
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  DLA KIERUNKU STUDIÓW  

E-EDYTORSTWO Z ELEMENTAMI MEDIOZNAWSTWA 

studia pierwszego stopnia – profil praktyczny 
 

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: 

Kierunek studiów e-edytorstwo z elementami medioznawstwa należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk 

humanistycznych, dziedzina nauk humanistycznych, dyscypliny: językoznawstwo, literaturoznawstwo, 

kulturoznawstwo oraz obszaru nauk społecznych, dziedzina nauk społecznych: nauki o mediach. 
 

Objaśnienie  oznaczeń: 

EED (przed podkreślnikiem)  – kierunkowe efekty kształcenia 

P   –  profil praktyczny 

1  –  studia pierwszego stopnia 

W     –  kategoria wiedzy 

U     –  kategoria umiejętności 

K   –  kategoria kompetencji społecznych 

H1P  – efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego 

     stopnia o profilu praktycznym 

S1P     –  efekty kształcenia w obszarze nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia 

 

Symbole efektów 

kształcenia na 

kierunku 

Opis kierunkowych efektów kształcenia 

 
Odniesienie do 

efektów kształcenia 

dla obszaru nauk 

humanistycznych 

 i społecznych 
Po ukończeniu studiów na kierunku absolwent: 

WIEDZA 

EED1P_W01 

ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu historii i teorii literatury 

oraz metod analizy i interpretacji tekstów literackich i nieliterackich 

H1P_W01 

H1P_W02 

H1P_W03 

EED1P_W02 

posiada podstawową wiedzę o języku, jego odmianach, historii, źródłach i 

kryteriach poprawności językowej 

H1P_W01 

H1P_W02 

H1P_W03 

EED1P_W03 

posiada podstawową wiedzę z zakresu kultury skierowaną na działalność 

praktyczną 

H1P_W01 

H1P_W02 

H1P_W04 

H1P_W08 

EED1P_W04 
posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu edytorstwa skierowaną na 

działalność praktyczną 

H1P_W01 

H1P_W02 

H1P_W04 

H1P_W08 

EED1P_W05 zna najważniejsze terminy, techniki związane z komputerową edycją tekstu 
H1P_W02 

H1P_W03 

EED1P_W06 ma elementarną wiedzę z zakresu historii mediów i medioznawstwa 

H1P_W03 

H1P_W04 

H1P_W05 

H1P_W08 

S1P_W02 

S1P_W08 

EED1P_W07 

ma przygotowanie do samodzielnego stawiania i rozwiązywania 

problemów badawczych 

H1P_W01 

H1P_W02 

H1P_W03 

EED1P_W08 

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa, w 

szczególności autorskiego i prasowego 

H1P_W06 

H1P_W10 

S1P_W10 

EED1P_W09 
ma uporządkowaną wiedzę na temat etyki zawodowej, bezpieczeństwa i 

higieny pracy 

H1P_W09 

EED1P_W10 

ma uporządkowaną wiedzę w zakresach związanych z wybraną przez siebie 

specjalnością, zna jej terminologię i metody w niej wykorzystywane 

H1P_W05 

H1P_W07 

H1P_W08 
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UMIEJĘTNOŚCI 

EED1P_U01 
potrafi wskazać, wyjaśnić i dokonać analizy cech, zjawisk występujących w 

języku polskim 

H1P_U01 

H1P_U10 

EED1P_U02 

posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych 

wypowiedzi na tematy dotyczące różnych zagadnień związanych z 

kierunkiem e-edytorstwo z elementami medioznawstwa 

H1P_U11 

H1P_U12 

H1P_U13 

S1P_U09 

S1P_U10 

EED1P_U03 

posiada umiejętność referowania zagadnień z zakresu literaturoznawstwa 

i/lub językoznawstwa 

H1P_U10 

H1P_U11 

H1P_U13 

EED1P_U04 
potrafi przeprowadzić analizę tekstu literackiego i/lub nieliterackiego na 

różnych poziomach jego organizacji strukturalnej 

H1P_U01 

H1P_U10 

EED1P_U05 
potrafi samodzielnie przeprowadzać pracę nad redagowaniem tekstu H1P_U03 

H1P_U09 

EED1P_U06 

formułuje proste problemy badawcze z zakresu tematyki związanej z 

kierunkiem studiów oraz dobiera metody i narzędzia ich rozwiązywania  

H1P_U01 

H1P_U04 

H1P_U05 

H1P_U09 

EED1P_U07 
potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa, w 

szczególności autorskiego i prasowego 

H1P_U07 

S1P_U05 

EED1P_U08 
potrafi posługiwać się programami komputerowymi do obróbki grafiki i do 

przygotowania tekstu 

H1P_U03 

H1P_U09 

EED1P_U09 
umie prawidłowo podejmować polemikę z odmiennymi stanowiskami H1P_U10 

H1P_U11 

EED1P_U10 
umie wykorzystać zdobyte umiejętności do badań różnych obszarów 

kultury 

H1P_U02 

H1P_U03 

H1P_U04 

H1P_U05 

EED1P_U11 

potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie zgodnym z wymogami 

określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego 

H1P_U11 

H1P_U12 

H1P_U13 

H1P_U14 

EED1P_U12 

posiada umiejętności wyrażające się skutecznością w planowaniu, 

realizacji, organizowaniu, kontroli i ocenie procesów związanych z 

wybraną specjalnością 

H1P_U03 

H1P_U04 

H1P_U06 

H1P_U08 

H1P_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

EED1P_K01 
ma świadomość znaczenia literatury i języka dla kultury narodowej oraz 

regionalnej.  

H1P_K05 

EED1P_K02 
potrafi podjąć dyskusję, ocenić wypowiedź, dokonać argumentacji swego 

sądu w ramach różnych interakcji społecznych 

H1P_K02 

H1P_K04 

EED1P_K03 
samodzielnie uczestniczy w życiu kulturalnym i jest świadomy znaczenia 

swego regionu 
H1P_K06 

EED1P_K04 
wykazuje gotowość do zachowania się w sposób profesjonalny i do 

przestrzegania etyki zawodowej 

H1P_K03 

H1P_K04 

EED1P_K05 
jest świadomy posiadanej wiedzy i zna sposoby jej pogłębiania; rozumie 

potrzebę kształcenia permanentnego 
H1P_K01 

EED1P_K06 
jest przygotowany do dalszego kształcenia na poziomie studiów drugiego 

stopnia 

H1P_K01 

EED1P_K07 
rozumie wartość i rangę zachowania dziedzictwa kulturowego własnego 

regionu, kraju i Europy 
H1P_K05 

EED1P_K08 
jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych H1P_K04 

H1P_K05 

EED1P_K09 potrafi współdziałać i pracować w grupie  H1P_K02 

 


