Załącznik nr 9 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM
w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie
z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę
Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia
27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia
efektów kształcenia dla poziomów i profili
kształcenia na kierunkach prowadzonych
w Uniwersytecie

Efekty kształcenia dla kierunku Filologia polska
1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru
kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i nauk społecznych.
2. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedziny nauki i dyscypliny
naukowej: kierunek przyporządkowano do obszaru wiedzy w zakresie nauk
humanistycznych, dziedziny nauk humanistycznych, dyscyplin naukowych:
literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo oraz do obszaru wiedzy
w zakresie nauk społecznych, dziedziny nauk społecznych, dyscyplin naukowych:
pedagogika i psychologia .
3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.
4. Poziom kształcenia i czas trwania studiów: studia drugiego stopnia (4 semestry).
5. Absolwent: posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne i gruntowną
wiedzę z zakresu filologii polskiej pozwalające rozumieć oraz badać zjawiska
i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości, a także współczesności. Ma
wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów
zawodowych.
Absolwent legitymuje się wysokim poziomem warsztatowego
wykształcenia w zakresie naukowej edycji różnego rodzaju tekstów, od tekstów
źródłowych zaczynając na tekstach współczesnych kończąc. Komputerowe
opracowanie tekstów, praktyczna praca z tekstem, podstawy poligrafii i drukarstwa
oraz praktyka w wydawnictwie lub redakcji pozwolą mu poznać i zrozumieć zasady
funkcjonowanie wydawnictwa czy redakcji i przygotują do samodzielnej pracy nad
redakcją tekstów o różnorodnej strukturze. Absolwent jest przygotowany do pracy
w placówkach oświatowych, kulturalnych i samorządu lokalnego, w wydawnictwach,
w czasopismach oraz w mediach elektronicznych, a także do pracy w szkole (po
ukończeniu specjalności nauczycielskiej, zgodnie ze standardami kształcenia
przygotowującego go do wykonywania zawodu nauczyciela). Uzyskane umiejętności,
sprawności i wiedza pozwalają absolwentowi pełnić rolę animatora badań
literaturoznawczych i językoznawczych oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa
kulturowego. Absolwent jest również przygotowany do podejmowania wyzwań
badawczych i kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia.
6. Objaśnienie oznaczeń:
a) K (przed podkreślnikiem)
–
kierunkowe efekty kształcenia
b) A
–
profil ogólnoakademicki
c) 2
–
studia drugiego stopnia
d) W
–
kategoria wiedzy
e) U
–
kategoria umiejętności
f) K (po podkreślniku)
–
kategoria kompetencji społecznych
g) H2A
–
efekty kształcenia w obszarze
kształcenia w zakresie nauk
humanistycznych dla studiów
drugiego stopnia

h) S2A

–

i) 01, 02, 03 i kolejne

–
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efekty kształcenia w obszarze
kształcenia w zakresie nauk
społecznych dla studiów drugiego
stopnia
numer efektu kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów
filologia polska po ukończeniu studiów drugiego stopnia
absolwent:
WIEDZA
Wszechstronnie zna i pojmuje związki między
refleksją literaturoznawczą i
językoznawczą
a różnorodnymi zjawiskami kulturowymi oraz
wybranymi zjawiskami historycznymi
Zna współczesne modele przemian kulturowych.
Ma wiedzę o instytucjach kultury i orientację we
współczesnym życiu kulturalnym
Ma świadomość wielości i różnorodności stanowisk
metodologicznych, teorii i szkół naukowych
w literaturoznawstwie,
językoznawstwie
i kulturoznawstwie oraz zna najważniejsze z nich,
ma wiedzę z psychologii i pedagogiki
Zna literaturę polską na szerokim tle kulturowym,
z uwzględnieniem perspektywy komparatystycznej,
filozoficznej i antropologicznej
Zna i rozumie zależności między literaturą i naukami
na poziomie umożliwiającym pracę multii interdyscyplinarną
Zna
dzieje
krytyki
literackiej
i
refleksji
literaturoznawczej na tle europejskiej i światowej
myśli filozoficznej, estetycznej, antropologicznej
i dyskursów humanistyki
Zna terminologię literaturoznawczą, językoznawczą
i kulturoznawczą na poziomie rozszerzonym oraz
terminologię, teorię i metodologię z zakresu
wybranej specjalności
Zna i charakteryzuje wybrane stanowiska
metodologiczne w zakresie badań literackich oraz
badań nad językiem – od czasów najdawniejszych po
czasy współczesne, zna dokonania i poglądy
wybitnych badaczy literatury i języka, zna główne
teorie i szkoły językoznawcze w obrębie
językoznawstwa polonistycznego i ogólnego, ma
uporządkowana wiedzę na temat współczesnych

