
Uchwała nr 50/V/2012  
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 23 maja 2012 r. 
 
w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych studiów pierwszego i 

drugiego stopnia na profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów filologia klasyczna, od 

roku akademickiego 2012/2013 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów 

filologia klasyczna na pierwszym i drugim stopniu studiów na profilu ogólnoakademickim, od 

roku akademickiego 2012/2013: 

 

Na podstawie art. 11 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie krajowych ram 

kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, w związku z § 24 pkt 7) i pkt 22) Statutu UJ oraz w 

związku z Zarządzeniem nr 31 Rektora UJ z 7 maja 2012 r. w sprawie zasad tworzenia i 

likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających w 

Uniwersytecie Jagiellońskim stanowi się, co następuje: 

 

§ 1 

Na Wydziale Filologicznym UJ tworzy się stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia 

na profilu ogólnoakademickim na kierunku filologia klasyczna, od roku akademickiego 

2012/2013. 

 

§ 2 

1. Uchwala się od roku akademickiego 2012/2013 efekty kształcenia dla kierunku studiów 
filologia klasyczna na pierwszym i drugim stopniu studiów na profilu 
ogólnoakademickim. 

2. Efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia klasyczna na pierwszym stopniu 
studiów na profilu ogólnoakademickim określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia klasyczna na drugim stopniu studiów na 
profilu ogólnoakademickim określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 50/V/2012 
Senatu UJ z 23 maja  2012 roku 

 

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny 
Nazwa kierunku studiów: filologia klasyczna 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki 

Symbol Opis zakładanych efektów kształcenia 
 
 

Absolwent studiów pierwszego stopnia: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla obszaru 
(obszarów) 

WIEDZA 

K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii klasycznej w 
systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i 
metodologicznej 

H1A_W01 

K_W02 ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w filologii klasycznej 

H1A_W02 

H1A_W03 

K_W03 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie języków klasycznych oraz 
świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej 
zmienności  

H1A_W04 

H1A_W09 

K_W04 ma uporządkowaną wiedzę podstawową o historii literatur starożytnej Grecji 
i Rzymu  

H1A_W04 

K_W05 ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii klasycznej z innymi 
dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych 

H1A_W05 

K_W06 ma podstawową wiedzę o historii badań i głównych kierunkach rozwoju  
nauk o starożytności 

H1A_W06 

K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury 
powstałych w tradycji grecko-rzymskiej oraz do niej się odwołujących  

H1A_W07 

K_W08 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej 
oraz prawa autorskiego 

H1A_W08 

K_W09 ma podstawową wiedzę o kulturze współczesnej w zakresie nawiązującym 
do starożytnej tradycji grecko-rzymskiej 

H1A_W10 

Umiejętności 

K_U01 wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języków klasycznych w 
stopniu umożliwiającym samodzielną lekturę oryginalnych tekstów greckich 
i łacińskich o średnim stopniu trudności 

H1A_U1 

K_U02 posiada umiejętności językowe na poziomie B2 (według standardów 
ESOKJ) w zakresie wybranego języka obcego nowożytnego 

H1A_U1 

K_U03 posiada umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych oraz 
przygotowania wystąpień ustnych dotyczących wybranych zagadnień 
szczegółowych w zakresie filologii klasycznej z wykorzystaniem 
podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł 

H1A_U08, H1A_U09 



K_U04 potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu greckiego i łacińskiego o 
średnim stopniu trudności 

H1A_U08, H1A_U09 

K_U05 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 
informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne 

H1A_U01 

K_U06 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w 
zakresie filologii klasycznej, kierując się wskazówkami opiekuna 
naukowego 

H1A_U03 

K_U07 potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować 
problemy badawcze w zakresie filologii klasycznej oraz dobrać metody i 
narzędzia  pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potrafi też dokonać 
prezentacji opracowanych zagadnień 

H1A_U02 

H1A_U04 

K_U08 potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich 
analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu 
określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i 
oddziaływania społecznego  

H1A_U05 

K_U09 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem 
poglądów innych autorów, a także formułowania wniosków  

H1A_U06 

K_U10 wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać 
się i dyskutować na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach kierunku 
filologia klasyczna 

H1A_U07 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy H1A_K01 

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1A_K02 

K_K03 potrafi  określić priorytety przy realizacji określonego zadania H1A_K03 

K_K04 rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej 
zasadami  

H1A_K04 

K_K05 
 
 

ma świadomość wartości dziedzictwa kultury starożytnej Grecji i Rzymu, 
jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie  

