
Załącznik Nr 1.1 

do Uchwały Nr 156/2012/2013 

Senatu UKW 

z dnia 25 września 2013 r. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 
określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Nr 156/2012/2013 

z dnia 25 września 2013 r. 

 

 

Podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca kierunek studiów: 

 Wydział Administracji i Nauk Społecznych 

 

 

Nazwa kierunku studiów: administracja 

 

 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 

 

 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

 

 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: 

obszar nauk społecznych, obszar nauk humanistycznych 

 

 

Wskazanie  dziedzin nauki/dziedzin sztuki, do których odnoszą się efekty kształcenia: 

dziedzina nauk prawnych, dziedzina nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych, dziedzina 

nauk humanistycznych  

 

 

Dyscypliny naukowe/ dyscypliny artystyczne: 

nauki o administracji, prawo, ekonomia,  nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, historia, filozofia 

 

 

Dyscyplina wiodąca: nauki o administracji 

 

Lp. symbol 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

 

 

kierunkowe efekty kształcenia 

odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

(symbol) 

Wiedza 

1. 
 

K_W01 
 

zna i  rozumie terminologię używaną w naukach  

prawnych  i administracyjnych 

S1A_W01 
S1A_W03 

2. K_W02 ma elementarną wiedzę o miejscu nauk  prawnych  i 

administracyjnych w systemie nauk oraz o ich 

S1A_W01 
S1A_W02 



przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z 

innymi dyscyplinami, a także o naukach pomocniczych 

względem tych nauk 

S1A_W03 

3. K_W03 ma elementarną, uporządkowaną wiedzę z zakresu  

podstawowych gałęzi prawa  państwowego i z zakresu 

prawa międzynarodowego, szczególnie o podstawowych 

pojęciach i instytucjach prawnych 

S1A_W01 
S1A_W02 
S1A_W07 
S1A_W10 

4. K_W04 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu 

administracji publicznej, formach działania, organizacji  i 

zarządzaniu w administracji publicznej oraz kontroli 

administracji 

S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W07 
S1A_W09 

5. K_W05 ma podstawową wiedzę o podmiotach prawa, rozróżnia 

rodzaje stosunków prawnych, opisuje relacje między 

państwem a innymi podmiotami prawa 

S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W05 

 
6. K_W06 ma uporządkowaną wiedzę o systemie źródeł prawa 

polskiego i Unii Europejskiej 

S1A_W07 

7. K_W07 zna i rozumie zależności pomiędzy kształtowaniem się 

systemu prawa a zmianami w społeczeństwie, gospodarce 

i kulturze, rozumie rolę państwa i organizacji  

międzynarodowych w procesach społecznych  i 

gospodarczych 

S1A_W03 
S1A_W07 
S1A_W08 

 

8. K_W08 zna metody wykładni tekstu prawnego i budowę norm 

prawnych 

S1A_W06 
S1A_W07 

9. K_W09 ma wiedzę o narzędziach wyszukiwawczych w zakresie 

nauk prawnych  i administracyjnych oraz dyscyplin z nimi 

powiązanych 

S1A_W06 

10. K_W10 ma elementarną, uporządkowaną wiedzę o funkcjach 

państwa, strukturze i  zadaniach organów państwa, w tym  

samorządu terytorialnego, strukturze i zadaniach  organów 

ochrony prawnej w państwie polskim  oraz organów Unii 

Europejskiej 

S1A_W02 
S1A_W03 
S1A_W07 
S1A_W09 

11. K_W11 ma elementarną wiedzę o historii  ustroju państwa oraz 

Unii Europejskiej oraz historycznych uwarunkowaniach 

obecnego kształtu  państwa demokratycznego 

H1A_W02 

H1A_W05 

12. K_W12 zna przebieg postępowań administracyjnych i sądowych S1A_W05 

S1A_W07 

S1A_W11 

13. K_W13 ma elementarna wiedzę dotyczącą uwarunkowań, 

wykrywania i zwalczania   zjawiska przestępczości 

S1A_W05 

S1A_W07 

14. K_W14 ma elementarna wiedzę o zasadach ochrony środowiska 

naturalnego 

S1A_W07 

15. K_W15 ma elementarną wiedzę o zjawiskach ekonomicznych i 

zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii i zarządzania 

S1A_W02 

S1A_W04 

  16. K_W16 ma elementarną wiedzę o zjawiskach  życia  społecznego i  

zastosowaniu statystyki do ich badania oraz metodach 

statystycznych 

S1A_W02 

S1A_W04 

S1A_W08 

17. K_W17 ma elementarną wiedzę o finansach  i  publicznej 

gospodarce finansowej  oraz systemie fiskalnym państwa 

polskiego oraz bankowości 

S1A_W02 
S1A_W03 



18. K_W18 ma elementarną wiedzę z zakresu filozofii, etyki i logiki H1A_W02 
H1A_W05 

19. K_W19 zna podstawowe formy i uwarunkowania prawne  

zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej 

S1A_W11 

20. K_W20 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów 

komunikowania interpersonalnego oraz technik negocjacji 

i mediacji w obszarze administracji, zna podstawy 

zarządzania zespołami ludzkimi 

S1A_W05 
S1A_W07 

21. K_W21 ma elementarną wiedzę z zakresu psychologii S1A_W04 
S1A_W05 
S1A_W07 

22. K_W22 zna metodologię pracy umysłowej i podstawowe reguły 

pisania prac naukowych 

S1A_W06 

23. K_W23 zna podstawową terminologię administracyjną i prawną w 

wybranym języku obcym 

S1A_W01 

∑ 23   

Umiejętności 
24. K_U01 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i 

narzędzi wyszukiwawczych 

S1A_U02 

25. K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę do realizacji zadań 

związanych z pracą zawodową 

S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U06 
S1A_U07 

26. K_U03 potrafi w podstawowym zakresie wypowiadać się w 

mowie i piśmie na tematy dotyczące zagadnień prawnych 

i administracyjnych 

S1A_U09 
S1A_U10 

27. K_U04 potrafi dokonać na elementarnym poziomie wykładni 

tekstu prawnego 

S1A_U05 

28. K_U05 poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu nauk 

prawnych i administracyjnych 

S1A_U02 
S1A_U05 

29. K_U06 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z 

zakresu nauk prawnych i administracyjnych i 

powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i 

rozwiązywania na podstawowym poziomie problemów 

prawnych, społecznych,  z zakresu ekonomii i zarządzania 

S1A_U01 
S1A_U02 
S1A_U06 
S1A_U07 

 

