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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny 

Nazwa kierunku studiów: religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami 

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

został wyodrębniony kierunek studiów: obszar nauk humanistycznych, dziedzina nauk 

humanistycznych; obszar nauk społecznych, dziedzina nauk społecznych 

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 

kierunku 

studiów 

WIEDZA 

K_W01_HS zna i rozumie rolę religii w kulturze 

P6S_WG_H1, 

P6S_WG_H2, 

P6S_WG_S3  

K_W02_HS 
ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu religioznawstwa w relacji do 

nauk oraz o jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej 

P6S_WG_H1,  

P6S_WG_S2 

K_W03_HS zna terminologię religioznawczą w języku polskim i obcych 
P6S_WG_H2, 

P6S_WG_S2  

K_W04_H zna główne tradycje religijne świata P6S_WG/K_H5  

K_W05_H 
zna zależności między głównymi subdyscyplinami religioznawstwa oraz zna 

koncepcje wybranych klasycznych postaci religioznawstwa 
P6S_WG_H2 

K_W06_H zna i rozumie główne kierunki i szkoły współczesnego religioznawstwa P6S_WG/K_H5 

K_W07_H 
rozumie zależności między kształtowaniem się idei religijnych a zmianami w 

kulturze i w społeczeństwie 
P6S_WG/K_H5 

K_W08_S 
ma elementarną wiedzę o poglądach na struktury i instytucje społeczne oraz o 

rodzajach więzi społecznych 
P6S_WG_S3 

K_W09_H 
zna faktografię dotyczącą obecności idei religijnych w dziejach i kulturze 

Polski 
P6S_WG_H3 

K_W10_H zna metody interpretacji tekstów naukowych 
P6S_WG/K_H5 

 

K_W11_HS 
zna zasady publikacji tekstów naukowych i ma podstawowe informacje o 

odbiorcach literatury religioznawczej 

P6S_WK_H4, 

P6S_WK_S4 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01_HS  
wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze 

źródeł pisanych i elektronicznych 

P6S_UW_H1, 

P6S_UW_S1 

K_U02_H  samodzielnie zdobywa wiedzę P6S_UW_H2 

K_U03_H  czyta i interpretuje teksty religijne P6S_UW_H1 

K_U04_H poprawnie stosuje poznaną terminologię P6S_UW_H1 

K_U05_H 
rozwija umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna 

naukowego 
P6S_UW_H2 



K_U06_HS 
wykrywa zależności między kształtowaniem się idei religijnych 

a procesami społecznymi i kulturalnymi 

P6S_UW_H2 

P6S_UW_S1 

K_U07_H formułuje w mowie i na piśmie problemy badawcze P6S_UW_H1 

K_U08_H 
samodzielnie tłumaczy z wybranego języka obcego na język polski średnio 

trudny tekst religijny 
P6S_UW_H1 

K_U09_H 
dobiera strategie argumentacyjne, na poziomie elementarnym konstruuje 

krytyczne argumenty, formułuje odpowiedzi na krytykę 
P6S_UW_H1 

K_U10_H 
potrafi porównywać wybrane tradycje religijne zgodnie ze współczesną 

metodologią 
P6S_UW_H2 

K_U11_HS 
prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem 

opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego 

P6S_UW_H1, 

P6S_UW_S3 

K_U12_HS potrafi posługiwać się i komunikować w języku angielskim na poziomie B2 P6S_UK_II 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01_H  
jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego 

różnorodnych form  
P6S_KR_H1 

 


