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WSZ „Edukacja” we Wrocławiu 

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA 
SPECJALNOŚĆ: FILOLOGIA ANGIELSKA 

 SPECJALIZACJE: 
- NAUCZYCIELSKA (N) 
- TRANSLATORYKA BIZNESOWA (TB) 

 
STUDIA I STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM 

Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla kierunku 

filologia 
angielska 

Po ukończeniu studiów absolwent: Odniesienie do efektów 
kształcenia dla obszaru 
kształcenia w zakresie 

 nauk 
humanistycznych 

WIEDZA 
K_W_01 Ma elementarną wiedzę o powiązaniach nauk filologicznych z innymi 

dyscyplinami naukowymi i obszarami działalności zawodowej i społecznej 
(dotyczy obu specjalizacji: N, TB) 

H1P_W01 

K_W_02 Zna wazniejsze fakty dotyczące historii, kultury i współczesnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej wybranych krajów anglojęzycznych (N, TB) 

H1P_W02 
H1P_W04 

K_W_03 Posiada elementarne wiadomości na temat właściwości oraz kompleksowej 
natury języka w ujęciu synchronicznym, diachronicznym i komparatywnym; zna 
i stosuje podstawową terminologię językoznawczą (N, TB) 

H1P_W02 
 

K_W_04 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony własności 
przemysłowej i oraz prawa autorskiego. (N, TB) 

H1P_W10 
H1P_W06 

K_W_05 Zna podstawowe teorie uczenia się języków obcych; ma podstawową wiedzę o 
głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w 
zakresie glottodydaktyki (N) 

H1P_W03 
H1P_W06 

K_W_06 Ma podstawową wiedzę o metodach i technikach badawczych; zna  
i stosuje na poziomie elementarnym terminologię z zakresu szeroko pojętej 
filologii angielskiej oraz jej działów: językoznawstwa angielskiego, 
literaturoznawstwa angielskiego, metodyki nauczania języka angielskiego, 
przekładoznawstwa. (N, TB) 

H1P_W02 
H1P_W03 

K_W_07 Zna techniki i strategie tłumaczeniowe; jest świadomy znaczenia translacji oraz 
technologii wspomagającej przekład we współczesnym świecie. (TB) 

H1P_W02 
 

K_W_08 Posiada elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach 
związanych z działalnością oświatową, reklamową i tłumaczeniową. (N, TB) 

H1P_W09 
H1P_W05 

K_W_09 Posiada uporządkowana wiedzę z zakresu teorii i historii literatury; zna 
podstawowe zależności pomiędzy prądami i ruchami kulturowo-społecznymi, a 
zmianami zachodzącymi w pisarstwie brytyjskim i amerykańskim; zna 
najważniejszych twórców oraz ich dorobek. (N, TB) 

H1P_W02 
H1P_W04 

K_W_10 Dysponuje zasobem słownictwa pozwalającym na tworzenie i rozumienie 
swobodnych wypowiedzi ustnych i pisemnych na dowolne tematy w języku 
angielskim. Posiada umiejętności językowe na poziomie co najmniej C1 wg 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. (N, TB) 

H1P_W02 
H1P_W03 

K_W_11 Posiada elementarną, uporządkowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa 
oraz zna bogatą i złożoną problematykę badań literackich. (N, TB) 

H1P_W01 

K_W_12 Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia językowego 
różnych grup wiekowych, zwłaszcza dzieci i nastolatków. (N) 

H1P_W05 
H1P_W08 

K_W_13 Ma elementarną wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach 
funkcjonowania przedsiębiorstw i wynikających z nich aspektach tłumaczenia 
biznesowego, również w kontekście międzynarodowym (TB) 

H1P_W06 
H1P_W07 
H1P_W08 

K_W_14 Zna podstawowe zasady etyki oraz prawa i obowiązki tłumacza (TB) H1P_W07 
K_W_15 Posiada elementarną wiedzę o specyfice przekładu biznesowego zwłaszcza w 

zakresie tworzenia i interpretowania tekstów prawnych, handlowych i 
ekonomicznych. (TB) 

H1P_W07 
 

K_W_16 Posiada elementarną wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań, procedur  H1P_W07 
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i dobrych praktyk stosowanych w obszarze działalności pedagogicznej oraz 
translatorskiej (N, TB) 

H1P_W05 
H1P_W08 
H1P_W10 

K_W_17 Posiada elementarną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną niezbędną do 
zrozumienia procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania dzieci w 
szkole. (N) 

H1P_W07 
H1P_W08 
H1P_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 
K_U_01 Jest przygotowany do samokształcenia -- potrafi samodzielnie rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i 
w językach obcych) i nowoczesnych technologii. (N, TB) 

H1P_U01 
H1P_U03 
H1P_U11 

K_U_02 Posiada podstawowe umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie 
przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań 
lingwistycznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować 
wyniki (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) oraz wskazywać kierunki 
ewentualnych dalszych badań. (N, TB) 

H1P_U02 
H1P_U03 
H1P_U04 
H1P_U09 
H1P_U10 

K_U_03 Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie (w 
języku angielskim i ojczystym), na tematy dotyczące wybranych zagadnień 
lingwistycznych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych w 
językoznawstwie i innych dyscyplin. (N, TB) 