30. K_U07 potrafi  analizować przyczyny i przebieg oraz 

przewidywać następstwa działań podejmowanych w 

sferze społecznej i gospodarczej przez różne podmioty 

S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U08 

31. K_U08 identyfikuje normatywne ugruntowanie różnych instytucji 

społecznych i ekonomicznych 

S1A_U05 
S1A_U02 

32. K_U09 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające 

na  konstruowanie i realizowanie prostych projektów 

badawczych, potrafi sformułować wnioski, opracować 

wyniki 

S1A_U01 
S1A_U02 
S1A_U05 

 

33. K_U10 posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, 

wątpliwości i sugestii 

S1A_U05 
S1A_U07 
S1A_U08 

34. K_U11 potrafi na podstawowym poziomie podejmować 

czynności jako uczestnik postępowania administracyjnego 

i sądowego, podejmować inne działania nakierowane na 

S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U05 
S1A_U06 



ochronę praw oraz sporządzać umowy cywilnoprawne S1A_U09 

35. K_U12 ma w podstawowym zakresie  umiejętności  komunikacji 

interpersonalnej i negocjacji 

S1A_U09 
S1A_U10 

36. K_U13 ma podstawowe umiejętności  w wybranym języku obcym 

w zakresie nauk prawnych i administracyjnych 

S1A_U09 
S1A_U10 
S1A_U11 

∑ 13   

Kompetencje społeczne 
37. K_K01 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju 

zawodowego oraz osobistego potrafi doskonalić nabyte 

umiejętności 

S1A_K01 
S1A_K06 

38. K_K02 samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania 

badawcze 

S1A_K03 
 

39. K_K03 jest przygotowany do realizacji projektów społecznych i 

uczestnictwa w instytucjach publicznych ze świadomością 

uwarunkowań  prawnych i ekonomicznych 

S1A_K02 
S1A_K05 
S1A_K07 

40. K_K04 docenia potrzebę współdziałania i solidarności S1A_K02 

41. K_K05 efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej 

wyniki 

S1A_K05 
S1A_K07 

42. K_K06 ma świadomość znaczenia norm prawnych i etycznych 

oraz systemu organów ochrony prawnej dla prawidłowego 

funkcjonowania społeczeństwa 

S1A_K04 
S1A_K05 

 

43. K_K07 ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób  

profesjonalny, przestrzegania zasad etyki urzędniczej oraz 

poszanowania poglądów i kultur 

S1A_K03 
S1A_K04 

 

44. K_K08 dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy 

etyczne związane z funkcjonowaniem  administracji 

publicznej i mediów masowych 

S1A_K04 
 

45. K_K09 docenia znaczenie ochrony własności intelektualnej S1A_K04 

46. K_K10 jest uwrażliwiony na potrzebę ochrony praw  i wolności 

obywatelskich 

S1A_K04 
S1A_K05 

47. K_K11 docenia znaczenie informacji publicznej oraz rzetelnej 

informacji w mediach masowych 

S1A_K05 
S1A_K06 

48. K_K12 jest wrażliwy na zagrożenia rozwoju społeczno-

gospodarczego, potrzeby ochrony środowiska naturalnego 

i dziedzictwa kultury, losów swojego regionu 

S1A_K04 
S1A_K05 

∑ 12   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1.2 

do Uchwały Nr 156/2012/2013 

Senatu UKW 

z dnia 25 września 2013 r. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 
określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Nr 156/2012/2013 

z dnia 25 września 2013 r. 

 

 

Podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca kierunek studiów: 

 Wydział Administracji i Nauk Społecznych 

 

 

Nazwa kierunku studiów: administracja 

 

 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia 

 

 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

 

 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: 

obszar nauk społecznych, obszar nauk humanistycznych 

 

 

Wskazanie  dziedzin nauki/dziedzin sztuki, do których odnoszą się efekty kształcenia: 

dziedzina nauk prawnych, dziedzina nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych, dziedzina 

nauk humanistycznych  

 

 

Dyscypliny naukowe/ dyscypliny artystyczne: 

nauki o administracji, prawo, ekonomia,  nauki o polityce, nauki o zarządzaniu, historia, filozofia 

 

 

Dyscyplina wiodąca: nauki o administracji 

 

Lp. symbol 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

 

 

kierunkowe efekty kształcenia 

odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

(symbol) 

Wiedza 

1. 
 

K_W01 
 

zna i  rozumie terminologię używaną w naukach  prawnych  

i administracyjnych na poziomie rozszerzonym 

S2A_W01 

S2A_W03 

2. K_W02 ma pogłębioną wiedzę o miejscu nauk  prawnych  i 

administracyjnych w systemie nauk oraz o ich 

S2A_W01 

S2A_W02 



przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z 

innymi dyscyplinami, a także o naukach pomocniczych 

względem tych nauk 

S2A_W03 

3. K_W03 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu  podstawowych gałęzi 

prawa  państwowego i z zakresu prawa międzynarodowego,  

szczególnie o pojęciach i instytucjach prawnych 

S2A_W01 

S2A_W02 

S2A_W07 

S2A_W10 

4. K_W04 ma pogłębioną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu 

administracji publicznej, formach działania, organizacji  i 

zarządzaniu w administracji oraz kontroli administracji 

S2A_W02 

S2A_W03 

S2A_W07 

S2A_W09 

5. K_W05 ma pogłębioną wiedzę o podmiotach prawa, rozróżnia 

rodzaje stosunków prawnych, opisuje relacje między 

państwem a innymi podmiotami prawa 

S2A_W02 

S2A_W03 

S2A_W05 

6. K_W06 ma pogłębioną wiedzę o systemie źródeł prawa polskiego i 

Unii Europejskiej 

S2A_W07 

7. K_W07 zna na rozszerzonym poziomie zależności pomiędzy 

kształtowaniem się systemu prawa a zmianami w 

społeczeństwie, gospodarce i kulturze, rozumie rolę 

państwa i organizacji  w procesach społecznych  i 

gospodarczych 

S2A_W03 

S2A_W07 

S2A_W08 

 

