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PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA – Filologia angielska z lingwistyką stosowaną (Profil praktyczny) 

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH WINCENTEGO POLA w Lublinie 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 

 

 Liczba semestrów konieczna do ukończenia studiów  
6 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów  185 

Łączna liczba godzin zajęć kontaktowych Lingwistyka stosowana z j. hiszpańskim 

studia stacjonarne: 3099   /  studia niestacjonarne: 2420 

 

Lingwistyka stosowana z j. niemieckim 

studia stacjonarne: 3099   /  studia niestacjonarne: 2420 

 
Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z 

dyscyplin, do których przyporządkowany jest kierunek w 

liczbie punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów na 

danym poziomie  

 

LINGWISTYKA STOSOWANA Z J. HISZPAŃSKIM 

DZIEDZINA NAUK HUMANISTYCZNYCH (96,5%) 

- językoznawstwo: 80% 

- literaturoznawstwo: 7,5% 

- historia: 4% 

- nauki o kulturze i religii: 4% 

-filozofia: 1% 

DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH (2,5%) 

- nauki prawne: 1,5% 

- ekonomia i finanse: 1% 

DZIEDZINA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH (1%) 

- informatyka: 1% 

 

LINGWISTYKA STOSOWANA Z J. NIEMIECKIM 

DZIEDZINA NAUK HUMANISTYCZNYCH (96,5%) 

- językoznawstwo: 80% 

- literaturoznawstwo: 7,5% 

- historia: 4% 

- nauki o kulturze i religii: 4% 

-filozofia: 1% 

DZIEDZINA NAUK SPOŁECZNYCH (2,5%) 

- nauki prawne: 1,5% 

- ekonomia i finanse: 1% 

DZIEDZINA NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH (1%) 

- informatyka: 1% 
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Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem 

nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 

zajęcia 

LINGWISTYKA STOSOWANA Z J. HISZPAŃSKIM 

studia stacjonarne: 117  ECTS  /  studia niestacjonarne: 87 ECTS 

 

LINGWISTYKA STOSOWANA Z J. NIEMIECKIM 

studia stacjonarne: 117  ECTS  /  studia niestacjonarne: 87 ECTS 

 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w 

ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 

LINGWISTYKA STOSOWANA Z J. HISZPAŃSKIM: 112 ECTS 

 

LINGWISTYKA STOSOWANA Z J. NIEMIECKIM: 112 ECTS  

 

 

 Liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom lub 

grupom zajęć do wyboru (min 30% ECTS) 
LINGWISTYKA STOSOWANA Z J. HISZPAŃSKIM: 56 ECTS 

 

LINGWISTYKA STOSOWANA Z J. NIEMIECKIM: 56 ECTS  

 

Wymiar praktyk zawodowych oraz liczba punktów ECTS, 

jaką student musi uzyskać w ramach tych praktyk 
960 godz.  

 

Liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom 

zawodowym. 32 ECTS 

Liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego (studia 

stacjonarne) 60  godz.  

Liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom z 

obszarów nauk humanistycznych lub nauk społecznych (w 

przypadku kierunków studiów przypisanych do obszarów 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki 

społeczne) 
5 ECTS 
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EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA ANGIELSKA Z LINGWISTYKĄ STOSOWANĄ 
 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

profil kształcenia praktyczny 

tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta licencjat  

 

 

1. Efekty kształcenia 
 

Opis zakładanych efektów uczenia się wraz z odniesieniem do uniwersalnych charakterystyk poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (Ustawa z dnia  

22 grudnia 2015 r. o zintegrowanym systemie kwalifikacji z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 ) 

oraz charakterystyk II stopnia efektów uczenia dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2218) 

Objaśnienia oznaczeń: 

K (przed podkreślnikiem) – kierunkowe efekty kształcenia. 

W (po podkreślniku) – kategoria wiedzy. 

U (po podkreślniku) – kategoria umiejętności. 

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych. 

Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia 

P6U - (przed podkreślnikiem) – uniwersalne charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji 

W1 - (po podkreślniku) - kategoria wiedzy – zna i rozumie w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody 

W2 - (po podkreślniku) - kategoria wiedzy – zna i rozumie różnorodne złożone uwarunkowania i aksjologiczny kontekst prowadzonej działalności 

U1- (po podkreślniku) - kategoria umiejętności – potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy z wykorzystaniem nowej wiedzy 
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U2- (po podkreślniku) - kategoria umiejętności – potrafi samodzielnie planować uczenie się przez całe życie 

U3- (po podkreślniku) - kategoria umiejętności – potrafi komunikować się ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców 

K1- (po podkreślniku) - kategoria kompetencje społeczne – jest gotów do tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania 

K2- (po podkreślniku) - kategoria kompetencje społeczne – jest gotów podejmowania decyzji, krytycznej oceny siebie i innych 

K3- (po podkreślniku) - kategoria kompetencje społeczne – jest gotów do przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności 

Charakterystyki II stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 PRK 

P6S (przed podkreślnikiem) – charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 6 (P6) Polskiej Ramy Kwalifikacji, uzyskiwanych w ramach szkolnictwa 

wyższego (S). 

WG (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, zakres i głębia – kompletność perspektywy poznawczej i zależności. 

WK (po podkreślniku) – kategoria wiedzy, kontekst – uwarunkowania, skutki. 

UW (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie wykorzystania wiedzy – rozwiązywane problemy i wykonywane zadania. 

UO (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, w zakresie organizacji pracy – planowanie i praca zespołowa. 

UU (po podkreślniku) – kategoria umiejętności, uczenie się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób. 

KK (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych, w zakresie ocen – krytyczne podejście. 

KO (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych, w odniesieniu do odpowiedzialności, wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz 

interesu publicznego. 

KR (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych, w odniesieniu do roli zawodowej – niezależność i rozwój etosu. 

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia lub charakterystyki efektów uczenia się dla poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji, uzyskiwanych w ramach 

szkolnictwa wyższego dla obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego dla obszaru kształcenia w 

zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej 
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SYMBOL 

Efekty uczenia się dla kierunku studiów filologia angielska z lingwistyką stosowaną 

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów filologia angielska z lingwistyką stosowaną 

absolwent: 

Odniesienie efektów 

uczenia się do: 

 WIEDZA 

Uniwersalnych 

charakterystyk dla 

danego poziomu 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

(ustawa o ZSK) 

 

Charakterystyk II 

stopnia efektów 

uczenia się dla 

kwalifikacji na 

poziomie 6 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

(rozporządzenie 

MNiSW) 

K_W01 
ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii angielskiej i filologii w ogóle w odniesieniu do innych nauk 

humanistycznych i rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk filologicznych, również w powiązaniu z 

innymi dyscyplinami 
P6U_W 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W02 
zna podstawową terminologię językoznawczą, literaturoznawczą i kulturoznawczą w studiowanych językach, oraz 

terminologię nauk pokrewnych 
P6U_W 

P6S_WG 

K_W03 
ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat teorii i metodologii nauk filologicznych i potrafi posługiwać się 

podstawową terminologią językoznawczą, literaturoznawczą i kulturoznawczą  
P6U_W 

P6S_WG 

K_W04 
ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat głównych kierunków językoznawstwa, literaturoznawstwa, kultury 

obszarów językowych, oraz z zakresu nauk pokrewnych 
P6U_W 

P6S_WG 

K_W05 
ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kultury obszaru 

językowego 
P6U_W 

P6S_WG 

K_W06 
zna specjalistyczną terminologię z zakresu subdyscyplin filologicznych studiowanych obszarów językowych, takich 

jaki historia i teoria języka, teoria i historia literatury oraz historia społeczna, polityczna i kulturalna 
P6U_W 

