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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Nazwa Wydziału: Studiów Międzynarodowych i Politycznych 

Nazwa kierunku studiów: amerykanistyka 

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

został wyodrębniony kierunek studiów: obszar nauk społecznych, dziedzina nauk społecznych 

(78,7%); obszar nauk humanistycznych, dziedzina nauk humanistycznych (21,3%) 

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

Profil kształcenia: profil 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 wiedzę o rozwoju amerykanistyki oraz jej miejscu wśród innych nauk 

społecznych i humanistycznych 

P6S_WG_I 

P6S_WG_S2 

P6S_WG_H1 

K_W02 

posiada wiedzę na temat metodologii badań społecznych  

i humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod  

i technik stosowanych w studiach amerykanistycznych  

P6S_WG_I 
P6S_WG_S1 

P6S_WG_H2 

K_W03 
posiada wiedzę na temat pozycji człowieka w życiu społeczno-kulturowym w 

ujęciu historycznym i współczesnym 

P6S_WG_I 

P6S_WG_S3 

K_W04 
ma podstawową wiedzę na temat genezy i rozwoju struktur, relacji i norm 

społecznych i prawnych w Ameryce Północnej  

P6S_WG_I 

P6S_WG_S3 

K_W05 
dysponuje wiedzą na temat podstawowych struktur i instytucji życia 

społecznego państw Ameryki Północnej  

P6S_WG_I 

P6S_WG_S3 

P6S_WG/K_H5  

K_W06 

dysponuje wiedzą na temat przeszłych i aktualnych procesów społecznych i 

politycznych oraz zjawisk kulturowych  

w państwach Ameryki Północnej oraz rozumie istniejące między nimi 

zależności 

P6S_WG_I 

P6S_WK_II 

P6S_WG_S3 

P6S_WG_H3 

K_W07 
ma ogólną wiedzę na temat ustrojów politycznych w państwach Ameryki 

Północnej  

P6S_WG_I 

P6S_WG_S3 

K_W08 

posiada podstawową wiedzę o metodach i narzędziach pozyskiwania danych 

służących analizie procesów zachodzących w obszarze nauk 

amerykanistycznych 

P6S_WG_I 
P6S_WG_S1 

P6S_WG_H2 

K_W09 
zna podstawowe teorie społeczne, ekonomiczne, polityczne, kulturowe i 

prawne w wymiarze północnoamerykańskim 

P6S_WG_I 

P6S_WG_S1 

P6S_WG_H2 

K_W10 ma wiedzę o mechanizmach rządzących procesami migracyjnymi, etnicznymi i P6S_WG_I 



rasowymi w kontekście amerykańskim oraz o ich konsekwencjach P6S_WK_II 

P6S_WG_S3 

K_W11 
posiada wiedzę na temat roli i znaczenia mediów i instytucji kultury we 

współczesnych społeczeństwach północnoamerykańskich 

P6S_WG_I 

P6S_WK_II 

P6S_WG_S3 

P6S_WG_H3 

K_W12 posiada wiedzę na temat podstawowych zasad ochrony własności intelektualnej 

P6S_WK_II 

P6S_WK_H4 

P6S_WK_S4 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 
potrafi analizować zachowania społeczne i kulturowe w życiu publicznym 

społeczeństw amerykańskich 

P6S_UW_I 

P6S_UW_S1 

P6S_UW_H1 

K_U02 

prawidłowo identyfikuje i analizuje zjawiska oraz procesy społeczne i 

kulturowe w państwach i społeczeństwach Ameryki Północnej posługując się 

przy tym naukową terminologią   

P6S_UW_I 

P6S_UW_S1 

P6S_UW_H1 

K_U03 

potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną oraz znajomość metod i narzędzi 

badawczych w celu analizy procesów politycznych, prawnych, gospodarczych i 

kulturowych zachodzących w państwach amerykańskich 

P6S_UW_I 

P6S_UW_S1 

P6S_UW_H1 

 

K_U04 

potrafi analizować i wyjaśniać zjawiska nierówności społecznych  

i podziałów klasowych w społeczeństwach północnoamerykańskich 

wykorzystując wiedzę z zakresu nauk społecznych 

P6S_UW_I 

P6S_UW_S1 

 

K_U05 
dostrzega przyczyny i skutki procesów migracyjnych, etnicznych i rasowych 

mających miejsce w społeczeństwach amerykańskich 

P6S_UW_I 

P6S_UW_S2 

P6S_UW_H1 

K_U06 
rozumie mechanizmy tworzenia i funkcjonowania wielokulturowych 

społeczeństw zamieszkujących kontynenty amerykańskie 

P6S_UW_I 

P6S_UW_S1 

P6S_UW_H2 

K_U07 
umie prognozować zjawiska społeczne zachodzące na kontynentach 

amerykańskich 

P6S_UW_I 

P6S_UW_S2 

K_U08 

 

potrafi gromadzić i przedstawić w formie pisemnej i ustnej wiedzę na temat 

zjawisk społecznych charakterystycznych dla państw amerykańskich 

posługując się przy tym specjalistyczną literaturą   

P6S_UW_I 

P6S_UK_II 

P6S_UW_S1 

K_U09 
potrafi brać czynny udział w dyskusjach dotyczących problemów społeczno-

polityczno-kulturowych kontynentu amerykańskiego   
P6S_UK_II 

K_U10 

potrafi przygotować, samodzielnie lub w zespole, analizę procesów 

społecznych, politycznych i kulturowych zachodzących w społeczeństwach 

amerykańskich 

P6S_UO_III 

 

K_U11 
potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 wymaganym przez 

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego 
P6S_UK_II  

K_U12 

ma potrzebę dalszego rozwijania wiedzy oraz poszerzania swoich umiejętności 

poprzez podjęcie studiów II stopnia, czy udział w konferencjach i innych 

wydarzeniach o charakterze naukowym 

P6S_UU_IV 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 
jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności wdrażając je w życiu publicznym, 

w tym zawodowym 
P6S_KK_I  

K_K02 jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy komunikowanych mu treści P6S_KK_I 

K_K03 
jest przygotowany do wykonywania istotnych zadań w większych grupach 

społecznych lub organizacjach społecznych oraz w życiu zawodowym  
P6S_KR_III 



K_K04 
umie zasugerować rozwiązanie problemów wymagających myślenia i działania 

w sposób przedsiębiorczy i twórczy  
P6S_KO_II 

K_K05 
jest przygotowany do pracy w krajowych oraz międzynarodowych instytucjach 

społecznych i kulturowych zajmujących się problematyką amerykańską 
P6S_KO_II 

K_K06 

w pracy zawodowej kieruje się zasadami etyki, wykonuje powierzone mu 

obowiązki zawodowe w sposób odpowiedzialny i rzetelny oraz respektuje 

zasady życia grupowego  

P6S_KR_III 

 

 

 

  