8. K_W08 zna budowę norm prawnych i metody wykładni tekstu 

prawnego na poziomie rozszerzonym 

S2A_W06 

S2A_W07 

9. K_W09 zna w sposób pogłębiony narzędzia wyszukiwawcze w 

zakresie nauk prawnych  i administracyjnych oraz 

dyscyplin z nimi powiązanych 

S2A_W06 

10. K_W10 ma pogłębioną  i uporządkowaną wiedzę o funkcjach 

państwa, strukturze i  zadaniach organów państwa, w tym  

samorządu terytorialnego, strukturze i zadaniach  organów 

ochrony prawnej w państwie polskim  oraz organów Unii 

Europejskiej 

S2A_W02 

S2A_W03 

S2A_W07 

S2A_W09 

11. K_W11 ma poszerzoną wiedzę o historii  ustroju państwa oraz Unii 

Europejskiej oraz historycznych uwarunkowaniach 

obecnego kształtu  państwa demokratycznego 

H2A_W02 

H2A_W05 

 

12. K_W12 zna przebieg postępowań administracyjnych i sądowych S2A_W07 

S2A_W11 

13. K_W13 ma poszerzoną wiedzę dotyczącą zjawisk 

przestępczości, ich wykrywania i zwalczania 

S2A_W07 

14. K_W14 ma pogłębioną wiedzę o zasadach ochrony środowiska 

naturalnego 

S2A_W07 

15. K_W15 ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach z obszaru ekonomii, 

zarządzania oraz zna pojęcia z zakresu myśli ekonomicznej 

S2A_W02 

S2A_W04 

S2A_W08 

 16. K_W16 ma pogłębioną  wiedzę o zjawiskach  życia  społecznego 

oraz socjologii 

S2A_W02 

S2A_W04 

S2A_W07 

S2A_W08 

S2A_W09 

17. K_W17 ma pogłębioną wiedzę o finansach  i  publicznej gospodarce S2A_W02 



finansowej  oraz systemie fiskalnym państwa polskiego 

oraz finansowaniu 

projektów unijnych 

S2A_W03 

S2A_W07 

18. K_W18 ma pogłębioną wiedzę o prawnych uwarunkowaniach 

prowadzenia działalności gospodarczej 

S2A_W11 

19. K_W19 ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą procesów 

komunikowania interpersonalnego oraz technik negocjacji i 

mediacji w obszarze administracji, zna metody  zarządzania 

zespołami ludzkimi 

S2A_W05 

S2A_W07 

20. K_W20 ma rozszerzoną wiedzę na temat zasad i norm etycznych H2A_W02 

H2A_W05 

21. K_W21 zna na rozszerzonym poziomie metodologię pisania pracy 

umysłowej i reguły pisania prac naukowych 
 

22. K_W22 zna terminologię administracyjną i prawną w wybranym 

języku obcym 

S2A_W01 

∑ 22   

Umiejętności 
23. K_U01 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i 

narzędzi wyszukiwawczych 

S2A_U02 

24. K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę do realizacji zadań 

związanych z pracą zawodową, formułuje opinie i 

krytycznie dobiera źródła oraz metody badań 

S2A_U03 

S2A_U04 

S2A_U05 

S2A_U06 

S2A_U07 

S2A_U10 

25. K_U03 potrafi wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy 

dotyczące zagadnień prawnych i administracyjnych 

S2A_U09 

S2A_U10 

26. K_U04 potrafi  sprawnie posługiwać się metodami wykładni tekstu 

prawnego 

S2A_U05 

27. K_U05 potrafi sprawnie stosować terminologię z zakresu nauk 

prawnych i administracyjnych 

S2A_U02 

S2A_U05 

28. K_U06 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk 

prawnych i administracyjnych i powiązanych z nimi 

dyscyplin w celu analizowania i rozwiązywania  na 

poszerzonym poziomie problemów prawnych, społecznych 

oraz z zakresu ekonomii i zarządzania 

S2A_U01 

S2A_U02 

S2A_U05 

S2A_U06 

S2A_U07 

 

29. K_U07 potrafi  sprawnie analizować przyczyny i przebieg oraz 

przewidywać następstwa działań podejmowanych w sferze 

społecznej i gospodarczej przez różne podmioty 

S2A_U03 

S2A_U04 

S2A_U08 

 

30. K_U08 potrafi sprawnie identyfikować normatywne ugruntowanie 

różnych instytucji społecznych i ekonomicznych 

S2A_U02 

S2A_U05 

 

31. K_U09 posiada pogłębione umiejętności badawcze pozwalające na  

konstruowanie i realizowanie projektów badawczych, 

potrafi sformułować wnioski, opracować uzyskane wyniki 

S2A_U01 

S2A_U02 

S2A_U05 

32. K_U10 sprawnie prezentuje własne pomysły, wątpliwości i sugestie S2A_U05 



S2A_U07 

S2A_U08 

33. K_U11 potrafi na rozszerzonym poziomie podejmować 

działania nakierowane na ochronę praw oraz sporządzać 

umowy cywilnoprawne 

S2A_U04 

S2A_U05 

S2A_U06 

S2A_U09 

34. K_U12 ma  pogłębione umiejętności  komunikacji interpersonalnej, 

negocjacji  oraz zarządzania zespołami ludzkimi 

S2A_U07 

S2A_U09 

S2A_U10 

35. K_U13 ma umiejętności  w wybranym języku obcym w zakresie 

nauk prawnych i administracyjnych 

 

S2A_U09 

S2A_U10 

S2A_U11 

∑ 13   

Kompetencje społeczne 

36. K_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego 

S2A_K01 

S2A_K06 

37. K_K02 ma głęboką świadomość znaczenia informacji publicznej 

oraz rzetelnej informacji w mediach masowych 

S2A_K03 

S2A_K05 

S2A_K06 

38. K_K03 jest przygotowany do aktywnej realizacji projektów 

społecznych i uczestnictwa w instytucjach publicznych ze 

świadomością uwarunkowań  prawnych i ekonomicznych 

S2A_K02 

S2A_K05 

S2A_K07 

39. K_K04 profesjonalnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia 

jej wyniki, potrafi działać samodzielnie jak również docenić 

potrzebę współdziałania w zespole 

S2A_K02 

S2A_K05 

S2A_K07 

40. K_K05 ma pogłębioną świadomość znaczenia norm prawnych i 

etycznych  oraz systemu organów ochrony prawnej dla 

prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa 

S2A_K04 

S2A_K07 

 

41. K_K06 ma  pogłębioną świadomość znaczenia zachowania się w 

sposób  profesjonalny, przestrzegania zasad etyki 

urzędniczej oraz poszanowania poglądów i kultur 

S2A_K03 

S2A_K04 

 

42. K_K07 ma  pogłębioną świadomość zagrożeń rozwoju społeczno-

gospodarczego, potrzeby ochrony środowiska naturalnego i 

dziedzictwa kultury, losów swojego regionu 

S2A_K04 

S2A_K05 

43. K_K08 docenia znaczenie ochrony własności intelektualnej S2A_K04 

∑ 8   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1.3 

do Uchwały Nr 156/2012/2013 

Senatu UKW 

z dnia 25 września 2013 r. 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
 

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
Nr 156/2012/2013 

z dnia 25 września 2013 r. 