Symbol efektu
kształcenia
w obszarze
kształcenia
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humanistycznych
i nauk
społecznych
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teorii uczenia się i nauczania oraz różnorodnych
uwarunkowań tych procesów
Posiada wiedzę z zakresu rozwoju teorii literatury –
od starożytności po czasy współczesne – oraz jej
związków z innymi dziedzinami wiedzy: filozofią,
psychologią,
językoznawstwem,
semiotyką
i socjologią
Zna historię języka polskiego (system fonologiczny,
gramatyczny, leksykalny), zna funkcjonalnostylistyczne i regionalne zróżnicowanie polszczyzny
w ujęciu diachronicznym
Ma wiedzę z zakresu współczesnej dialektologii,
socjolingwistyki i etnolingwistyki oraz wiedzę na
temat przebiegu procesów akwizycji języka
ojczystego, zna podstawowe teorie dotyczące
akwizycji języka
Zna systemy semiotyczne, zna i rozumie związki
między semantyką i aksjologią. Zna podziały
i klasyfikacje kultur.
Zna typologię odmian współczesnego języka
polskiego
Zna i rozumie zagadnienia komunikacji językowej –
interpersonalnej i interkulturowej
Ma wiedzę na temat struktury lekcji, jej faz,
organizowania działań dydaktycznych oraz na temat
motywowania uczniów do pracy na lekcji; zna
struktury i funkcje systemu edukacji – cele,
podstawy prawne i funkcjonowanie instytucji
edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
Zna zaawansowane narzędzia wyszukiwawcze
ukierunkowane na wiedzę i źródła filologiczne, ma
wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań –
norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych
w wybranym obszarze działalności pedagogicznej
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, ma
wiedzę
na
temat
podmiotów
działalności
pedagogicznej
(dzieci,
uczniów,
rodziców
i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji oraz
specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży
w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości
rozwojowych
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu
bhp, ergonomii, etykiety, praw ochrony własności
intelektualnej; rozumie znaczenie aktywności
fizycznej na co dzień lub ma wiedzę na temat etyki
zawodu nauczyciela.
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UMIEJĘTNOŚCI
Wszechstronnie i swobodnie operuje informacjami
ze źródeł pisanych i elektronicznych; pozyskuje
i selekcjonuje informacje z zasobów Internetu i baz
danych;
potrafi
gromadzić
informacje
bibliograficzne; sporządza opisy bibliograficzne
i bibliografie załącznikowe.
Samodzielnie
zdobywa
wiedzę,
poszerza
umiejętności badawcze oraz planuje projekty
badawcze, potrafi animować prace nad rozwojem
uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich
samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz
inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe
życie
Twórczo wykorzystuje wiedzę literaturoznawczą,
językoznawczą i metodologiczną w formułowaniu
hipotez
i konstruowaniu krytycznych argumentacji, potrafi
wykorzystać wiedze teoretyczna z zakresu
pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki
szczegółowej w celu analizowania, interpretowania
i
diagnozowania
sytuacji
pedagogicznych
i dobierania strategii działań praktycznych na
poszczególnych etapach edukacyjnych
Wykorzystując zdobytą wiedzę, kompetencje
i doświadczenia badawcze, formułuje w sposób
krytyczny i uzasadnia własne opinie dotyczące
ważnych zagadnień w obszarze studiowanego
kierunku oraz specjalności; argumentuje i uzasadnia
swoje stanowisko w dyskusji naukowej
Samodzielnie analizuje i interpretuje tekst literacki,
konfrontuje oraz komentuje tezy pochodzące
z różnych tekstów; potrafi integrować wiedzę
z różnych dyscyplin i kanałów informacji
Analizuje i porównuje złożone stanowiska
metodologiczne w zakresie badań literatury oraz
badań nad językiem, wskazuje zawarte w nich
założenia, tezy i argumenty, potrafi analizować
własne działania pedagogiczne (dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze0 i wskazywać obszary
wymagające modyfikacji
Potrafi
dokonać
wyboru
stanowiska
metodologicznego w pracy naukowo-badawczej,
dobierać i wykorzystywać dostępne materiały,
środki i metody pracy w celu projektowania
i efektywnego realizowania działań pedagogicznych
oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do
pracy dydaktycznej
Określa znaczenie i wartość stawianych tez dla