P6S_WG 

K_W07 
ma podstawową wiedzę o miejscu nauk filologicznych w obszarze nauk humanistycznych oraz ich powiązaniach z 

innymi naukami 
P6U_W 

P6S_WG 

P6S_WK 
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K_W08 
ma podstawową wiedzę o analogiach i powiązaniach w obrębie nauk filologicznych w zakresie badań nad językami, 

literaturami i kulturami różnych narodów i kultur  
P6U_W 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W09 
ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju nauk filologicznych i najnowszych osiągnięciach w tym 

obszarze wiedzy 
P6U_W 

P6S_WG 

K_W10 
zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury w studiowanych obszarach 

językowych, rozumie procesy wymiany kulturowej oraz zasady komparatystyki językoznawczej, literaturoznawczej i 

kulturoznawczej 
P6U_W 

P6S_WG 

K_W11 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego P6U_W 
P6S_WK 

K_W12 
ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności oraz rozumie znaczenie 

edukacji filologicznej i praktycznych umiejętności językowych 
P6U_W 

P6S_WG 

P6S_WK 

K_W13 ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym P6U_W 

P6S_WK 

K_W14 
ma podstawową wiedzę o celach, podstawach prawnych organizacji i funkcjonowaniu  różnych  instytucji  związanych  

z wybraną  dziedziną  filologii (nieodzownych  w  zawodzie  filologa-specjalisty i/lub tłumacza) 
P6U_W 

P6S_WK 

K_W15 
ma uporządkowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w  

wybranej dziedzinie filologii 
P6U_W 

P6S_WK 

K_W16 
ma podstawową wiedzę o odbiorcach kultury, mediów, działań promocyjno-reklamowych i edukacyjnych oraz 

podstawową wiedzę o metodach diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości usług 
P6U_W 

P6S_WK 

K_W17 
ma  elementarną  wiedzę  o  bezpieczeństwie  i  higienie  pracy  w  instytucjach edukacyjnych,  medialnych,  

turystycznych, wydawniczych oraz  w  prywatnych firmach i przedsiębiorstwach (w powiązaniu ze studiowaną 

specjalnością) 
P6U_W 

P6S_WK 

K_W18 Zna podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości, podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych jej form P6U_W 

P6S_WK 

 UMIEJĘTNOŚCI  

 

K_U01 
posiada teoretyczną i praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie określonym jako C1 oraz hiszpańskiego 

lub niemieckiego na poziomie określonym jako B2 w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego 
P6U_U 

P6S_UK 
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K_U02 
potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i 

sposobów, od tradycyjnych (słowniki, leksykony czy encyklopedie) po najnowocześniejsze technologie informacyjne 

(elektroniczne bazy danych, programy komputerowe, internet) 

P6U_U 

P6S_UW 

K_U03 
potrafi identyfikować, analizować, opisywać i oceniać zjawiska językowe, literackie i kulturowe w oparciu o zdobytą  

wiedzę w zakresie stosowania metod i narzędzi właściwych filologii jako dyscyplinie naukowej 
P6U_U 

P6S_UW 

K_U04 
potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze realizując pod kontrolą 

wykładowcy/opiekuna naukowego zadania przewidziane do pisemnej i ustnej prezentacji 
P6U_U 

P6S_UK 

P6S_UO 

P6S_UU 

K_U05 
potrafi właściwie analizować przyczyny i charakter konkretnych zjawisk językowych, literackich i kulturowych w 

oparciu o przyswojone teorie, pojęcia i metody badawcze funkcjonujące w obrębie filologii angielskiej i w naukach 

humanistycznych w ogóle 
P6U_U 

P6S_UW 

K_U06 
potrafi samodzielnie identyfikować i interpretować różne rodzaje wytworów kultury w obszarze studiowanych 

języków, takie jak tekst użytkowy, literacki czy naukowy, film, sztuka, muzyka 
P6U_U 

