczną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się zawodowego i rozwoju 
osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali 
umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

P6S_KK 

K_K02 Jest specjalistą przygotowanym do pracy w: (1) administracji krajowej i 
samorządowej, (2) instytucjach międzynarodowych, (3) 
przedsiębiorstwach, (4) organizacjach pozarządowych działających w 
ramach współpracy międzynarodowej z krajami regionu; potrafi 
zasięgać opinii ekspertów w przypadku takiej potrzeby 

P6S_KK 

K_K03 Jest gotowy do podejmowania działań w środowisku społecznym w 
zakresie wyzwań związanych z pracą zawodową; wykazuje aktywność, 
odznacza się wytrwałością w realizacji działań indywidualnych i 
zespołowych 

P6S_KO 

K_K04 Jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle 
dostępnych danych i argumentów 

P6S_KO 

K_K05 Na podstawie twórczej analizy nowych zjawisk i problemów 
samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania 

P6S_KO 



K_K06 Jest gotów do zaangażowanego uczestnictwa w życiu społecznym na 
rzecz interesu publicznego oraz do myślenia i działania w sposób 
przedsiębiorczy 

P6S_KO 

K_K07 W sposób przedsiębiorczy i efektywny organizuje pracę własną i 
krytycznie ocenia stopnień jej zaawansowania  

P6S_KO 

K_K08 Szanuje efekty ludzkiej kreatywności i jest świadomy konsekwencji 
związanych z wkroczeniem w zakres cudzej wyłączności 

P6S_KR 

K_K09 Docenia znaczenie nauk humanistycznych i społecznych i odnosi 
zdobytą wiedzę do działań zawodowych zgodnie z normami 
społecznymi i zasadami ładu międzynarodowego 

P6S_KR 

K_K10 Ma świadomość wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego dla 
zrozumienia wydarzeń historycznych, społeczno-ekonomicznych i 
kulturalnych 

P6S_KR 

K_K11 jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz do 
myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy 

P6S_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).  

 

 