H2A_U01
H2A_U04
H2A_U08

H2A_U03
H2A_U04

H2A_U06
H2A_U10
S2A_U02
S2A_U06
H2A_U07
H2A_U04

H2A_U05
H2A_U06

H2A_U01
H2A_U02
H2A_U06
H2A_U07
H2A_U06
H2A_U04
H2A_U03
S2A_U03

H2A_U02
S2A_U10

H2A_U02

K2A_U09

K2A_U10

K2A_U11

K2A_U12
K2A_U13

K2A_U14

K2A_U15

K2A_U16

K2A_U17

badanego problemu lub sposobu argumentacji; umie
różnicować stopień szczegółowości objaśnianego
problemu
Wykrywa złożone zależności między refleksją
literaturoznawczą i językoznawczą a procesami
społecznymi i kulturowymi
Rozpoznaje
typowe
sposoby
argumentacji
w wypowiedziach ustnych i pisemnych, dokonuje
adaptacji gotowych materiałów dydaktycznych do
potrzeb i specyfiki poszczególnych klas i uczniów
Formułuje w mowie i na piśmie problemy literackie
i językowe, stawia tezy i krytycznie je komentuje
w formie eseju i rozprawy; porozumiewa się
z wykorzystaniem różnych kanałów i technik
komunikacyjnych;
ma
umiejętność
dyskusji,
merytorycznej
argumentacji,
prezentowania
własnych
pomysłów
dotyczących
zagadnień
z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa,
kulturoznawstwa, a także dydaktyki i psychologii
Rozróżnia style, konwencje, poetyki i typy estetyki
literackiej; umie charakteryzować literaturę i kulturę
polską na tle innych
Samodzielnie dokonuje oceny wartości artystycznej
i poznawczej dzieła literackiego
W oparciu o metodę monograficzną przygotowuje
i pisze opracowania na podstawie samodzielnie
dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia
i uwzględniając klasyczne i nowe osiągnięcia
w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa;
potrafi stosować w praktyce wiedzę dotyczącą
poprawnego składania spisów treści, indeksów,
tabel, wykazów; potrafi poprawnie edytować tekst,
potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić
lekcję,
rozpoznaje
problemy
(dydaktyczne,
wychowawcze0 na lekcji i odpowiednio reaguje
Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty
artystyczne, publicystyczne i użytkowe z różnych
epok zarówno z perspektywy diachronicznej, jak
i synchronicznej
Potrafi tworzyć i redagować teksty należące do
różnych odmian języka; rozpoznaje błędy językowe
w tekście i potrafi je poprawić zgodnie z normą
językową
Rozpoznaje sytuacje komunikacyjne i swoją
wypowiedzią osiąga zamierzony cel komunikacyjny,
potrafi
kierować
procesami
kształcenia
i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą
(zespołem wychowawczym, klasowym)
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Posługuje się terminologią literaturoznawczą
i językoznawczą w wybranym języku obcym
Potrafi posługiwać się normami etycznymi
w wykonywanej działalności, posiada umiejętność
zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu bhp,
ergonomii, etykiety, ochrony praw własności oraz
kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Zna zakres posiadanej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
i rozwoju zawodowego
Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania
zawodowe; planuje i organizuje ich przebieg, ma
świadomość
konieczności
prowadzenia
zindywidualizowanych działań pedagogicznych
(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych)
w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
Prowadzi samodzielną i zespołową pracę badawczą
umożliwiającą rozwój naukowy i podnoszenie
kwalifikacji zawodowych
Dostrzega i rozumie etyczne wymagania związane
z wykonywaną pracą badawczą i publikacyjną,
odpowiedzialnie je spełnia, ma świadomość istnienia
etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania
uczniów,
jest
gotowy
do
podejmowania
indywidualnych i zespołowych działań na rzecz
podnoszenia jakości pracy szkoły, odpowiedzialnie
przygotowuje się do swojej pracy, projektuje
i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze
Jest uczestnikiem życia społecznego i kulturalnego
Współtworzy
rzeczywistość
humanistyczną
własnego środowiska
Odbiera i interpretuje różnorodne symbole kultury;
ma
świadomość
znaczenia
piśmienniczego
i kulturowego dziedzictwa Zachodu
Uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy; jest
gotów do podejmowania działań na rzecz
promowania polskiej kultury
Rozumie znaczenie refleksji humanistycznej dla
formowania się i jakości relacji społecznych
Student potrafi świadomie korzystać ze zdobytej
wiedzy z zakresu bhp, ergonomii, etykiety, praw
ochrony własności intelektualnej i kultury fizycznej;
docenia ważność problematyki związanej z tymi
obszarami wiedzy i ma potrzebę ciągłego rozwoju
w wymienionych dziedzinach

