Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 75 /2017

EFEKTY KSZTAŁCENIA
DLA KIERUNKU LINGWISTYKA STOSOWANA
studia pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia
Kierunek studiów Lingwistyka stosowana należy do obszaru nauk humanistycznych, dziedziny nauk
humanistycznych, dyscypliny językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo.
Objaśnienie oznaczeń:
LS (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Lingwistyka stosowana
1 (przed podkreślnikiem) - studia pierwszego stopnia
A (przed podkreślnikiem) - profil ogólnoakademicki
W (po podkreślniku) - kategoria wiedzy
U (po podkreślniku) - kategoria umiejętności
K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne (po podkreślniku) - numer efektu kształcenia
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w zakresie WIEDZY
zna metody i narzędzia badań, w tym techniki pozyskiwania informacji źródłowych, właściwe dla językoznawstwa i nauk o kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem translatoryki, komunikacji społecznej i zawodowej
oraz leksykografii; rozumie konieczność stosowania
różnych metod i technik badawczych w zależności od
specyfiki badanych zjawisk językowych i kulturowych
posiada podstawową wiedzę z zakresu wiadomości
o języku i kulturze obszarów językowych wybranych
języków; zna i rozumie terminologię używaną w lingwistyce stosowanej; translatoryce, komunikacji społecznej,
masowej i międzykulturowej, potrafi wspomagać językowo działalność zawodową człowieka
ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk
z zakresu językoznawstwa, nauk o kulturze w relacji do
innych nauk oraz o ich specyfice przedmiotowej
i metodologicznej
ma co najmniej elementarną wiedzę o interdyscyplinarnych powiązaniach lingwistyki stosowanej z innymi
naukami humanistycznymi oraz z innymi naukami
stycznymi z lingwistyką stosowaną
ma świadomość kompleksowej natury języka, jego
złożoności i historycznej zmienności, a także jego
powiązania z rozwojem kultury i funkcjonowaniem
społeczeństwa

charakterystyk drugiego stopnia dla danego
obszaru i profilu Polskiej Ramy
Kwalifikacji (rozporządzenie MNiSW)
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Po ukończeniu studiów na kierunku
Lingwistyka stosowana
absolwent:

charakterystyk drugiego stopnia dla danego
poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji
(rozporządzenie MNiSW)

Symbole
efektów
kształcenia
na kierunku

uniwersalnych charakterystyk dla danego
poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji
(ustawa o ZSK)

