
  Załącznik 1.

Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia
przyporządkowanych temu kierunkowi

Nazwa kierunku studiów: Europeistyka
Poziom kształcenia: stopień II
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Symbol
efektów

kierunkowych

kierunkowe efekty kształcenia-
opis słowny

Po zako czeniu studiów absolwent:ń

odniesienie do
obszarowych efektów

kształcenia w Krajowych
Ramach Kwalifikacji

Opis  procesu  służącego  uzyskaniu  danego
efektu  i  sposobu  weryfikacji  tego  efektu
poprzez przypisanie:
1.  nazwy  modułu  -  jego  wymiaru
godzinowego, formy zajęć, formy zaliczenia; 
2.    rodzaj praktyki – jej wymiar godzinowy 

WIEDZA

K_W01 ma pogłębioną wiedzę teoretyczną i faktograficzną, 
niezbędną do studiowanego kierunku, w zakresie 
wybranych aspektów dziedzin nauk humanistycznych, 
społecznych, ekonomicznych i prawnych w zakresie 
dyscyplin: nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, 
socjologii, filozofii, kulturoznawstwa, ekonomii, nauki o 
administracji, prawa, nauki o polityce, finansów;

H2A_W01, H2A_W02, 
H2A_W03, H2A_W05, 
H2A_W06,  S2A_W01, 
S2A_W02, S2A_W03, 
S2A_W05, S2A_W07,

 Współczesne idee filozoficzne 
30 WY, 15 KW – egzamin; 
Współczesne teorie 
socjologiczne 30 WY, 15 KW – 
egzamin; Historia idei 30 WY, 
30 KW – egzamin; Filozofia 
dziejów 15 WY, 15 KW – 
zaliczenie; Polityka finansowa 
UE 15 WY, 15 KW – zaliczenie; 
Polityka UE 15 WY, 15 KW – 
egzamin; Seminarium 90 SM – 
zaliczenie;

K_W02 ma ukierunkowane wykształcenie zgodnie z jego H2A_W01, H2A_W02, Zajęcia fakultatywne – 



indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami; H2A_W03, H2A_W04, 
H2A_W10, S2A_W02, 
S2A_W03, S2A_W08, 
S2A_W09, M2_W09,  
M2_W10,

zaliczenie/egzamin; 
Socjotechniki 15 WY, 45 KW – 
zaliczenie; Wychowanie 
fizyczne 15 CA – zaliczenie; 
Antropologia przestrzeni 15 WY,
15 KW – zaliczenie;

K_W03 posiada  pogłębioną  wiedzę  z  wybranego  obszaru
dziedzictwa kulturowego Europy;

H2A_W01, H2A_W02, 
H2A_W03, H2A_W05, 
H2A_W10, S2A_W01, 
S2A_W03, S2A_W05,

Kultura i sztuka Europy 30 WY, 
30 KW – egzamin; Religie w 
Europie 15 WY, 15 KW - 
zaliczenie

K_W04 posiada  pogłębioną  wiedzę  na  temat  procesów
społecznych  w  Europie  przy  szczególnym
uwzględnieniu współczesnych zagadnień związanych z
demokratyzacją  życia  w  Europie,  kulturowym
i gospodarczym  procesem  integracyjnym  Unii
Europejskiej oraz jej polityką zewnętrzną;

H2A_W02, H2A_W03, 
H2A_W04, H2A_W05, 
H2A_W06, H2A_W10,  
S2A_W02, S2A_W03, 
S2A_W04, S2A_W05, 
S2A_W07, S2A_W09,

Integracja gospodarcza w 
Europie 15 WY – zaliczenie; 
Społeczeństwo obywatelskie 30 
WY – zaliczenie; Polityka UE 15
WY, 15 KW – egzamin; Rozwój 
lokalny 30 WY, 15 KW – 
egzamin;

K_W05 zdobył  szczegółową  wiedzę  dotyczącą  współczesnej
myśli  filozoficznej,  religioznawczej  i  socjologicznej
niezbędnej do opisu i teoretycznego wyjaśnienia zjawisk
kulturowych oraz społecznych właściwych dla procesu
europeizacji;

H2A_W01, H2A_W02, 
H2A_W03, H2A_W04, 
S2A_W01, S2A_W02, 
S2A_W05, 

Globalizacja, glokalizacja i opór 
15 WY, 15 KW – zaliczenie; 
Kultura alternatywna 30 WY, 30 
KW – egzamin; Socjotechniki 15
WY, 45 KW – zaliczenie; 
Rozwój lokalny 30 WY, 15 KW –
egzamin; Antropologia 
przestrzeni 15 WY, 15 KW – 
zaliczenie;