 

 

Podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca kierunek studiów: 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych 

 

 

Nazwa kierunku studiów: filozofia 

 

 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 

 

 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

 

 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: 

nauki humanistyczne (ze względu na jego specyfikę w efektach kształcenia znalazły się również takie, 

które należą do obszaru nauk społecznych) 

 

 

Wskazanie dziedzin nauki/ dziedzin sztuki, do których odnoszą się efekty kształcenia: 

nauki humanistyczne, nauki społeczne 

 

 

Dyscypliny naukowe/dyscypliny artystyczne:  

filozofia, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o mediach, nauki o polityce, nauki o poznaniu i 

komunikacji społecznej, psychologia, socjologia 

 

 

Dyscyplina wiodąca: filozofia 

 

Lp. symbol 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

 
 

kierunkowe efekty kształcenia 

odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

(symbol) 
Wiedza 

1. K_W01 zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji 

filozoficznej w kształtowaniu kultury 

H1A_W05 

2. K_W02 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w 

relacji do nauk oraz specyfice przedmiotowej i 

H1A_W01 



metodologicznej filozofii 

3. K_W03 zna podstawową terminologię filozoficzną w języku 

polskim 

H1A_W02 

4. K_W04 zna podstawową terminologię filozoficzną w wybranym 

języku obcym 

H1A_W02 

5. K_W05 zna zależności pomiędzy głównymi subdyscyplinami 

filozoficznymi 

H1A_W04 

6. K_W06 ma uporządkowaną znajomość i zrozumienie głównych 

subdyscyplin filozoficznych 

H1A_W03 

H1A_W04 

7. K_W07 zna i rozumie główne kierunki i stanowiska współczesnej 

filozofii 

H1A_W06 

8. K_W08 zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei 

filozoficznych 

H1A_W06 

H1A_W09 

9. K_W09 zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów 

filozoficznych na podstawie samodzielnej lektury ich pism 

H1A_W04 

10. K_W10 zna ogólne zależności między kształtowaniem się idei 

filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie 

H1A_W09 

H1A_W04 

11. K_W11 ma elementarna wiedzę o różnych rodzajach struktur i 

instytucji społecznych 

S1A_W02 

12. K_W12 ma elementarną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o 

prawidłowościach, którym podlegają 

S1A_W03 

13. K_W13 ma elementarną wiedzę o biologicznych, psychologicznych 

i antropologicznych podstawach rozwoju człowieka w 

kontekście jego społecznego funkcjonowania 

S1A_W05 

14. K_W14 zna podstawowe teorie, metody badawcze i strategie 

argumentacyjne właściwe dla jednego z bloków 

subdyscyplin filozoficznych oraz związanych z nim nauk: 

1) etyka w powiązaniu z wiedzą o polityce i mediach 

lub 

2) epistemologia w powiązaniu z naukami 

kognitywnymi i wiedzą o mediach 

H1A_W03 

H1A_W04 

H1A_W05 

H1A_W06 

H1A_W07 

15. K_W15 ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację 

we współczesnym życiu kulturalnym 

H1A_W10 

 

16. K_W16 zna metody interpretacji tekstu filozoficznego H1A_W07 

17. K_W17 zna zasady publikacji tekstu filozoficznego i ma 

podstawowe informacje o odbiorcach literatury 

filozoficznej 

H1A_U08 

18. K_W18 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego 

H1A_W08 

 

Σ 18   

Umiejętności 

19. K_U01 wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje 

informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych 

H1A_U01 

20. K_U02 samodzielnie zdobywa wiedzę H1A_U03 

21. K_U03 czyta i interpretuje tekst filozoficzny H1A_U03 

H1A_U05 

22. K_U04 słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i 

argumentów filozoficznych 

H1A_U04 

23. K_U05 poprawnie stosuje poznaną terminologię filozoficzną H1A_U04 



24. K_U06 analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe 

tezy i założenia 

H1A_U05 

H1A_U03 

25. K_U07 wykrywa zależności między tezami badanych pisemnych i 

ustnych wypowiedzi filozoficznych 

H1A_U02 

26. K_U08 zna zasady logiki i typowe strategie argumentacyjne H1A_U05 

27. K_U09 uzasadnia i krytykuje uogólnienia w świetle dostępnych 

świadectw empirycznych 

H1A_U06 

28. K_U10 przytacza główne tezy badanych wypowiedzi 

filozoficznych stosownie do ich istotności 

H1A_U06 

29. K_U11 wykrywa proste zależności między kształtowaniem się idei 

filozoficznych a procesami społecznymi i kulturalnymi 

H1A_U06 

30. K_U12 formułuje w mowie i w piśmie problemy filozoficzne, 

stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach 

społecznych i światopoglądowych 

H1A_U07 

H1A_U08 

H1A_U09 

31. K_U13 pisze proste rozprawki z samodzielnym doborem literatury H1A_U01 

H1A_U08 

32. K_U14 samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na wybrany 

język obcy prosty tekst filozoficzny 

H1A_U01 

H1A_U10 

33. K_U15 samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na 

język polski średnio trudny tekst filozoficzny 

H1A_U01 

H1A_U10 

34. K_U16 dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie 

elementarnym konstruuje krytyczne argumenty, formułuje 

odpowiedzi na krytykę 

H1A_U06 

H1A_U07 

35. K_U17 identyfikuje normatywne ugruntowanie różnych instytucji 

społecznych oraz normatywne uwarunkowania różnych 

zjawisk społecznych 

S1A_U05 

36. K_U18 prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod 

kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu 

badawczego 

H1A_U04 

H1A_U05 

37. K_U19 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez 

osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur 

H1A_U07 

38. K_U20 rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, 

odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych 

danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź 

wyobrażeń kulturowych 

H1A_U06 

H1A_U09 

39. K_U21 samodzielnie czyta ze zrozumieniem średnio trudny tekst 

prasowy napisany w języku obcym 

S1A_U11 

40. K_U22 potrafi zredagować tekst prasowy w języku polskim i 

wybranym języku obcym 

S1A_U09 

41. K_U23 potrafi przygotować prezentację multimedialną H1A_U02 

Σ 23   

Kompetencje społeczne 
42. K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności 

oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju 

zawodowego 

H1A_K01 

H1A_K06 

 