H1A_K05 

K_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych 
jego form 

H1A_K06 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do uchwały nr 50 /V/2012 
Senatu UJ z 23 maja  2012 roku 

 

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny 
Nazwa kierunku studiów: filologia klasyczna 
Obszar kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki 
UWAGA: Absolwent, który wypełnił warunki potrzebne do zdobycia uprawnień nauczycielskich, osiąga efekty 
kształcenia wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 
stycznia 2012 Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 
 

Symbol Opis zakładanych efektów kształcenia 
 
 

Absolwent studiów drugiego stopnia: 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia 
dla obszaru 
(obszarów) 

WIEDZA 

K_W01 ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii klasycznej w systemie 
nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i 
metodologicznej 

H2A_W01 

K_W02 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-
terminologicznego stosowanego w filologii klasycznej 

H2A_W02, 
H2A_W03 

K_W03 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o języku łacińskim i greckim w 
ujęciu diachronicznym lub o języku nowogreckim jako kontynuacji linii 
rozwojowej języka greckiego; ma pogłębioną świadomość kompleksowej 
natury języka w różnych jego odmianach i rejestrach 

H2A_W04, 
H2A_W09 

K_W04 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych aspektach rozwoju literatury 
łacińsko- i greckojęzycznej 

H2A_W04 

K_W05 ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filologii klasycznej z innymi 
dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych  

H2A_W05 

 

K_W06 ma zaawansowaną wiedzę o historii badań i głównych kierunkach rozwoju  
nauk związanych z kulturą grecko-rzymską i jej recepcją 

H2A_W06 

K_W07 ma pogłębioną wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów kultury 
powstałych w tradycji grecko-rzymskiej oraz do niej się odwołujących 

H2A_W07 

K_W08 zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa 
autorskiego 

H2A_W08 

K_W09 ma pogłębioną wiedzę o wybranych aspektach kultury współczesnej w 
zakresie nawiązującym do starożytnej tradycji grecko-rzymskiej  

H2A_W10 

UMIEJ ĘTNOŚCI 

K_U01 wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języków klasycznych w 
stopniu umożliwiającym samodzielną lekturę oryginalnych tekstów greckich 
i łacińskich lub znajomością języka nowogreckiego na poziomie znajomości 
B2 (według standardów ESOKJ) 

H2A_U11 

 

 



K_U02 posiada umiejętności językowe na poziomie B2+ (według standardów 
ESOKJ) w zakresie wybranego języka obcego nowożytnego 

H2A_U11 

K_U03 posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych o charakterze naukowym 
oraz przygotowania wystąpień ustnych dotyczących wybranych zagadnień 
szczegółowych w zakresie filologii klasycznej z wykorzystaniem 
adekwatnych ujęć teoretycznych i literatury przedmiotu 

H2A_U08, H2A_U09 

K_U04 potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu greckiego i łacińskiego lub 
przygotować i przedstawić wystąpienie w języku nowogreckim na wybrany 
temat 

H2A_U09, H2A_U10 

K_U05 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować 
informacje z wykorzystaniem różnych źródeł polskich i obcojęzycznych, a 
także formułować krytyczne sądy 

H2A_U01 

K_U06 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w 
zakresie filologii klasycznej 

H2A_U03 

K_U07 potrafi w sposób krytyczny formułować, analizować i syntetyzować 
problemy badawcze w zakresie filologii klasycznej, dobrać adekwatne 
metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów i dokonać 
prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i 
metod 

H2A_U02 

H2A_U07 

K_U08 przy rozwiązywaniu problemów w zakresie filologii klasycznej potrafi 
integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin humanistycznych 

H2A_U04 

K_U09  potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich 
pogłębioną analizę i interpretację, z zastosowaniem zróżnicowanych metod 
w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i 
oddziaływania społecznego  

H2A_U05 

K_U10 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem 
poglądów innych autorów oraz formułowania  i syntetyzowania wniosków 

H2A_U06 

K_U11 wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać 
się i dyskutować w różnych gremiach na temat dziedzin nauki studiowanych 
w ramach kierunku filologia klasyczna 

H2A_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego  H2A_K01 

K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H2A_K02 

K_K03 potrafi  określić priorytety przy realizacji określonego zadania H2A_K03 

K_K04 rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej 
zasadami 

H2A_K04 

K_K05 ma świadomość wartości dziedzictwa kultury starożytnej Grecji i Rzymu, i 
świadomie działa na rzecz jego zachowania 

H2A_K05 

K_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych 
jego form ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk współczesnej kultury 
odwołujących się do tradycji antycznej  

H2A_K06 

 
 
 



 