K_W06 opanował  terminologię  przedmiotową  w  języku
angielskim; 

H2A_W01, H2A_W02, 
H2A_W03, S2A_W06

Translatorium j. angielski 60 KW
– zaliczenie; Lektorat języka 
angielskiego 90KW – egzamin;

K_W07 ma  wiedzę  z  zakresu  prawa  autorskiego  i  ochrony
własności intelektualnej;

H2A_W08, S2A_W10, Prawo autorskie i ochrona 
własności intelektualnej 15 WY 
– zaliczenie

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 rozumie  i  wyjaśnia  mechanizmy  działalności  instytucji
kulturowych i społecznych; 

H2A_U01, H2A_U02, 
H2A_U05, S2A_U03, 
S2A_U07, S2A_U08,

Rozwój lokalny 30 W, 15 KW – 
egzamin; Społeczeństwo 
obywatelskie 30 WY – 
zaliczenie; Kultura i sztuka 
Europy 30 WY, 30 KW – 
egzamin;

K_U02 rozróżnia  aspekty  historyczne,  kulturowe,  społeczne,
prawne,  ekonomiczne,  gospodarcze,  militarne  i
polityczne  procesów  społecznych  przy  szczególnym
uwzględnieniu  wieloaspektowego  procesu
integracyjnego właściwego dla krajów Unii Europejskiej;

H2A_U01, H2A_U02, 
H2A_U04, H2A_U05, 
H2A_U07, S2A_U02, 
S2A_U03, S2A_U04, 
S2A_U05, 

Polityka finansowa UE 15 WY, 
15 KW – zaliczenie; Polityka  
UE 15 WY, 15 KW – egzamin; 
Integracja gospodarcza w 
Europie 15 WY – zaliczenie; 
Kultura i sztuka Europy 30 WY, 
30 KW – egzamin; Religie w 
Europie 15 WY, 15 KW – 
zaliczenie; Filozofia dziejów 15 
WY, 15 KW – zaliczenie; Prawo 
autorskie i ochrona własności 
intelektualnej 15 WY – 



zaliczenie;

K_U03 wskazuje,  analizuje  i  wyjaśnia  przyczyny,  warunki  i
konsekwencje procesów społecznych;

H2A_U01, H2A_U02, 
H2A_U05, H2A_U07, 
S2A_U01, S2A_U02, 
S2A_U03, S2A_U07,

Współczesne teorie 
socjologiczne 30 WY, 15 KW – 
egzamin; Historia idei 30 WY, 
30 KW – egzamin; Kultura 
alternatywna 30 WY, 30 KW – 
egzamin; Globalizacja, 
glokalizacja i opór 15 WY, 15 
KW – zaliczenie; Religie w 
Europie 15 WY, 15 KW – 
zaliczenie; 

K_U04 samodzielnie realizuje typowe projekty badawcze oraz
prowadzi  zaawansowane  badania  pod  nadzorem
opiekuna naukowego; 

H2A_U03, H2A_U05, 
H2A_U07, S2A_U06, 
S2A_U07,

Seminarium 90 SM – zaliczenie;

K_U05 wyszukuje,  selekcjonuje  i  przetwarza  dane  naukowe
oraz  różnego  rodzaju  informacje  niezbędne  do
prowadzenia badań;

H2A_U01, H2A_U02, 
H2A_U04, H2A_U05, 
H2A_U07, S2A_U02, 
S2A_U03, S2A_U04, 
S2A_U07,

Seminarium 90 SM – zaliczenie;

K_U06 dobiera właściwe metody i narzędzia badawcze; H2A_U04, H2A_U05, 
S2A_U04, S2A_U06, 

Seminarium 90 SM – zaliczenie;

K_U07 formułuje i weryfikuje hipotezy; H2A_U05, H2A_U07, 
S2A_U03,

Seminarium 90 SM – zaliczenie;

K_U08 uzasadnia  swoje  stanowisko  oraz  opracowuje  i
prezentuje wyniki badań, zarówno w formie ustnej jak i

H2A_U02, H2A_U06, 
H2A_U09, S2A_U06, 

Seminarium 90 SM – zaliczenie;
Zajęcia fakultatywne – 



pisemnej, przy użyciu fachowej terminologii; S2A_U07, S2A_U08, zaliczenie/egzamin