43. K_K02 jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w 

świetle dostępnych danych i argumentów 

H1A_K01 

 

44. K_K03 na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i 

problemów samodzielnie formułuje propozycje ich 

H1A_K03 

 



rozwiązania 

45. K_K04 samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania 

badawcze 

H1A_K03 

46. K_K05 efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej 

stopień zaawansowania 

H1A_K02 

 

47. K_K06 rozumie problematykę etyczną związaną z 

odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z 

uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w 

sytuacji prowadzenia sporu filozoficznego 

H1A_K04 

 

48. K_K07 wykazuje motywację do zaangażowanego uczestnictwa w 

życiu społecznym 

H1A_K05 

49. K_K08 ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa 

filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i 

kulturalnych 

H1A_K04 

 

50. K_K09 ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla 

kształtowania się więzi społecznych 

H1A_K03 

Σ 9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1.4 

do Uchwały Nr 156/2012/2013 

Senatu UKW 

z dnia 25 września 2013 r. 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
 

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
Nr 156/2012/2013 

z dnia 25 września 2013 r. 
 

 

Podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca kierunek studiów: 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych 

 

 

Nazwa kierunku studiów: filozofia 

 

 

Poziom kształcenia: drugiego stopnia 

 

 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

 

 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: 

nauki humanistyczne (ze względu na jego specyfikę w efektach kształcenia znalazły się również takie, 

które należą do obszaru nauk społecznych) 

 

 

Wskazanie dziedzin nauki/ dziedzin sztuki, do których odnoszą się efekty kształcenia: 

nauki humanistyczne, nauki społeczne 

 

 

Dyscypliny naukowe/dyscypliny artystyczne: filozofia, etnologia, socjologia, psychologia  

 

 

 

Dyscyplina wiodąca: filozofia 

 

Lp. symbol 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

 
 

kierunkowe efekty kształcenia 

odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

(symbol)   
Wiedza 

1. K_W01 ma wszechstronną znajomość i dogłębne zrozumienie roli 

refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury 

H2A_W05 

2. K_W02 ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w 

relacji do innych nauk oraz o specyfice przedmiotowej i 

metodologicznej filozofii 

H2A_W01 



3. K_W03 zna podstawową terminologię filozoficzną w języku 

polskim z głównych subdyscyplin filozoficznych 

H2A_W02 

4. K_W04 zna terminologię wybranej subdyscypliny filozoficznej w 

wybranym języku obcym 

H2A_W02 

5. K_W05 zna i rozumie zależności pomiędzy głównymi 

subdyscyplinami filozoficznymi 

H2A_W04 

6. K_W06 ma usystematyzowaną znajomość głównych kierunków 

podstawowych subdyscyplin filozoficznych oraz rozumie 

zależności zachodzące pomiędzy tymi kierunkami 

H2A_W03 

H2A_W04 

7. K_W07 ma szczegółową wiedzę na temat głównych kierunków i 

stanowisk współczesnej filozofii 

H2A_W06 

8. K_W08 zna historyczny rozwój wielu wiodących idei filozoficznych 

na poziomie umożliwiającym specjalizację w obrębie 

filozofii 

H2A_W07 

H2A_W09 

9. K_W09 wszechstronnie zna i dogłębnie rozumie poglądy wybranego 

wiodącego autora filozoficznego lub bieżący stan badań w 

zakresie wybranej problematyki filozoficznej 

H2A_W04 

10. K_W10 ma szeroką wiedzę o normach konstytuujących i 

regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o 

źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach 

wpływania na ludzkie zachowania 

H2A_W05 

 

11. K_W11 ma szeroką znajomość i rozumie zależności między 

kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w 

kulturze i w społeczeństwie 

H2A_W09 

S2A_W04 

12. K_W12 ma poszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i 

instytucji społecznych 

S2A_W02 

13. K_W13 ma pogłębioną wiedzę o psychologicznych i 

antropologicznych aspektach rozwoju człowieka 

H2A_W05 

S2A_W05 

14. K_W14 ma gruntowną znajomość metod badawczych i strategii 

argumentacyjnych wybranej subdyscypliny filozoficznej 

H2A_W07 

15. K_W15 ma gruntowną znajomość metod interpretacji tekstu 

filozoficznego 

H2A_W07 

16. K_W16 ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury i orientację we 

współczesnym życiu kulturalnym 

H2A_W10 

 

17. K_W17 zna profesjonalne narzędzia wyszukiwawcze 

ukierunkowane na dziedziny filozoficzne, ze szczególnym 

uwzględnieniem wybranej dyscypliny filozoficznej i jej 

problematyki 

H2A_W08 

Σ 17   

Umiejętności 

18. K_U01 wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje 

informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych 

H2A_U01 

19. K_U02 samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności 

badawcze oraz planuje projekty badawcze 

H2A_U03 

20. K_U03 twórczo wykorzystuje wiedzę filozoficzną i metodologiczną 

w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych 

argumentacji 

H2A_U01 

H2A_U06 

21. K_U04 samodzielnie interpretuje tekst filozoficzny, komentuje i 

konfrontuje tezy pochodzące z różnych tekstów 

H2A_U02 

H2A_U06 



22. K_U05 analizuje złożone argumenty filozoficzne, identyfikuje 

składające się na nie tezy i założenia, ustala zależności 

logiczne i argumentacyjne między tezami 

H2A_U06 

H2A_U04 

23. K_U06 określa stopień doniosłości stawianych tez dla badanego 

problemu lub argumentacji 

H2A_U02 

 