P6S_UW 

K_U07 
potrafi w formie ustnej i pisemnej wykorzystywać metody i narzędzia filologii dla celów profesjonalnej i 

merytorycznej argumentacji oraz formułowania wniosków wykorzystujących wiedzę i opinie innych osób wyrażone i 

udokumentowane w rozmaitych źródłach w studiowanych językach 

P6U_U 
P6S_UW 

P6S_UK 

K_U08 
potrafi porozumiewać się ze specjalistami-filologami w studiowanych językach korzystając z tradycyjnych i 

nowoczesnych środków komunikacji (multimedia, internet) 
P6U_U 

P6S_UK 

K_U09 
posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych (konspekty, eseje, projekty, prezentacje) w 

studiowanych językach 
P6U_U 

P6S_UW 

P6S_UK 

K_U10 
potrafi przygotowywać pisemną pracę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kultury języka angielskiego 

w oparciu o źródła językowe, o właściwej strukturze, kompozycji, budowie i argumentacji 
P6U_U 

P6S_UW 

P6S_UK 

K_U11 
potrafi przygotować i zaprezentować ustną prezentację w studiowanych językach na temat wybranego zagadnienia z 

zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i wiedzy o kulturze 
P6U_U 

P6S_UK 

K_U12 
ma umiejętności językowe pozwalające komunikować w studiowanych językach zdobyta wiedzę z zakresu 

językoznawstwa, literaturoznawstwa i wiedzy o kulturze 
P6U_U 

P6S_UK 

K_U13 
potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa (odnoszącego się do instytucji związanych z wybraną sferą 

działalności filologa), w szczególności prawa autorskiego oraz norm regulujących zarządzanie własnością 

intelektualną 

P6U_U 

P6S_UW 
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K_U14 
potrafi  ocenić  przydatność typowych  metod, procedur  i  dobrych  praktyk do realizacji zadań związanych z 

wybranymi obszarami filologii 
P6U_U 

P6S_UW 

K_U15 
potrafi  wyszukiwać  i  wykorzystywać  informacje  dotyczące  możliwości pozyskiwania  środków  przeznaczonych  

na  wsparcie  własnej  działalności 
P6U_U 

P6S_UW 

K_U16 Potrafi współdziałać i pracować w zespole P6U_U 

P6U_UU 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

 

K_K01 
ma świadomość konieczności uaktualniania i poszerzania wiedzy na temat literatury i kultury studiowanych obszarów 

językowych oraz doskonalenia kompetencji językowych poprzez współdziałanie z innymi ludźmi i samokształcenie 
P6U_K 

P6S_KK 

K_K02 
dba o własny rozwój intelektualny, dokonuje samooceny własnych kompetencji zawodowych, samodzielnie wyznacza 

sobie kierunki i cele własnego rozwoju 
P6U_K 

P6S_KK 

K_K03 potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role przy wykonywaniu wspólnych projektów i prowadzeniu dyskusji P6U_K P6S_KK 

K_K04 efektywnie organizuje pracę swoją oraz innych i potrafi krytycznie ocenić jej priorytety oraz stopień zaawansowania P6U_K P6S_KK 

K_K05 
docenia znaczenie umiejętności językowych w rozwoju i podtrzymywaniu prawidłowych relacji w środowisku 

społecznym 
P6U_K 

P6S_KO 

K_K06 rozumie społeczną rolę komunikacji językowej i międzykulturowej oraz znaczenie etyki zawodowej P6U_K 
P6S_KR 

K_K07 
ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego własnego kraju oraz społeczeństw, narodów i kultur innych 

obszarów językowych, a szczególnie krajów studiowanych obszarów językowych; wykazuje się otwartością i 

tolerancją wobec innych kultur i tradycji 
P6U_K 

P6S_KO 

K_K08 

jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego, wykorzystując nabyte umiejętności w zakresie komunikacji językowej 

i międzykulturowej oraz wiedzę na temat historii oraz współczesnej kultury społeczeństw studiowanych obszarów 

językowych oraz potrafi wykorzystać nabyte kompetencje zawodowe używając rozmaite formy komunikacji i 

przekazu. 

P6U_K 

P6S_KR 

 


