
 
  Załącznik do uchwały nr 15/II/2017 

Senatu UJ z 22 lutego 2017 roku 

 

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Nazwa Wydziału: Wydział Historyczny 

Nazwa kierunku studiów: Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and 

Societies 

Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia oraz dziedziny/dziedzin naukowych z których 

został wyodrębniony kierunek studiów: obszar nauk humanistycznych, dziedzina nauk 

humanistycznych 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia uwzględnia uniwersalne 

charakterystyki pierwszego stopnia dla poziomów 6-7 określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010) oraz charakterystyki drugiego stopnia dla 

poziomów 6-7 określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w 

sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4– poziomy 6-8 

Symbole 

efektów 

kształcenia 

dla 

kierunku 

studiów 

Absolwent studiów pierwszego stopnia: 

Symbole 

efektów 

kształcenia dla 

obszaru 

kształcenia 

WIEDZA 

K_W01 

posiada podstawową wiedzę historyczną oraz antropologiczną, związaną ze 

specyfiką obu dyscyplin oraz ich metodologią; klasyfikuje obie nauki wśród 

rodziny nauk humanistycznych 

P6S_WG_1 

K_W02 

posiada wiedzę na temat istotnych elementów terminologii historycznej oraz 

antropologicznej, podobnie jak i podstawy wśród pozostałych nauk 

humanistycznych i społecznych 

P6S_WG_2 

K_W03 

posiada dobrze uporządkowaną wiedzę ogólną z dziedziny nauk 

humanistycznych, którą klasyfikuję wśród ogółu nauk; w szczególności dobrze 

orientuje się wśród nauk historycznych oraz antropologiczne 

P6S_WG_1 

K_W04 

posiada zaawansowaną oraz uporządkowaną, zorganizowaną chronologicznie 

oraz tematycznie, wiedzę o historii Europy Środkowo-Wschodniej we 

wszystkich epokach, a także zna teorię i metodologię nauk społecznych i 

historycznych 

P6S_WG_2 

K_W05 
posiada wiedzę na temat powiązań między historią, antropologią kulturową oraz 

pozostałymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych 
P6S_WG_1 

K_W06 
posiada wiedzę na temat współczesnych trendów w naukach historycznych i 

antropologicznych, a także na temat perspektyw ich rozwoju 
P6S_WG_3 

K_W07 

ma świadomość i rozumie istotne metody analizy źródeł historycznych oraz 

antropologicznych; interpretuje je zgodnie ze specyfiką zjawisk na terenie 

Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich relacji z pozostałą częścią Europy i 

świata 

P6S_WG_3 

K_W08 
zna i rozumie regulacje dotyczące prawa własności intelektualnej oraz praw 

autorskich 
P6S_WK_4 

K_W09 

rozumie złożoność i funkcjonalność fachowej terminologii, używa jej do 

opisywania zjawisk kulturowych; posiada wiedzę na temat dynamicznej 

zmienności profesjonalnej terminologii i języka 

P6S_WG_2 

K_W10 
posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania instytucji kulturalnych, 

muzeów oraz bibliotek i archiwów w Europie Środkowo-Wschodniej; posiada 
P6S_WG/K_5 



podstawową wiedzę na temat instytucji przechowujących archiwalia i dokumenty 

związane z Europą Środkowo-Wschodnią w innych częściach świata 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
potrafi identyfikować, gromadzić i dokonywać wyboru odpowiednich źródeł 

historycznych oraz danych etnograficznych oraz je analizować 

P6S_UW_1, 

P6S_UW_2 

K_U02 

stosuje różnorodne umiejętności badawcze w dziedzinie historii i antropologii 

kulturowej, które umożliwiają mu poszukiwanie i formułowanie pytań 

badawczych, ze wskazaniem odpowiednich metod oraz narzędzi badawczych 

P6S_UW_1, 

P6S_UW_2 

K_U03 
posiada zdolność do prowadzenia samodzielnych badań, które rozwija pod 

kierownictwem doświadczonego opiekuna 
P6S_UW_1 

K_U04 

posiada odpowiednio dobraną podstawową wiedzę teoretyczną, zna paradygmaty 

badawcze oraz dysponuje niezbędną terminologią do prowadzenia badań na 

temat społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej, ich historii i kultury 

P6S_UW_1, 

P6S_UW_I 

K_U05 

posiada zdolności do identyfikowania, opisywania i klasyfikowania za pomocą 

fachowej terminologii i odpowiednich narzędzi różnych elementów dziedzictwa 

kulturowego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej 

P6S_UW_1 

K_U06 

osiągnął biegłość w tworzeniu fachowej argumentacji w zakresie historii i 

antropologii, włączając w to poglądy i koncepcje różnych szkół, przez co posiada 

umiejętność formułowania stosownych wniosków 

P6S_UW_1, 

P6S_UW_I 

K_U07 

posiada umiejętności poszukiwania i identyfikowania w terenie materiałów 

informacyjnych oraz źródłowych związanych z obszarem Europy Środkowo-

Wschodniej; potrafi je analizować i interpretować 

P6S_UW_2 

K_U08 

posiada umiejętności przeszukiwania różnych typów kolekcji historycznych, 

archiwów, katalogów, bibliografii oraz internetowych baz danych dotyczących 

obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, potrafi wykorzystać wyniki kwerendy i 

je zaprezentować na różne sposoby (uwzględniając w tym techniki 

multimedialne) 

P6S_UW_2 

K_U09 

umie zaprezentować wyniki swoich badań w formie pisemnej, a także w formie 

prezentacji, posiada podstawowe umiejętności w sporządzaniu prostych prac 

naukowych w języku angielskim, z zachowaniem odpowiednich konwencji i 

zasad 

P6S_UW_1  

K_U10 

posiada podstawowe umiejętności komunikacyjne z uwzględnieniem 

terminologii z dziedziny historii i antropologii kulturowej w jednym z języków 

obcych (na poziomie B2) 

P6S_UK_II 

K_U11 dostrzega potrzebę nauki przez całe życie P6S_UO_III 

K_U12 potrafi pracować w zespole w różnych rolach P6S_UU_IV 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
potrafi zdefiniować priorytety swoich badań oraz pracy, przez co umie 

identyfikować i rozwiązywać problemy i zadania związane z pracą zawodową 
P6S_KR_III 

K_K02 
dostrzega konieczność ochrony i podkreślania różnorodności dziedzictwa 

historycznego i kulturowego 
P6S_KR_1 

K_K03 

bierze aktywny udział w życiu kulturalnym poprzez  uczestnictwo w różnych 

imprezach kulturalnych, takich jak wizyty w muzeach i galeriach, czy obecność 

na wydarzeniach związanych z historią i kulturą regionu 

P6S_KR_1 

 

 

 

 

  