H2A_U09
H2A_U11
H2A_U04

H2A_K01
H2A_K01
H2A_K03
S2A_K03
H2A_K04
S2A_K07
H2A_K02
H2A_K03

H2A_K04
S2A_K04
S2A_K03
S2A_K05

H2A_K06
H2A_K05
H2A_K05
H2A_K06
H2A_K05
H2A_K06
H2A_K03

H2A_K05

I. WYMAGANIA OGÓLNE:

Do uzyskania kwalifikacji studiów drugiego stopnia wymagane są wszystkie powyższe
efekty kształcenia.
II. STRUKTURA STUDIÓW:
Studia drugiego stopnia, 4 semestry, liczba punktów ECTS – 120.
III. PRAKTYKA:
Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej po ukończeniu II semestru
studiów. Praktyki powinny być rozliczone do końca III semestru studiów, przy czym
czas ich realizacji nie może kolidować z zajęciami dydaktycznymi. Student ma do
zrealizowania 160 godzin praktyki (4 tygodnie), obowiązuje go nie dłuższy niż
8 godzinny dzień pracy. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 6 punktów ECTS.
Praktyki mogą się odbywać w:
a) instytucjach opartych na wolontariacie,
b) instytucjach edukacyjnych i kulturalnych,
c) wydawnictwach i środkach masowego przekazu,
d) organizacjach pożytku publicznego,
e) instytucjach
pracujących
nad
pozyskiwaniem
funduszy
unijnych
i administrujących programami unijnymi,
f) instytucjach i organizacjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Podczas trwania praktyki student powinien wykazać się wiedzą
i umiejętnościami odpowiednimi do powierzonego stanowiska i zadań. W ramach
zadań szczegółowych student powinien poznać specyfikę instytucji, w której odbywa
się praktyka i fakt ten udokumentować w dzienniku praktyk.
Cele praktyki:
a) nabycie podstawowych nawyków i umiejętności związanych z wykonywaną pracą
i powierzonymi zadaniami,
b) kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nim
związanych,
c) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu specjalności zawodowej
z rzeczywistością.
Praktyka zawodowa podlega obowiązkowemu zaliczeniu.
Praktyka zawodowa dla studentów specjalności nauczycielskiej.
Kształcenie w ramach specjalności nauczycielskiej obejmuje odbycie
obowiązkowej praktyki w przedszkolach i szkołach podstawowych. W I semestrze
studiów student odbywa praktykę pedagogiczno-psychologiczną w wymiarze
30 godzin, zaś w II semestrze studiów, praktykę ciągłą w wymiarze 120 godzin.
Za zaliczenie praktyki pedagogiczno-psychologicznej i zaliczenie praktyki ciągłej
student otrzymuje 6 punktów ECTS. Praktyki pedagogiczno-psychologiczne
(40 godzin) odbywają się w przedszkolach i szkołach podstawowych - przynajmniej
przez tydzień w każdej z wymienionych placówek. Praktyka przedmiotowo
metodyczna w wymiarze 120 godzin w zakresie nauczania języka polskiego w szkole
podstawowej oraz gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej. Studenta obowiązuje
30 godzinny tydzień pracy, na który składają się: godziny hospitowane, godziny
asystowania, samodzielne powadzenie zajęć, przygotowanie zajęć lekcyjnych, udział
w pracach zespołu przedmiotowego, zespołu wychowawczego i rady pedagogicznej,
zapoznanie z dokumentacją szkoły (dokumenty stanowiące podstawę prawną
funkcjonowania placówki oświatowej), a także inne zadanie wyznaczone przez
dyrektora szkoły i opiekuna praktyki.