K_U09 jest  zdolny  do  abstrakcyjnego  myślenia,  analizy  i
syntezy  oraz  zdobywania  pogłębionej  wiedzy
teoretycznej; 

H2A_U01, H2A_U02, 
H2A_U03, H2A_U04, 
H2A_U05, H2A_U06, 
S2A_U01, S2A_U02, 
S2A_U03, 

Współczesne idee filozoficzne 
30 WY, 15 KW – egzamin; 
Zajęcia fakultatywne – 
zaliczenie/egzamin;

K_U10 realizuje  różnego  rodzaju  zadania,  wynikające  z
podjęcia pracy zawodowej; 

H2A_U04, H2A_U10, 
S2A_U05, S2A_U07,

Seminarium 90 SM – zaliczenie;
Zajęcia fakultatywne – 
zaliczenie/egzamin;

K_U11 samodzielnie  identyfikuje,  opisuje  i  proponuje
rozwiązanie  problemów,  wykorzystując  specjalistyczną
wiedzę z zakresu dziedzin nauki właściwych dla studiów
europeistycznych;

H2A_U05, H2A_U07, 
S2A_U06, S2A_U07,

Antropologia przestrzeni 15 WY,
15 KW – zaliczenie; 
Socjotechniki 15 WY, 45 KW – 
zaliczenie; 

K_U12 samodzielnie  zgłębia  wiedzę  niezbędną  do  rozwijania
swoich umiejętności zawodowych;

H2A_U01, H2A_U03, 
H2A_U05, H2A_U07,  
S2A_U05, S2A_U08, 
M2_U09, M2_U11, 
M2_U12, 

Seminarium 90 SM – zaliczenie;
Wychowanie fizyczne 15 CA – 
zaliczenie; 

K_U13 podnosi  swoje  kwalifikacje  zawodowe  poprzez
podejmowanie  różnego  rodzaju  szkoleń,  kursów  lub
studiów; 

H2A_U03, H2A_U04, 
H2A_U06, S2A_U04, 
S2A_U07, 

Socjotechniki 15 WY, 45 KW – 
zaliczenie; Translatorium j. 
angielski 60 KW – zaliczenie; 
Lektorat języka angielskiego 
90KW – egzamin;

K_U14 posługiwać się językiem angielskim; H2A_U08, H2A_U09, 
H2A_U10, H2A_U11, 

Translatorium j. angielski 60 KW
– zaliczenie; Lektorat języka 



S2A_U09, S2A_U10, 
S2A_U11,

angielskiego 90KW – egzamin;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 ma  świadomość  znaczenia  dziedzictwa  kulturowego
Europy,  konieczności  jego  rozwoju  oraz  aktywnego
uczestnictwa w życiu kulturowym oraz społecznym; 

H2A_K01, H2A_K03, 
H2A_K05, H2A_K06, 
S2A_K01, S2A_K06, 

Kultura i sztuka Europy 30 WY, 
30 KW – egzamin; Kultura 
alternatywna 30 WY, 30 KW – 
egzamin; Współczesne idee 
filozoficzne 30 WY, 15 KW – 
egzamin; Historia idei 30 WY, 
30 KW – egzamin; Integracja 
gospodarcza w Europie 15 WY 
– zaliczenie; Zajęcia 
fakultatywne – 
zaliczenie/egzamin; Filozofia 
dziejów 15 WY, 15 KW – 
zaliczenie; 

K_K02 docenia rolę procesów społecznych i ich konsekwencji
dla kraju, Europy i Unii Europejskiej; 

H2A_K01, H2A_K02, 
H2A_K03, H2A_K04, 
H2A_K05, S2A_K01, 
S2A_U03, S2A_K04, 
S2A_K06, S2A_K07,

Społeczeństwo obywatelskie 30 
WY – zaliczenie; Globalizacja, 
glokalizacja i opór 15 WY, 15 
KW – zaliczenie; Współczesne 
teorie socjologiczne 30 WY, 15 
KW – egzamin; Integracja 
gospodarcza w Europie 15 WY 
– zaliczenie; Religie w Europie 
15 WY, 15 KW – zaliczenie; 

K_K03 wykazuje gotowość zarówno do samodzielnej pracy jak i H2A_K01, H2A_K02, Seminarium 90 SM – zaliczenie;



do pracy w zespole kierowanym przez doświadczonego
pracownika; 