Odniesienie kierunkowych
efektów kształcenia do:
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zna podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące komunikacji społecznej oraz rozumie ich związek z praktyką
zna podstawowe gatunki tekstów w ujęciu współczesnym
i historycznym; rozpoznaje gatunki tekstów, potrafi przeprowadzić analizę komparatystyczną tekstów różnego typu
ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami
i instytucjami zajmującymi się kulturą, współpracą międzynarodową i międzykulturową obszarów kulturowych
języków kierunkowych; ma wiedzę o współczesnym życiu
kulturalnym i społecznym w ramach tych obszarów kulturowych
zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności intelektualnej oraz przemysłowej i przepisy dotyczące prawa autorskiego w odniesieniu do analizy
i tłumaczenia tekstów pochodzących z różnych źródeł
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI
ma umiejętności językowe w zakresie dwóch języków
kierunkowych właściwe do wymagań określonych dla
poziomu co najmniej C1 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia językowego. W odniesieniu do kolejnego/
dodatkowego języka obcego uzupełniającego kształcenie
w postaci lektoratu wymagane jest osiągnięcie poziomu
B2 ESOKJ
potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać
i selekcjonować informacje (teksty) w dwóch językach
z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na
ich podstawie krytyczne sądy dotyczące wiadomości
o języku
potrafi przeprowadzić analizę tekstów różnych gatunków
na poziomie mikrotekstualnym i makroteksualnym; potrafi
omówić cechy stylistyczne danego utworu, zinterpretować je oraz określić funkcję kulturową danego tekstu
umie tłumaczyć z języka polskiego na języki kierunkowe
i odwrotnie zwroty, zdania i teksty, eliminować negatywny
transfer z języka ojczystego, unikać błędów interferencyjnych
umie właściwie korzystać ze zdobytej wiedzy przedmiotowej oraz posługiwać się głównymi teoriami z zakresu
językoznawstwa i kulturologii, paradygmatami badawczymi lingwistyki stosowanej w celu formułowania
i analizy problemów badawczych oraz uzasadniania swoich
wyborów w odpowiednich sytuacjach językowych i społecznych
potrafi przeprowadzić analizę i dokonać adekwatnej
interpretacji procesów zachodzących w układzie komunikacji społecznej i zawodowej oraz czynników wpływających na te procesy
potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury
właściwych dla określonych obszarów językowych
studiowanych języków na podstawie uzyskanej wiedzy
i przy użyciu odpowiednich metod i narzędzi wykorzystywanych w lingwistyce stosowanej oraz/lub w badaniach interdyscyplinarnych w celu określenia ich znaczeń
i oddziaływania społecznego
potrafi samodzielnie, analitycznie i krytycznie interpretować teksty naukowe, zawodowe i urzędowe oraz zjawiska
kulturowe i społeczne, a także merytorycznie i fachowo
argumentować oraz formułować wnioski z wykorzystaniem poglądów innych autorów w językach kierunkowych
potrafi porozumiewać się z innymi specjalistami z zakresu
lingwistyki stosowanej w dwóch językach kierunkowych
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i w języku polskim, z wykorzystaniem różnych środków
komunikacji
potrafi komponować spójne i właściwie skonstruowane
P6U_U
teksty pisane i wystąpienia ustne w dwóch językach
kierunkowych oraz w języku polskim, dostosowane
stylem do danego adresata, rozwijając wyrażone poglądy
i uzasadniać je dodatkowymi argumentami oraz właściwymi przykładami
charakteryzuje się gotowością do stałej aktualizacji
P6U_U
zdobytej wiedzy oraz do samodzielnej pracy nad rozszerzaniem znajomości języków kierunkowych w dalszej
edukacji w kontekście wykonywanego zawodu
potrafi pracować w grupie, wykonując powierzone
P6U_U
zadania, jak również pełniąc rolę lidera przy wykonywaniu wspólnych projektów i prowadzeniu dyskusji;
wykazuje się pomysłowością, aktywnością i systematycznością w realizacji projektów własnych i zespołowych; efektywnie organizuje pracę swoją oraz innych
i potrafi krytycznie ocenić jej priorytety oraz stopień
zaawansowania
posiada umiejętność doboru ćwiczeń i form aktywności P6U_U
fizycznej do poziomu swoich umiejętności sportowych
i sprawności fizycznej w celu uczestnictwa w kulturze
fizycznej przez całe życie
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz
P6U_K
wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) wymaganymi w pracy tłumacza,
specjalisty językowego w zakresie biznesu, a także
managera językowego
jest świadomy wielokulturowości; zdaje sobie sprawę
P6U_K
z wartości dziedzictwa kulturowego obszarów języków
kierunkowych, będąc jednocześnie otwartym i tolerancyjnym wobec innych kultur; śledzi bieżące trendy
kulturowe i cywilizacyjne, wykorzystując do tego celu
różne media
rozumie problematykę etyczną związaną z odpowieP6U_K
dzialnością za rzetelność przekazywanej wiedzy i rozumie wagę poszanowania własności intelektualnej
odznacza się obiektywną i racjonalną refleksją przy
P6U_K
ocenie procesów oraz wydarzeń społeczno-kulturowych
właściwie rozpoznaje możliwości i ograniczenia wynikaP6U_K
jące z uzyskanej kompetencji językowej i społeczno-kulturowej; działa na rzecz interesu publicznego

* efekt realizowany na studiach stacjonarnych
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