1)

2)

3)

4)

W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji dydaktycznych przez:
zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka jest odbywana,
w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu
funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów
pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;
obserwowanie:
a) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk w toku prowadzonych
przez niego lekcji oraz aktywności uczniów,
b) toku metodycznego lekcji, stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy
oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych,
c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz interakcji między
dziećmi lub młodzieżą w toku lekcji ,
d) procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w klasie, ich
prawidłowości i zakłóceń,
e) sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów oraz różnicowania
poziomu aktywności poszczególnych uczniów,
f) sposobu oceniania uczniów,
g) sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej,
h) dynamiki i klimatu społecznego klasy, ról pełnionych przez uczniów,
zachowania i postaw uczniów,
i) funkcjonowania i aktywności w czasie lekcji poszczególnych uczniów,
z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
uczniów szczególnie uzdolnionych,
j) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny,
k) organizacji przestrzeni w klasie, sposobu jej zagospodarowania;
współdziałanie z opiekunem praktyk w:
a) planowaniu i przeprowadzaniu lekcji,
b) organizowaniu pracy w grupach,
c) przygotowywaniu pomocy dydaktycznych,
d) wykorzystywaniu środków multimedialnych i technologii informacyjnej
w pracy dydaktycznej,
e) kontrolowaniu i ocenianiu uczniów,
f) podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
g) organizowaniu przestrzeni klasy,
h) podejmowaniu działań w zakresie projektowania i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
pełnienie roli nauczyciela, w szczególności:
a) planowanie lekcji, formułowanie celów, dobór metod i form pracy oraz
środków dydaktycznych,
b) dostosowywanie metod i form pracy do realizowanych treści, etapu
edukacyjnego oraz dynamiki grupy uczniowskiej,
c) organizację i prowadzenie lekcji w oparciu o samodzielnie opracowywane
scenariusze,
d) wykorzystywanie w toku lekcji środków multimedialnych i technologii
informacyjnej,
e) dostosowywanie sposobu komunikacji w toku lekcji do poziomu rozwoju
uczniów,

f)

animowanie aktywności poznawczej i współdziałania uczniów, rozwijanie
umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem
technologii informacyjnej,
g) organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych,
h) dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
i) diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
j) podejmowanie indywidualnej pracy dydaktycznej z uczniami (w tym uczniami
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
k) podejmowanie działań wychowawczych w toku pracy dydaktycznej, w miarę
pojawiających się problemów, w sytuacjach: zagrożenia bezpieczeństwa,
naruszania praw innych, nieprzestrzegania ustalonych zasad,
l) podejmowanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcą klasy,
pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi
z uczniami;
5) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń
pedagogicznych, w tym:
a) prowadzenie dokumentacji praktyki,
b) konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką,
c) ocenę własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli nauczyciela
(dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron),
d) ocenę przebiegu prowadzonych lekcji oraz realizacji zamierzonych celów,
e) konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych
i prowadzonych lekcji,
f) omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).
Forma zaliczenia praktyk:
Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie przedłożonej pełnej dokumentacji
praktyki (konspekty oraz uzupełniony i opieczętowany dziennik praktyk) oraz na
podstawie udokumentowania przepracowania odpowiedniej liczby godzin, a także
pozytywnej opinii szkolnego opiekuna praktyk.