24. K_U07 wykrywa złożone zależności między kształtowaniem się idei 

filozoficznych a procesami społecznymi i kulturalnymi oraz 

określa relacje między tymi zależnościami 

H2A_U05 

25. K_U08 identyfikuje typowe strategie argumentacyjne w 

wypowiedziach ustnych i pisemnych 

H2A_U08 

26. K_U09 ujawnia wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych i 

pisemnych oraz określa wpływ tych wad i błędów na 

perswazyjność argumentów 

H2A_U08 

27. K_U10 precyzyjnie formułuje w mowie i na piśmie złożone 

problemy filozoficzne, stawia tezy i krytycznie je komentuje 

H2A_U09 

H2A_U10 

28. K_U11 pisze opracowania monograficzne na podstawie 

samodzielnie dobranej literatury, stosując oryginalne 

podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie 

filozofii 

H2A_U01 

H2A_U07 

H2A_U09 

H2A_U11 

29. K_U12 samodzielnie tłumaczy z języka polskiego na wybrany język 

obcy własny tekst filozoficzny 

H2A_U01 

H2A_U11 

30. K_U13 samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język 

polski trudny tekst filozoficzny 

H2A_U01 

H2A_U11 

31. K_U14 prowadzi samodzielną pracę badawczą, umożliwiającą 

rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji profesjonalnych 

H2A_U04 

H2A_U08 

32. K_U15 rekonstruuje i konstruuje argumentacje z perspektywy 

różnych stanowisk filozoficznych, uwzględniając właściwe 

każdemu z nich typy argumentacji i dostrzegając 

zachodzące między nimi zbieżności i różnice 

H2A_U10 

H2A_U08 

H2A_U11 

Σ 15   

Kompetencje społeczne 

33. K_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności 

oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju 

zawodowego 

H2A_K01 

H2A_K06 

 

34. K_K02 samodzielnie podejmuje i inicjuje działania profesjonalne; 

planuje i organizuje ich przebieg 

H2A_K02 

H2A_K03 

35. K_K03 dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z własną 

pracą badawczą i publikacyjną, odpowiedzialnością przed 

współpracownikami i innymi członkami społeczeństwa oraz 

wykazuje aktywność w rozwiązywaniu tych problemów 

H2A_K04 

36. K_K04 uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym, interesuje 

się nowatorskimi koncepcjami filozoficznymi w powiązaniu 

w innymi częściami życia kulturalnego i społecznego 

H2A_K05 

37. K_K05 aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania 

dziedzictwa filozoficznego i wykorzystywania go w 

rozumieniu wydarzeń społecznych i kulturalnych 

H2A_K06 

 

38. K_K06 ma pogłębioną świadomość znaczenia refleksji 

humanistycznej dla rozumienia kultury 

H2A_K06 

 

Σ  6   



Załącznik Nr 1.5 

do Uchwały Nr 156/2012/2013 

Senatu UKW 

z dnia 25 września 2013 r. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 
 

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

Nr 156/2012/2013 

z dnia 25 września 2013 r. 

 

 

Podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca kierunek studiów: 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych 

 

 

Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 

 

 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

 

 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

 

 

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: obszar nauk humanistycznych 

 

 

Wskazanie dziedzin nauki/ dziedzin sztuki, do których odnoszą się efekty kształcenia:  

obszar nauk humanistycznych 

 

 

Dyscypliny naukowe/dyscypliny artystyczne: bibliologia i informatologia 

 

 

Dyscyplina wiodąca: bibliologia i informatologia 

 

 
Lp. 

symbol 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

 

 
kierunkowe efekty kształcenia 

odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

(symbol) 
Wiedza 

1. K_W01 zna elementarną terminologię z zakresu informacji 

naukowej i bibliotekoznawstwa, rozumie jej źródła i 

zastosowania w obrębie szeroko pojętej nauki o książce i 

informatologii 

H1A_W02 

H1A_W03 

2. K_W02 posiada podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu 

bibliologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i 

metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami 

H1A_W01 

H1A_W05 



naukowymi 

3. K_W03 ma usystematyzowaną wiedzę szczegółową na temat roli 

i znaczenia informacji i jej obiegu we współczesnym 

społeczeństwie informacji i wiedzy w różnych gałęziach 

gospodarki, kultury, nauki i sztuki 

H1A_W04 

4. K_W04 posiada podstawową wiedzę o bibliotekach i innych 

instytucjach kultury (księgarniach, wydawnictwach, 

archiwach, ośrodkach i centrach informacji, redakcjach 

portali internetowych) oraz orientację we współczesnym 

życiu kulturalnym i cyfrowym środowisku medialnym 

H1A_W10 

5. K_W05 dysponuje podstawowym i uporządkowanym zasobem 

wiedzy na temat różnych subdyscyplin nauki o książce, 

bibliotece i informacji, obejmującym ich terminologię, 

teorię i metodykę 

H1A_W04 

6. K_W06 jest świadoma złożonej natury języka jako narzędzia 

komunikacji w różnych aspektach, systemach i 

płaszczyznach komunikowania, w szczególności w 

komunikacji naukowej, medialnej oraz ukierunkowanej 

na różne kategorie użytkowników bibliotek i ośrodków 

informacji 

H1A_W09 

7. K_W07 poznała zasady organizacji, strukturę i funkcjonowanie 

bibliotek, księgarń, wydawnictw, jak i innych centrów i 

ośrodków informacji 

H1A_W10 

8. K_W08 ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania 

typowych zadań i czynności, normach, procedurach i 

regulacjach prawnych stosowanych w różnych obszarach 

działalności bibliotekarskiej i informacyjnej 

H1A_W04 

9. K_W09 zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady i przepisy z 

zakresu prawa autorskiego, ochrony własności 

intelektualnej i przemysłowej w odniesieniu do 

informacji naukowej i bibliotekoznawstwa 

H1A_W08 

10. K_W10 przyswoiła sobie podstawową wiedzę z zakresu historii 

książki, bibliotek i innych instytucji kultury na 

przestrzeni wieków w aspekcie ich wpływu na rozwój 

cywilizacji 

H1A_W10 

11. K_W11 wykazuje się zarazem podstawową wiedzą na temat 

nowoczesnych technologii informacyjnych związanych z 

pozyskiwaniem i przetwarzaniem informacji w 

środowisku cyfrowym (automatyzacja i dygitalizacja 

bibliotek, infobrokering) 