H1P_U01 
H1P_U10 
H1P_U12 
H1P_U13 

K_U_04 Potrafi ocenić przydatność metod, strategii i technik oraz posługiwać się 
podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu diagnozowania sytuacji i 
problemów pojawiających się w działalności zawodowej tłumacza i nauczyciela 
języka angielskiego. (N, TB) 

H1P_U05 
H1P_U09 

K_U_05 Rozumie i potrafi tworzyć wypowiedź ustną i pisemną zgodną z wymaganiami 
dla poziomu co najmniej C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. (N, TB) 

H1P_U14 
H1P_U12 
H1P_U13 

K_U_06 Potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do 
działalności zawodowej nauczyciela i tłumacza, w szczególności prawa 
autorskiego i prawa dotyczącego zarządzania własnością intelektualną. (N, TB) 

H1P_U07 
H1P_U08 

K_U_07 Posiada umiejętność syntezy i analizy najistotniejszych (nie)regularności i 
trendów w języku i kulturze na podstawie tekstów w ramach badań 
lingwistycznych i literackich (N, TB) 

H1P_U01 
H1P_U02 

K_U_08 Umie samodzielnie dokonać analizy tekstów literackich w kontekście 
kulturowym i formułować na tej podstawie krytyczne sądy; rozumie istotę 
naukowych badań w dziedzinie humanistyki. (N, TB) 

H1P_U01 
H1P_U10 

K_U_09 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy, z uwzględnieniem 
umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej. (N, TB) 

H1P_U02 

K_U_10 Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z dziedziny ekonomii i 
przedsiębiorczości (w języku angielskim), rozumie podstawowe mechanizmy w 
dziedzinach zarządzania, marketingu, reklamy i public relations, i posiada 
umiejętność tłumaczenia średniozaawansowanych tekstów ekonomicznych i 
technicznych. (TB) 

H1P_U14 
H1P_U08 

K_U_11 Wykorzystuje dostępne narzędzia do weryfikacji i oceny postępów uczniów w 
procesie dydaktycznym. (N) 

H1P_U06 

K_U_12 Posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości przekładu tekstów 
specjalistycznych, w tym biznesowych. (TB) 

H1P_U06 

K_U_13 Potrafi wykorzystywać w przekładzie różne źródła wiedzy, w tym zasoby 
leksykograficzne i terminologiczne zarówno w formie książkowej jak i 
elektronicznej (TB) 

H1P_U01 

K_U_14 Potrafi świadomie stosować strategie translatorskie w przekładzie tekstów 
ogólnych i specjalistycznych (TB) 

H1P_U12 
H1P_U13 
H1P_U14 

K_U_15 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z językoznawstwa 
kontrastywnego i korpusowego w celu analizowania i rozwiązywania 
problemów w praktyce dydaktycznej i translatorskiej. (N, TB) 

H1P_U12 

K_U_16 Posiada umiejętności i kompetencje konieczne do realizacji działań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole. (N) 

H1P_U04 
H1P_U11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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K_K_01 Potrafi pracować samodzielnie oraz w grupie. Pracując w zespole przyjmuje na 
siebie różne role; dyskutuje, zachowuje otwartość na cudze poglądy, 
przestrzega poczynionych ustaleń, wykazuje kreatywność w formułowaniu 
wniosków. (N, TB) 

H1P_K02 

K_K_02 Dysponuje umiejętnościami komunikacyjnymi, społecznymi, interpersonalnymi i 
interkulturowymi, które predysponują do pracy w sektorze kultury, oświaty, 
mediów, biurach (N, TB) 

H1P_K02 

K_K_03 Uczestniczy w życiu kulturalnym poprzez korzystanie ze środków 
multimedialnych takich jak internet, telewizja, radio, programy komputerowe 
itp. (N, TB) 

H1P_K03 
H1P_K06 

K_K_04 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego 
(autoedukacja i samowychowanie), doskonali swoje kompetencje zawodowe i 
wyznacza kierunki własnego rozwoju. (N, TB) 

H1P_K01 
H1P_K04 

K_K_05 Odrzuca zachowania nieprofesjonalne i przestrzega zasady etyki zawodu 
nauczyciela / tłumacza (N, TB) 

H1P_K04 

K_K_06 Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych. (N, TB) H1P_K04 
H1P_K03 

K_K_07 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i 
instytucjach realizujących działania społeczne, kulturalne i edukacyjne oraz jest 
przygotowany do porozumiewania się z osobami będącymi nauczycielami 
języka angielskiego / tłumaczami i niebędącymi specjalistami w tych 
dziedzinach. (N, TB) 

H1P_K02 
H1P_K06 

K_K_08 Rozumie znaczenie i rolę nauk humanistycznych w rozwoju społecznej 
świadomości odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego kraju i 
Europy. (N, TB) 

H1P_K05 

 
Absolwent kierunku filologia angielska, specjalność nauczycielska dodatkowo osiąga efekty kształcenia wymienione w załączniku do 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 „Standardy kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela”. 
 

 