H2A_K03, S2A_K02, 
S2A_K04, M2_K01, 
M2_K09,

Wychowanie fizyczne 15 CA – 
zaliczenie; 

K_K04 wykazuje  gotowość  do  samodzielnego  kierowania
małym zespołem; 

H2A_K02, H2A_K03, 
H2A_K06, S2A_K03, 
S2A_K04, S2A_K05,

Socjotechniki 15 WY, 45 KW – 
zaliczenie;

K_K05 ma  świadomość  odpowiedzialności  za  efekty
wykonywanej  pracy zarówno własnej jak i  zespołowej,
potrafi  ocenić  ich  wartość  oraz  praktyczne
zastosowanie; 

H2A_K03, H2A_K04, 
S2A_K04, S2A_K07,

Socjotechniki 15 WY, 45 KW – 
zaliczenie; Seminarium 90 SM –
zaliczenie; Prawo autorskie i 
ochrona własności intelektualnej
15 WY – zaliczenie; 

K_K06 jest  świadomy  ważności  i  konieczności  pogłębiania
umiejętności  dostosowania  się  do  realiów  życia
społecznego  a  także  nieustannego  podnoszenia
własnych kwalifikacji i kompetencji; 

H2A_K01, H2A_K02, 
H2A_K03, H2A_K05, 
S2A_K01, S2A_K06,

Seminarium 90 SM – zaliczenie;
Globalizacja, glokalizacja i opór 
15 WY, 15 KW – zaliczenie; 
Współczesne teorie 
socjologiczne 30 WY, 15 KW – 
egzamin; Zajęcia fakultatywne –
zaliczenie/egzamin; 
Antropologia przestrzeni 15 WY,
15 KW – zaliczenie;

K_K07 jest gotowy podjąć pracę w różnego rodzaju zakładach
pracy  (podmioty  gospodarcze,  urzędy,  instytucje
rządowe i pozarządowe) w kraju i za granicą; 

H2A_K01, H2A_K03, 
H2A_K04, H2A_K06, 
S2A_K01, S2A_K03, 
S2A_K05, S2A_K06, 
S2A_K07, 

Translatorium j. angielski 60 KW
– zaliczenie; Lektorat języka 
angielskiego 90KW – egzamin; 
Rozwój lokalny 30 WY, 15 KW –
egzamin; Polityka finansowa UE
15 WY, 15 KW – zaliczenie; 



Polityka UE 15 WY, 15 KW – 
egzamin; Zajęcia fakultatywne –
zaliczenie/egzamin;

K_K08 posiada  kwalifikacje  do  podjęcia  studiów  trzeciego
stopnia.

H2A_K01, S2A_K01, Seminarium 90 SM – zaliczenie;

Legenda:

1. W nagłówku podstawowe informacje o programie:

 nazwa kierunku studiów:

 poziom kształcenia:

 profil kształcenia:

2. W kolumnach od lewej:

 symbole kierunkowych efektów kształcenia

 kierunkowe efektu kształcenia – opis słowny

 symbole obszarowych efektów kształcenia

3. Symbole kierunkowych efektów kształcenia:

 litera K – dla wyróżnienia, że chodzi o efekty dla kierunku (a nie dla obszaru),
 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 dziesiętnych (numery 1-9 są poprzedzone cyfrą 0).

4. Symbole obszarowych efektów kształcenia:
 litera określająca nazwę obszaru kształcenia, zgodnie z następującymi ustaleniami:

-H:  obszar kształcenia odpowiadający naukom humanistycznym,
-S:  obszar kształcenia odpowiadający naukom społecznym,
-X:  obszar kształcenia odpowiadający naukom ścisłym,
-P:  obszar kształcenia odpowiadający naukom przyrodniczym,



-T:  obszar kształcenia odpowiadający naukom technicznym,
-M: obszar kształcenia odpowiadający naukom medycznym, naukom o zdrowiu oraz naukom o kulturze fizycznej,
- R: obszar kształcenia odpowiadający naukom rolniczym, leśnym i weterynaryjnym,
- A: obszar kształcenia odpowiadający sztuce;

 cyfra 1 lub 2 – dla określenia poziomu kształcenia (1 – studia/kwalifikacje pierwszego stopnia, 2 – studia/kwalifikacje drugiego stopnia);
litera A lub P – dla określenia profilu kształcenia (A – profil ogólnoakademicki, P – profil praktyczny);

 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 dziesiętnych(numery 1-9 są poprzedzone cyfrą 0).