H1A_W06 

12. K_W12 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie historii i teorii 

sztuki i kultury, w tym kultury czytelniczej, dziejów 

bibliofilstwa i książki dawnej, pozwalającą na swobodne 

poruszanie się w różnych stylach i epokach 

H1A_W07 

∑ 12   

Umiejętności 

13. K_U01 potrafi sprawnie wyszukiwać, analizować, oceniać 

poziom merytoryczny, selekcjonować i robić odpowiedni 

użytek z informacji z wykorzystaniem różnych jej źródeł 

H1A_U01 



i kanałów pozyskiwania 

14. K_U02 ma elementarne umiejętności badawcze, pozwalające na 

określenie problemu badawczego, dobór adekwatnych 

metod, technik i narzędzi, opracowanie i przedstawienie 

wyników, umożliwiające rozwiązywanie typowych 

problemów badawczych w zakresie informacji naukowej 

i bibliotekoznawstwa z zastosowaniem nowoczesnych 

technologii 

H1A_U02 

 

15. K_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 

teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i aparaturą 

pojęciową stosowaną na gruncie informacji naukowej i 

bibliotekoznawstwa w warunkach realizacji typowych 

procesów bibliotecznych (organizacji i zarządzania 

biblioteką, jej promocji w mediach i środowisku 

lokalnym, rozpoznania potrzeb i obsługi użytkowników 

różnych kategorii bibliotek, wykorzystania, tworzenia i 

obsługi cyfrowych kolekcji bibliotecznych) 

H1A_U04 

16. K_U04 ma szczególnie rozwinięte umiejętności w zakresie 

komunikacji interpersonalnej, biegle posługuje się 

specjalistycznym językiem polskim, jak i obcym z 

zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, 

potrafi przekazać informację i wiedzę odbiorcom spoza 

grona specjalistów 

H1A_U07 

17. K_U05 jest przygotowany do samodzielnego zdobywania 

wiedzy i poszerzania własnych zainteresowań 

badawczych pod kierunkiem opiekuna naukowego 

H1A_U03 

18. K_U06 potrafi zdiagnozować potrzeby informacyjne różnych 

grup i środowisk społecznych, by pod ich kątem tworzyć 

zasoby informacji, projektować i wykorzystywać 

adekwatne metody i narzędzia informacyjne, 

opracowywać i udostępniać informację w bibliotekach 

lub ośrodkach i działach informacji różnych instytucji 

H1A_U04 

19. K_U07 rozpoznaje i klasyfikuje najbardziej charakterystyczne 

dzieła i style w sztuce różnych epok kulturowych, a także 

przekazy piśmiennicze i medialne, teksty i wytwory 

kultury różnych obiegów i poziomów zaznaczające się 

współcześnie; potrafi określić ich przeznaczenie i 

oddziaływanie społeczne oraz przynależność do 

odpowiednich kolekcji i zasobów bibliotecznych, 

muzealnych czy archiwalnych 

H1A_U05 



20. K_U08 posiada podstawowe umiejętności organizacyjne i 

merytoryczne pozwalające na wszechstronne 

przetwarzanie i transmisję informacji w języku polskim, 

jak i obcym między jej wytwórcą i odbiorcą we 

wszystkich typach bibliotek, muzeach, archiwach, 

ośrodkach informacji i dokumentacji, wydawnictwach, 

księgarniach, współczesnych mediach i in. 

H1A_U04 

H1A_U07 

21. K_U09 posiada umiejętność merytorycznej argumentacji, 

powoływania się na poglądy innych autorów, 

odpowiedniego wykorzystania właściwie dobranych 

źródeł i literatury przedmiotu; potrafi krytycznie 

ustosunkować się do zgromadzonego materiału 

badawczego, jak i odpowiednio przygotować go w 

formie typowej pracy pisemnej w języku polskim i 

obcym 

H1A_U06 

H1A_U08 

 H1A_U10 

22. K_U10 potrafi przygotować i przedstawić ustną prezentację 

własnego projektu badawczego w języku polskim i 

obcym, w oparciu o najnowsze technologie 

H1A_U09 

H1A_U10 

23. K_U11 potrafi trafnie wyszukiwać zasoby czasopism 

elektronicznych 

H1A_U01 

24. K_U12 potrafi rozróżniać znaczenie pojęć w języku potocznym i 

trafnie zdefiniować je w języku bibliologii i 

informatologii 

H1A_U04 

25. K_U13 potrafi rozróżniać i selekcjonować kolekcje i materiały 

specjalne w bibliotekach 

H1A_U02 

26. K_U14 potrafi zastosować narzędzia elektroniczne polskie, jak i 

zagraniczne w pracy historyka książki 

H1A_U07 

27. K_U15 orientuje się w problematyce księgoznawczej i 

bibliologicznej regionu kujawsko-pomorskiego 

H1A_U05 

∑ 15   

Kompetencje społeczne 

28. K_K01 ma umiejętność pracy i współdziałania w zespole; jest 

nastawiony na pełnienie w nim różnych ról i funkcji, 

wyznaczanie i przyjmowanie wielu zadań 

H1A_K02 

29. K_K02 jest otwarty na nowe zjawiska i rozwiązania, rozumie 

potrzebę uczenia się przez całe życie; charakteryzuje się 

otwartą postawą wobec rzeczywistości 

H1A_K01 

30. K_K03 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie 

dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy 

H1A_K05 

31. K_K04 jest otwarty na potrzeby użytkowników bibliotek i 

innych instytucji kultury, ma świadomość ich misji 

społecznej 

H1A_K03 

32. K_K05 akceptuje postawy i wartości, które stoją u podstaw 

tworzenia i udostępniania kolekcji bibliotecznych i 

dokumentowych w formie konwencjonalnej bądź 

cyfrowej 

H1A_K05 

33. K_K06 w sposób prawidłowy i zgodny z etyką zawodu 

identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z jego 

wykonywaniem 

H1A_K04 



34. K_K07 jest przygotowany do pracy w ramach zespołów, 

organizacji lub instytucji zajmujących się obsługą 

informacyjną społeczeństwa 

H1A_K02 

35. K_K08 bierze udział w różnych formach życia kulturalnego, 

korzysta z różnych mediów; oddziałuje na środowisko 

lokalne w aspekcie animacji kultury 

H1A_K02 

H1A_K06 

∑ 8   
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Podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca kierunek studiów: 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych 

 

Nazwa kierunku studiów: socjologia 

 

 

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia 

 

 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

 

  

Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia: obszar nauk społecznych, obszar nauk 

humanistycznych 

 

 

Wskazanie dziedzin nauki/sztuki, do których odnoszą się efekty kształcenia: dziedzina nauk 

społecznych, dziedzina nauk humanistycznych, dziedzina nauk ekonomicznych 

 

 

Dyscypliny naukowe/dyscypliny artystyczne: socjologia, psychologia, nauki o poznaniu i komunikacji 

społecznej, nauki o mediach, ekonomia, filozofia 

 

 

Dyscyplina wiodąca: socjologia 

 

Lp. symbol 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

 

 

kierunkowe efekty kształcenia 

 

odniesienie do 

obszarowych 

efektów 

kształcenia 

(symbol) 

 Wiedza 

1. K_W01 ma podstawową wiedzę o socjologii jako nauce i jej miejscu 

w systemie nauk społecznych 

S1A_W01 

S1A_W04 

2. K_W02 ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur 

społecznych (mikrostruktury, makrostruktury) i instytucjach 

społecznych 

S1A_W02 

S1A_W06 



3. K_W03 ma elementarną wiedzę o różnych typach i funkcjach 

instytucji społecznych oraz o normach, na których one bazują 

S1A_W03 

4. K_W04 ma wiedzę o głównych subdyscyplinach socjologii oraz 

rozumie zależności zachodzące między nimi 

S1A_W04 

5. K_W05 rozumie relacje między jednostką a społeczeństwem S1A_W05 

6. K_W06 zna metody, techniki i narzędzia właściwe socjologii S1A_W06 

7. K_W07 zna i rozumie podstawowe etapy procesu badawczego S1A_W07 

8. K_W08 ma elementarną wiedzę o procesach zmian społecznych S1A_W08 

9. K_W09 zna podstawowe pojęcia, terminy i terminy socjologiczne, 

antropologiczne, ekonomiczne i psychologiczne 

S1A_W09 

10. K_W10 zna pojęcie własności intelektualnej i zasady jej 

wykorzystania 

S1A_W10 

11. K_W11 ma podstawową wiedzę dotyczącą mechanizmów życia 

gospodarczego 

S1A_W11 

S1A_W09 

12. K_W12 ma elementarną wiedzę o zmianach i sposobach wpływania 

norm społecznych na zachowania ludzi 

S1A_W02 

S1A_W03 

S1A_W07 

S1A_W10 

13. K_W13 ma wiedzę o biologicznych, kulturowych i ekonomicznych 

podstawach życia społecznego 

S1A_W05 

14. K_W14 ma wiedzę o procesach, prawidłowościach i zakłóceniach 

komunikowania interpersonalnego i społecznego 

S1A_W05 

15. K_W15 ma podstawową wiedzę o różnych grupach społecznych, ich 

specyfice i procesach w nich zachodzących 

S1A_W05 

S1A_W08 

16. K_W16 zna podstawowe zasady rządzące społecznym zachowaniem 

człowieka 

S1A_W05 

17. K_W17 zna podstawowe teorie i paradygmaty socjologiczne S1A_W09 

S1A_W01 

S1A_W11 

18. K_W18 zna podstawowe pojęcia filozoficzne H1A_W02 

∑ 18   

Umiejętności 

19. K_U01 potrafi opisać i zinterpretować rzeczywistość społeczną w 

kategoriach socjologicznych 

S1A_U01 

S1A_U02 

S1A_U03 

20. K_U02 potrafi formułować hipotezy przy wykorzystaniu wiedzy 

socjologicznej i antropologicznej 

S1A_U02 

21. K_U03 posiada umiejętność rozumienia oraz analizowania przyczyn 

i konsekwencji konkretnych procesów i zjawisk 

socjologicznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych 

S1A_U03 

S1A_U08 

22. K_U04 potrafi samodzielnie napisać esej oraz pracę dyplomową  na 

podstawie dobranej literatury socjologicznej 

S1A_U09 

S1A_U10 

S1A_U04 

S1A_U05 

23. K_U05 wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów 

pojawiających się w pracy zawodowej socjologa 

S1A_U06 

S1A_U05 

S1A_U04 



24. K_U06 samodzielnie planuje i realizuje projekty badawcze S1A_U07 

S1A_U08 

25. K_U07 analizuje teorie socjologiczne, identyfikuje składające się na 

nie tezy i założenia, ustala zależności między nimi 

S1A_U09 

S1A_U10 

26. K_U08 posiada umiejętność posługiwania się podstawową 

terminologią socjologiczną i antropologiczną 

S1A_U11 

27. K_U09 posiada umiejętność analizowania współczesnych zjawisk 

społecznych za pomocą teorii socjologicznych 

S1A_U11 

S1A_U08 

28. K_U10 potrafi dobierać metody adekwatne do określonych 

problemów badawczych 

S1A_U07 

29. K_U11 konstruuje narzędzia badawcze charakterystyczne dla 

socjologii 

S1A_U07 

30. K_U12 opracowuje, interpretuje i prezentuje wyniki z badań S1A_U07 

31. K_U13 potrafi wskazać obszary wykorzystania badań i kierunki 

dalszych badań 

S1A_U07 

32. K_U14 potrafi w sposób klarowny i precyzyjny wypowiadać się i 

uzasadniać swoje poglądy 

S1A_U09 

S1A_U10 

∑ 14   

Kompetencje społeczne 

33. K_K01 jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na 

magisterskich studiach II stopnia z zakresu socjologii 

S1A_K01 

S1A_K06 

34. K_K02 docenia znaczenie zdobytej wiedzy dla utrzymania i rozwoju 

prawidłowych więzi w środowiskach społecznych 

S1A_K02 

35. K_K03 wykazuje gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych; S1A_K03 

36. K_K04 ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 

profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania 

zasad etyki zawodowej 

S1A_K04 

 

37. K_K05 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach S1A_K02 

S1A_K05 

38. K_K06 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach 

naukowych 

S1A_K06 

39. K_K07 potrafi porozumiewać się z osobami będącymi i niebędącymi 

specjalistami w danej dziedzinie 

S1A_K05 

S1A_K02 

S1A_K03 

40. K_K08 jest przygotowany do pracy na stanowiskach, na których 

odpowiada się za sprawy organizacyjne, personalne i 

marketingowe 

S1A_K07 

S1A_K03 

S1A_K04 

41. K_K09 jest świadomy znaczenia wpływu dziedzictwa kulturowego 

regionu, kraju, Europy na kształtowanie więzi społecznych 

H1A_K05 

∑ 9   

 


